
95ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 συνήλθε στα επί της οδού 
Ομήρου αρ. 11 γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας Ποταμίτης Βεκρής σε συνεδρίαση 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 
Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν προσκλήσεως  του Γενικού Γραμματέα του κ. 
Στέφανου Χαρακτινιώτη. 
 
Παρόντα τα μέλη ΔΣ κκ.: Γιάννης Δρυλλεράκης, Νικόλας Κανελλόπουλος, 
Στάθης Ποταμίτης, Κωνσταντίνος Βουτεράκος, Αλέξανδρος Μεταλληνός, Πέτρος 
Φραγκίσκος, Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, Νίκος Κορίτσας, Θεόδωρος Σκουζός 
και Δημήτρης Ζέπος. 
 
Απών: το μέλος ΔΣ κ. Σωτήρης Φέλιος. 
 
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στα 
θέματα της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα: 
 
Θέμα 1ο: Δράσεις σχετικά με το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο.  Πρόσκληση προς 
κ. Μπούρλο για σχετική παρουσίαση 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ευχαρίστησε τον κ. Μπούρλο για την απόκρισή του στη 
πρόσκληση του ΣΔΕΕ. Ο κ. Μπούρλος ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τις εξελίξεις 
στο ασφαλιστικό και, μετά από σχετική συζήτηση, αποφασίστηκε ομοφώνως η 
σύσταση επιτροπής για το Ασφαλιστικό υπό την εποπτεία του. Ο κ. Βουτεράκος 
ανέλαβε να συνδράμει ως σύνδεσμος με το ΔΣ.  
 
Θέμα 2ο: Οργανωτικά θέματα του Συνδέσμου:  
α) Θέματα ψηφιακής παρουσίας του ΣΔΕΕ: διαχείριση ιστοσελίδας/ αξιολόγηση 
συνημμένης προσφοράς/ενεργοποίηση του λογαριασμού Linkedin, 
β) Συμμόρφωση του Συνδέσμου εν γένει και του website με θέματα GDPR,  
γ) Γραμματειακή υποστήριξη ΣΔΕΕ, δ) Ενέργειες για οικονομικές εκκρεμότητες 
μελών/Eξουσιοδότηση προς Ταμία. 

α) Συζητήθηκε το θέμα της ψηφιακής παρουσίας του ΣΔΕΕ. Ο κ. Κανελλόπουλος 
πρότεινε να ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία η αναμόρφωση της ιστοσελίδας 
του ΣΔΕΕ, καθώς και η δημιουργία και διαχείριση από αυτήν σελίδων σε όλα τα 
κατάλληλα κοινωνικά δίκτυα. Οι κκ. Ζέπος και Φραγκίσκος αντέταξαν ότι κάτι 
τέτοιο δεν είναι σκόπιμο επί του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό όγκο 
του ουσιαστικού περιεχομένου προς δημοσίευση στα διάφορα δίκτυα. Πρότειναν 
δε να συνεχιστεί η συνεργασία με την εταιρεία Οίστρος, η οποία και έχει 
υποβάλει προσφορά για τη συντήρηση και ανάρτηση πληροφοριών στην 
ιστοσελίδα, ήτοι 80 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά μήνα. Η εν λόγω πρόταση έγινε 
αποδεκτή από την πλειοψηφία των μελών (ενώ καταψηφίστηκε από τους κκ. 
Δρυλλεράκη και Κανελλόπουλο). 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του λογαριασμού του ΣΔΕΕ στο 
Linkedin, όπως και η δημιουργία ενός κλειστού group των μελών του ΣΔΕΕ.  
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β) ο κ. Κανελλόπουλος ανέλαβε να υποστηρίξει τη συμμόρφωση της Ιστοσελίδας 
του ΣΔΕΕ με τον GDPR. 

γ) Προτάθηκε η δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης του ΣΔΕΕ και σχετικά 
ελήφθησαν τρεις (3) οικονομικές προσφορές από εταιρείες που παρέχουν 
σχετικές υπηρεσίες.  Οι κκ. Δρυλλεράκης και Κανελλόπουλος διεφώνησαν 
προτείνοντας την υποστήριξη του Συνδέσμου από τις γραμματείς των μελών του 
Προεδρείου του ΣΔΕΕ. Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία (Ποταμίτης, 
Βουτεράκος, Μεταλληνός, Φραγκίσκος, Λαμπαδάριος, Κορίτσας, Σκουζός και 
Ζέπος) εγκρίνοντας την οικονομικότερη των τριών προσφορών ποσού 128 ευρώ 
ανά μήνα, ενώ κατέστη σαφές ότι θα υλοποιηθεί μόνον εφόσον κριθεί 
απαραίτητο. 

δ) Ο Ταμίας κ. Λαμπαδάριος εξουσιοδοτήθηκε να επικοινωνήσει με όλα τα μέλη 
που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες προς τακτοποίηση αυτών. 

 
Θέμα 3ο : Οργάνωση παρεμβάσεών μας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος των 
δικηγορικών εταιριών  

Συζητήθηκε η λειτουργία διαφόρων επιτροπών: 
− η φορολογική επιτροπή θα συνεχίσει τη λειτουργία της υπό την εποπτεία 

του κ. Σκουζού, 
− συστήνεται επιτροπή για τον περιορισμό της ευθύνης των δικηγορικών 

εταιρειών και των εταίρων τους υπό την εποπτεία της κας Καρατζά και του 
κ. Μεταλληνού,  

− συστήνεται επιτροπή για το KYC υπό την εποπτεία του κ. Φραγκίσκου. 
 
Θέμα 4ο: Οργάνωση σεμιναρίων για τα μέλη του ΣΔΕΕ 

Ο κ. Ζέπος πρότεινε τη διοργάνωση α) ενός σεμιναρίου με θέμα το 
Cybersecurity για τις δικηγορικές εταιρείες και β) ενός σεμιναρίου με θέματα 
φορολογικά/λογιστικά που αφορούν στις δικηγορικές εταιρείες το οποίο θα 
απευθύνεται και σε λογιστές των μελών. Η πρόταση έγινε ομοφώνως δεκτή, 
ενώ αποφασίστηκε το σεμινάριο για τα φορολογικά/λογιστικά θέματα να το 
οργανώσει η Φορολογική επιτροπή. 
 
Θέμα 5ο: Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση με τον ΓΓ του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τη συνάντησή του με τον ΓΓ του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης κ. Αλεξανδρή. 
 
Θέμα 6ο: Αίτημα συνδιοργάνωσης επίσκεψης Δικαστού Ανώτατου 
Δικαστηρίου ΗΠΑ Justice Sonia Sotomayor 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πρόσκληση την οποία έλαβε ο ΣΔΕΕ από 
τον Δρ. Νομικής  και Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη συνδιοργάνωση με 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκδήλωσης με προσκεκλημένη μια εκ των εννέα 
ισόβιων δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής (United States Supreme Court), Justice Sonia Sotomayor, στην Ελλάδα 
(Αθήνα) τον Ιούλιο του 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον 
Πρόεδρο να διερευνήσει περαιτέρω τη σχετική πρόσκληση θέτοντας ως 
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προϋπόθεση για πιθανή συμμετοχή του ΣΔΕΕ την συνδιοργάνωση της 
εκδήλωσης. 
 
Θέμα 7ο: Εγγραφή νέων Δικηγορικών Εταιρειών 

Εζήτησαν την εγγραφή τους και έγινε δεκτή:  
α) η Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών «ΣΤΑΥΡΟΣ Ο. ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 
και β) η Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών «ΨΑΡΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ, ΓΑΒΡΙΛΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 
 
Θέμα 8ο: Υπογραφή πρακτικού 19/12/2019 συγκρότησης ΔΣ σε σώμα.  

Υπεγράφη το πρακτικό συγκρότησης ΔΣ σε σώμα από τα παρευρισκόμενα μέλη.  
 
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 12.02.2020 
και ώρα 18:00 στα νέα Γραφεία του ΣΔΕΕ. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
α/α 

 
 
 

Στάθης Ποταμίτης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Πέτρος Φραγκίσκος 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 
 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
 
 

Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 
 

Αλέξανδρος Μεταλληνος  
 

 
Ιωάννης Δρυλλεράκης 

 

 
Nίκος Κορίτσας  

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βουτεράκος 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Νικόλας Κανελλόπουλος 
  

 
 
 

Θεόδωρος Σκουζός 

 

 
 
 


