
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

Αποφάσεις Δ.Σ. του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 
Εταιρειών Ελλάδος» κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Φεβρουαρίου 2019 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος 
Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 20 
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 συνήλθε στο Αμφιθέατρο του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου, κατόπιν προσκλήσεως του Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου 
Μπαχά, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, 
έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Θέμα 1ο : Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΟΚΕ 

Ο κ. Κανελλόπουλος ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον κ. Βερνίκο, γιατί 
μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης (20-2-2019) δεν εκάλεσαν στην Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων της ΟΚΕ, της οποίας ορίστηκε μέλος, τον κ. Σωτήρη 
Φέλιο. 

Θέμα 2ο: Έκταση ευθύνης Δικηγορικής Εταιρίας-Τροπολογία για 
περιορισμό της εις ολοκλήρου ευθύνης όλων των συνεταίρων 

Ο κ. Βερβεσός ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση αρνήθηκε να φέρει στη Βουλή 
προς ψήφιση τη σχετική τροπολογία. Ο κ. Δρυλλεράκης ανέφερε ότι ίσως θα 
ήταν σκόπιμη η επαναφορά μόνο για τα φορολογικά θέματα. 

Θέμα 3ο: Κανονισμός Διαιτησίας ΔΣΑ 

Αναμένεται να κυρωθεί με Νόμο, όπως ζήτησε ο ΔΣΑ. 

Θέμα 4ο: Άυλα Ένσημα 

Ο κ. Φέλιος ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να 
παρέμβει ο τελευταίος στις Γραμματείες των Δικαστηρίων της Αθήνας,  ώστε 
να δέχονται τα άυλα ένσημα και να μην απαιτούν ένχαρτα ένσημα. 

Θέμα 5ο: ΕΣΠΑ Δικηγορικών Εταιριών  

Ο κ. Φέλιος ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για 
ένταξη και των Δικηγορικών Εταιρειών στις δράσεις ΕΣΠΑ, με την 
παράκληση να παρέμβει στους αρμόδιους φορείς. 

Θέμα 6ο: Ασφαλιστικά θέματα Συνεργατών Δικηγορικών Εταιρειών 

Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να συνεργασθεί με τον κ. Δημήτρη Μπούρλο για να 
συντάξει σχετική Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση. 

Θέμα 7ο: Επίσκεψη στον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης 

Eγκαταλείφθηκε η σκέψη να πραγματοποιηθεί επίσκεψη. 



 
Θέμα 8ο: Ημερίδα για τον νέο νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρίες 

Στις 30/1 έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ η ανωτέρω Ημερίδα, που 
συνδιοργάνωσε ο ΣΔΕΕ μαζί με τον ΣΕΕ (Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων) 
με μεγάλη προσέλευση και επιτυχία. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του 
ΣΔΕΕ κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος και βασικός ομιλητής ήταν ο Καθηγητής 
ΔΠΘ Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος.  

Θέμα 9ο: Πίττα νέου έτους 

Στις 6/2 έλαβε χώρα, στην Αθηναϊκή Λέσχη, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Πίττας του ΣΔΕΕ με συμμετοχή 63 δικηγορικών εταιρειών και με παρουσία 
άνω των 200 Δικηγόρων. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΣΔΕΕ κ. 
Λεωνίδας Γεωργόπουλος, ο Γ. Γραμματέας κ. Μάριος Μπαχάς, ο Πρόεδρος 
του ΔΣΑ κ. Δημήτρης Βερβεσός και εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού 
Συλλόγου. Το νόμισμα, δωρεά του κ. Μπαχά, ήταν το γούρι του 
κοσμηματοπωλείου Ζολώτα, υπέρ ΕΛΕΠΑΠ, σωματείου για τους έχοντες 
κινητικά προβλήματα, έπεσε στην Δ.Ε. Σταυρόπουλος και Συνεργάτες.  

Θέμα 10ο: Οι ευθύνες των Δικηγόρων για το ξέπλυμα χρήματος πελατών 

Αναμένεται η παρουσίαση από τους κ.κ. Γεωργόπουλο και Ζέπο. 

Θέμα 11ο: Εγγραφή Νέων Μελών 

Αποφασίστηκε η εγγραφή στον ΣΔΕΕ των ακολούθων Δικηγορικών 
Εταιρειών, οι οποίες απέστειλαν σχετικές αιτήσεις, όπως ορίζει το 
Καταστατικό μας: 
α. «Γ.Ι.Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ», Αθηνών 
β. «Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΑΦΡΑΤΗ & Συνεργάτες», Αθηνών 
γ. «Β. ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ-Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ & Συνεργάτες», Αθηνών 
δ. «ΖΑΧΟΣ Δ. ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ Α. & Συνεργάτες» (RHETOR LAW FIRM), Θεσ/νίκη 
ε. «ΚΡΙΜΙΖΗΣ Γ. ΚΑΙ Κ.», Αθηνών 
στ. «ΚΙΤΣΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ», Αθηνών 

Θέμα 12ο: Νομοσχέδιο για τον μετασχηματισμό εταιρειών 

Τόσο ο κ. Θόδωρος Σκουζός, όσο και ο κ. Δημήτρης Παρασκευάς, 
επεσήμαναν το γεγονός ότι επίκειται η ψήφιση ενός νομοσχεδίου για τους 
μετασχηματισμούς των εταιρειών (συγχωνεύσεις, απορροφήσεις κ.λπ.) και 
ότι, κατά τη γνώμη τους, θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και οι Δικηγορικές 
Εταιρείες σε αυτό. 
Ο κ. Κανελλόπουλος ανέφερε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι οι 
Δικηγορικές Εταιρείες ρυθμίζονται πλέον από τις διατάξεις του Κώδικα των 
Δικηγόρων και συνεπώς θα πρέπει σε αυτόν να ενταχθούν οι διατάξεις για 
τους μετασχηματισμούς ειδικώς των Δικηγορικών Εταιρειών. 
Με τη γνώμη του κ. Κανελλόπουλου συμφώνησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και 
ανετέθη στον κ. Θόδωρο Σκουζό, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ κ. 
Βερβεσό να διερευνήσουν το θέμα αυτό. 
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Θέμα 13ο: ΝΟΜΟΣ 

Τελικώς ο ΝΟΜΟΣ απέστειλε τους ετήσιους φακέλους στο γραφείο του κ. 
Γεωργόπουλου προς διανομή. 

Θέμα 14ο: Διαιτησία ΔΣΑ για τις Δικηγορικές Εταιρείες 

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ εζήτησε ονόματα Εταίρων Δικηγορικών Εταιρειών, οι 
οποίοι θα εδέχοντο να εγγραφούν σε κατάλογο Διαιτητών, οι οποίοι θα 
αναλαμβάνουν Διαιτησίες μεταξύ μελών Δικηγορικών Εταιρειών. 
Απευθύνθηκε το αίτημα αυτό σε όλα τα Μέλη και ανταποκρίθηκαν δεκαοκτώ 
(18) Δ.Ε. με 21 ονόματα υποψηφίων Διαιτητών. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.  
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 

Λεωνίδας Γεωργόπουλος 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  
 
 
 
 

Νικόλας Κανελλόπουλος 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  
 
 
 
 

Μάριος Μπαχάς 
 

 
 

Η ΤΑΜΙΑΣ 
 
 
 
 

Κατερίνα Καρατζά 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 
 
 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 
 
 
 
 
 

Θάνος Γεωργιάδης 

 
 

Πέτρος Φραγκίσκος 
 
 
 
 

Σωτήρης Φέλιος 
 
 
 
 
 

Γιάννης Δρυλλεράκης 
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