
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αποφάσεις Δ.Σ του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 

Εταιρειών Ελλάδος»  κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Οκτωβρίου 2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 
Εταιρειών Ελλάδος» που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 
17:00, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, έλαβε τις 
εξής αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΟΚΕ 

Ο κ. Φέλιος ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον κ. Βερνίκο, γιατί μέχρι σήμερα δεν τον εκάλεσαν 
στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΟΚΕ, της οποίας ορίστηκε μέλος. 
 

Θέμα 2ο: Επίσκεψη Προέδρου ΔΣΑ  

Μετά από αίτημά του, παρέστη στο Διοικητικό μας Συμβούλιο ο Πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Δημήτρης 
Βερβεσός ο οποίος αναφέρθηκε στα ακόλουθα θέματα: 
 
2.1.   Έκταση ευθύνης Δικηγορικής Εταιρίας-Τροπολογία για περιορισμό της εις 

ολοκλήρου ευθύνης όλων των συνεταίρων 

Το Δ.Σ. του ΔΣΑ έκανε δεκτή τη σχετική τροπολογία που καταθέσαμε στον κ. Πρόεδρο 
και θα την προωθήσει στη Βουλή για να ψηφισθεί. 

2.2. Κανονισμός Διαιτησίας ΔΣΑ 

Το Δ.Σ. του ΔΣΑ ενέκρινε τον Κανονισμό Διαιτησίας του ΔΣΑ που είχε συντάξει 
Επιτροπή υπό την Προεδρεία του Καθηγητή κ. Κώστα Καλαβρού και τον προώθησε 
στον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης για να κυρωθεί με νόμο. Αντίγραφο του 
εγκριθέντος Κανονισμού Διαιτησίας του ΔΣΑ αποστέλλεται σε όλα τα μέλη ΣΔΕΕ για 
γνώση τους. 

2.3. Άυλα Ένσημα 

Ο κ. Προέδρος ανέλαβε να επικοινωνήσει με τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των 
Δικαστηρίων της Αθήνας, ώστε να δέχονται τα άυλα ένσημα και να μην απαιτούν 
ένχαρτα ένσημα. 

 
2.4. ΕΣΠΑ Δικηγορικών Εταιριών  

Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, ώστε να συμπεριληφθούν και οι Δικηγορικές Εταιρείες στις δράσεις και τα 
προγράμματα ΕΣΠΑ, σύμφωνα με πάγιο αίτημά τους. 

 



2.5. Ασφαλιστικά θέματα Δικηγόρων 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό μας Συμβούλιο για τις 
νομοθετικές εξελίξεις που συμφώνησε με τους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας, 
αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των Δικηγόρων. 
 
Ειδικότερα: 

Για την κυρία σύνταξη:  Από € 7.032 και άνω εισόδημα ετησίως  το ποσοστό 20% θα 
μειωθεί σε 13,3%. 

Για τον κλάδο υγείας:  Το ποσοστό 6,95% δεν μεταβάλλεται. 

Για την επικουρική ασφάλιση:  Καταργείται η ποσοστιαία καταβολή και θα ισχύσει μία 
εφάπαξ μηνιαία καταβολή από € 24 μέχρι maximum 41,24 (περί τα € 700 ετησίως). 
 
Ο κ. Πρόεδρος μάς ενημέρωσε επίσης ότι, για τις εκκρεμότητες του Ταμείου 
Προνοίας Δικηγόρων, όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις για 
διακοπή της παραγραφής των αξιώσεών τους, το ταχύτερο δυνατόν. 

 
2.6. Τέλος συζητήθηκαν τα θέματα που σχηματίζονται με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των 

συνεργατών δικηγόρων των Δικηγορικών Εταιρειών, οι οποίοι συνδέονται με 
αποκλειστική συνεργασία.  Εξηγήθηκε στον κ. Πρόεδρο ότι η άποψή μας είναι να 
υπάρξει μια συνολική νομοθετική ρύθμιση, η οποία να αναφέρει ότι οι δικηγορικές 
εταιρείες θα υποχρεούνται να καταβάλλουν στους συνεργάτες δικηγόρους 
αποκλειστικής απασχόλησης τα 2/3 των ασφαλιστικών τους εισφορών, ανεξαρτήτως 
τρόπου αμοιβής τους (μπλοκάκια ή παγία αντιμισθία), αλλά τα καταβαλλόμενα θα 
αποτελούν, για την Δικηγορική Εταιρία, εκπεστέα δαπάνη. 
 
Ο κ. Πρόεδρος ΔΣΑ επιφυλάχθηκε να μελετήσει και το θέμα αυτό, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις μας. 

 
Θέμα 3ο: Θέματα Α.Α.Δ.Ε. 

Ο κ. Δρυλλεράκης ανέλαβε να επικοινωνήσει με την Α.Α.Δ.Ε. για να πληροφορηθεί αν υπήρξε 
ή θα υπάρξει απάντηση στα θέματα που έθεσε στον κ. Πιτσιλή, κατά την επίσκεψή του στην 
Α.Α.Δ.Ε. 
 
Θέμα 4ο: Ημερίδα για τον νέο νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρίες 

Την Δευτέρα, 29/10, μας εκάλεσε στο γραφείο του ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Καθηγητής κος Ευάγγελος Περάκης, για να συζητήσουμε πώς και πότε θα 
συνδιοργανώσουμε μια Ημερίδα για το θέμα αυτό. 
 
 

 



Θέμα 5ο: ΝΟΜΟΣ 

Ο κ. Μπαχάς απέστειλε γραπτή υπενθύμιση στον κ. Νίκο Τζωρτζόπουλο στη ΝΟΜΟΣ, ο οποίος 
και πάλι δεν απάντησε. Εικάζεται, συνεπώς, ότι η ΝΟΜΟΣ αποφάσισε να διακόψει τη 
συνεργασία της με τον ΣΔΕΕ, αφού ουδέποτε απαντά στις επανειλημμένες σχετικές υπομνήσεις 
μας. 
 

Θέμα 6ο: Εγγραφή νέων μελών 

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την εγγραφή ως νέου Μέλους του ΣΔΕΕ της Δικηγορικής Εταιρείας 
Αθηνών «Γ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» μετά από σχετικό τους αίτημα. 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

     

Λεωνίδας Γεωργόπουλος                                                                       Μάριος Μπαχάς 
 


