
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

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

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος 
Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 20 
Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00 συνήλθε, 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 επικοινώνησε με τον κ. Βερνίκο, γιατί μέχρι την ημέρα 
της συνεδρίασης (20-03-2019) δεν εκάλεσαν στην Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων της ΟΚΕ, της οποίας ορίστηκε μέλος, τον κ. Σωτήρη 
Φέλιο. Ο κ. Βερνίκος ανέφερε ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΟΚΕ δεν 
έχει συνέλθει και γι΄ αυτό το λόγο δεν κλήθηκε και ο κ. Φέλιος. 
 
Θέμα 2ο: Παρεμβάσεις στη διαβούλευση των νομοσχεδίων για τον Ποινικό 
Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

Ο κ. Κανελλόπουλος ανέλαβε να συντάξει σχετική παρέμβαση του ΣΔΕΕ στη 
διαβούλευση των Κωδίκων αυτών. Παράλληλα ο κ. Μπαχάς θα ειδοποιήσει 
και όλα τα μέλη μας, μήπως και από αυτά υπάρχει ενδιαφέρον σχετικών 
παρεμβάσεων. 
 
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 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 5ο: Ασφαλιστικά θέματα Συνεργατών Δικηγορικών Εταιρειών 

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Δημήτρης Μπούρλος. Συζητήθηκαν όλα τα 
θέματα που αφορούν την τύχη των ασφαλιστικών εισφορών των γραμματίων 
προείσπραξης, των ασφαλιστικών εισφορών των Συνεργατών, εμμίσθων και 
μη, και των εισφορών των ασκούμενων. Ο κ. Μπούρλος ανέλαβε να συντάξει 
και να μας στείλει σχετικό Υπόμνημα, για γνώση μας. 
 
Θέμα 6ο:  Γενική Συνέλευση για Απολογισμό - Προϋπολογισμό ετών 2018-
2019 

Στις 20.02.2019 έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΔΕΕ, με απολογισμό των 
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πεπραγμένων που ανέγνωσε ο Γραμματεύς κ. Μπαχάς, παρουσίαση του 
απολογισμού και του προϋπολογισμού από την Ταμία κ. Καρατζά, ανάγνωση 
της έκθεσης των ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των 
ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Πρόεδρος της Γ.Σ. εξελέγη 
ομοφώνως ο Συνάδελφος κ. Θάνος Μασούλας και Γραμματέας ο Συνάδελφος 
κ. Γιάννης Χατζηπροδρόμου, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ. 
 
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 μας: 
«Ζ. ΠΕΡΙΛΗ-Δ. ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ-Ζ.ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Λάρισα. 
 
Θέμα 9ο: Νομοσχέδιο για τον μετασχηματισμό εταιρειών 

Αναμένεται η σχετική συνεννόηση του Συναδέλφου κ. Θοδωρή Σκουζού με 
τον Πρόεδρο του ΔΣΑ κ. Δημήτρη Βερβεσό. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.  
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Κατερίνα Καρατζά 
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Πέτρος Φραγκίσκος 
 
 

 
 
 
 
 

Γιάννης Δρυλλεράκης 


