
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

Αποφάσεις Δ.Σ. του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 
Εταιρειών Ελλάδος» κατά τη συνεδρίασή του στις 16 Απριλίου 2019 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος 
Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 16 
Απριλίου 2019 και ώρα 17:00, 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 : Φορολογική Επιτροπή ΔΣΑ 
 
Συζητήθηκε στο Συμβούλιο του ΣΔΕΕ ο ενδεικτικός κατάλογος των Δαπανών.  
 
Η γνώμη όσων ήταν παρόντες ήταν ότι ο κατάλογος είναι αρκετά ευρύς (και για 
μερικά θέματα υπερβολικά) και σε κάθε περίπτωση είναι απλά ενδεικτικός. 
Φαίνεται θετικό να περάσει οτιδήποτε και δίνει τη δυνατότητα προσθηκών 
αργότερα. 
 
Αυτό που προτάθηκε μόνο είναι στο τέλος του αρ. 1 να προστεθεί «και της 
φήμης του επαγγελματία». Ο κ. Τιμαγένης ανέλαβε να συνεννοηθεί σχετικώς με 
τον Συνάδελφο κ. Νάσκαρη, για να το συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο που 
ετοιμάζει ο ΔΣΑ. 
 
Θέμα 2ο: Παρεμβάσεις στη διαβούλευση των νομοσχεδίων για τον Ποινικό 
Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στο Συνέδριο της EPLO της 
27.03.2019 
 
Στο Συνέδριο εκλήθησαν να λάβουν μέρος όλα τα μέλη ΣΔΕΕ και να κάνουν 
σχετικές παρεμβάσεις. 
 
Θέμα 3ο: 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 4ο: ΕΣΠΑ Δικηγορικών Εταιρειών  
 
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 5ο: Δικηγορικές Εταιρείες και αποφάσεις Δικαστηρίων 
 
Ο κ. Φέλιος ανέλαβε να μεταφέρει στον Υπουργό Δικαιοσύνης την ανάγκη να 
νομοθετηθεί ότι στις δικαστικές αποφάσεις θα αναγράφονται και οι Δικηγορικές 
Εταιρείες στις οποίες ανήκει ο παριστάμενος Δικηγόρος. 
 
 
 
 



Θέμα 6ο: Συνάντηση με τον κ. Παναγιώτη Πικραμένο 
 
Ο πρώην Πρωθυπουργός, Πρόεδρος του ΣτΕ και Πρόεδρος της ΟΠΕΜΕΔ κ. 
Παναγιώτης Πικραμένος διετύπωσε τη θέλησή του να συναντηθεί με το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση ανατέθηκε στον κ. Νικόλα Κανελλόπουλο να 
διοργανώσει ένα μεσημεριανό γεύμα με τον κ. Πικραμένο στην ιδιαίτερη 
αίθουσα της Αθηναϊκής Λέσχης, μετά το Πάσχα. 
 
Θέμα 7ο: Οι ευθύνες των Δικηγόρων για το ξέπλυμα χρήματος πελατών 
 
Αναμένεται η παρουσίαση από τους κ.κ. Γεωργόπουλο και Ζέπο. 
 
Θέμα 8ο: Εγγραφή Νέου Μέλους 
 
Αποφασίστηκε η εγγραφή στον ΣΔΕΕ της ακόλουθης Δικηγορικής Εταιρείας, η 
οποία απέστειλε σχετική αίτηση, όπως ορίζει το Καταστατικό: 
«ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ», Αθηνών. 
 
Θέμα 9ο: Νομοσχέδιο για τον μετασχηματισμό εταιρειών 
 
Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να υπενθυμίσει στον κ. Θόδωρο Σκουζό τη σύνταξη 
σχετικής τροπολογίας στον Κώδικα των Δικηγόρων. 
 
Θέμα 10ο: Ασφαλιστικές εισφορές στον τίτλο κτήσεως (πρώην απόδειξη 
επαγγελματικής δαπάνης) 
 
Ο κ. Φραγκίσκος απέστειλε στον κ. Μπαχά σχετική Εγκύκλιο (14/2019) του 
ΕΦΚΑ, η οποία ρυθμίζει το ανωτέρω θέμα. Αποφασίστηκε να σταλεί και σε όλα 
τα μέλη. 
 
Θέμα 11ο: Ασφαλιστικά Θέματα Συνεργατών 
 
Μετά από συνάντηση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο με τον κ. Μπούργο 
αποφασίστηκε να του ανατεθεί η γνωμοδότησή του και η σύνταξη αντιστοίχων 
τροπολογιών με τις αιτιολογικές τους εκθέσεις στα ακόλουθα θέματα: 
 
1. Ασφαλιστική μεταχείριση της παρακράτησης του 20% υπέρ ΕΦΚΑ στα 

Γραμμάτια Προείσπραξης. 
2. Ασφαλιστική μεταχείριση Συνεργατών που εργάζονται με αποκλειστικότητα 

στις Δικηγορικές Εταιρείες και αμείβονται με «μπλοκάκι» (ΑΠΥ). 
3. Ασφαλιστική μεταχείριση Ασκουμένων. 
 
Ο κ. Μπούργος απέστειλε ήδη την απάντησή του στο πρώτο, ως άνω, θέμα, και 
αναμένονται και οι απαντήσεις του και στα άλλα δύο, ώστε να προωθηθούν οι 
σχετικές τροπολογίες από κοινού στον ΔΣΑ και, μέσω αυτού, στο αρμόδιο 
Υπουργείο. 
 
Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να του το υπενθυμίσει και να τον παρακαλέσει να 
γνωρίσει την αμοιβή του. 
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Θέμα 12ο: Επίσκεψη στη νέα Πρόεδρο του ΣτΕ 
 
Ο κ. Κανελλόπουλος ανέλαβε να επιδιώξει, μετά το Πάσχα, μια συνάντηση 
εθιμοτυπική με τη νέα Πρόεδρο του ΣτΕ. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.  
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 

Νικόλας Κανελλόπουλος 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 

Μάριος Μπαχάς 
 

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
 
 
 

Σωτήρης Φέλιος 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης Θάνος Γεωργιάδης 

 
 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 
 

 
 
 
 
 

Πέτρος Φραγκίσκος 
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