94ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 συνήλθε στα επί της οδού
Βαλαωρίτου αρ. 6 Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας «KΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την
επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», σε πρώτη του Συνεδρίαση
μετά την εκλογή του κατά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα κατά τη Γενική
Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου μας της 20ης Νοεμβρίου 2019.
Παρόντες:
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Νικόλαος Κορίτσας, Στάθης Ποταμίτης, Αλέξανδρος
Μεταλληνός,
Νικόλας
Κανελλόπουλος,
Πέτρος
Φραγκίσκος,
Στέφανος
Χαρακτινιώτης, Κωνσταντίνος Βουτεράκος, Κωσταντίνος Λαμπαδάριος, Σωτήρης
Φέλιος, Θεόδωρος Σκουζός.
Προ πάσης συζητήσεως άλλων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, το Διοικητικό
Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με απόφαση η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία
των Συμβούλων κκ Στάθη Ποταμίτη, Αλέξανδρου Μεταλληνού, Νίκου Κορίτσα,
Πέτρου Φραγκίσκου, Στέφανου Χαρακτινιώτη, Κωνσταντίνου Λαμπαδάριου,
Θεόδωρου Σκουζού και Κωνσταντίνου Βουτεράκου, ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος

: Στάθης Ποταμίτης

Αντιπρόεδρος

: Φραγκίσκος Πέτρος

Γενικός Γραμματέας : Στέφανος Χαρακτινιώτης
Ταμίας
: Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος
Μέλη
Κωνσταντίνος Βουτεράκος
Ιωάννης Δρυλλεράκης
Νικόλας Κανελλόπουλος
Κατερίνα Καρατζά
Νικόλαος Κορίτσας
Θεόδωρος Σκουζός
Σωτήρης Φέλιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος
Παπαδιαμάντης
Κωνσταντίνος
Νικολακόπουλος- Γιαννίδης
Δημήτρης Ζέπος
Προκόπης Δημητριάδης
Κωνσταντίνος
Παπαμιχαλόπουλος
Ιωάννης Δαμηλάκης
Χαρά Ζέρβα
Αλέξανδρος Μεταλληνός
Γεώργιος Νάσκαρης
Ειρήνη Σκουζού
Μυρσίνη Φέλιου

Oι κκ. Ιωάννης Δρυλλεράκης, Σωτήρης Φέλιος και Νικόλαος Κανελλόπουλος
απείχαν της ψηφοφορίας και κατέθεσαν την επιστολή που επισυνάπτεται.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού του Συνδέσμου μας, η θητεία του
ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι έως την 20.11.2022.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιo, αποφάσισε ομοφώνως να εξουσιοδοτηθούν
ο Πρόεδρος κ. Στάθης Ποταμίτης, ο Αντιπρόεδρος κ. Πέτρος Φραγκίσκος και ο
Ταμίας κ. Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, ενεργούντες ο καθένας μόνος του και
δεσμεύοντες το Σωματείο με μόνη την υπογραφή καθενός εξ αυτών, όπως ανοίγουν
λογαριασμούς του Σωματείου σε τράπεζες της επιλογής τους και κινούν τους
λογαριασμούς αυτούς – συμπεριλαμβανομένου του ήδη υπάρχοντος λογαριασμού

στην Alpha Bank – καταθέτοντες ή αναλαμβάνοντες εξ αυτών χρήματα, καθώς και
εκδίδοντες εξ αυτών τραπεζικές επιταγές και δίδοντες εντολές μεταφοράς των
χρημάτων σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου ή τρίτων.
Μετά την ανωτέρω έγκριση του Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση και
του παρακάτω θέματος:
Θέμα 1ο: Αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων του Συνδέσμου
Εφεξής ως διεύθυνση των γραφείων του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών
Ελλάδος ορίζεται η οδός Ομήρου αριθ. 11, 106 72 Αθήνα.
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 15.01.2020 και
ώρα 18:00 στα νέα Γραφεία του ΣΔΕΕ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στάθης Ποταμίτης

Πέτρος Φραγκίσκος

Στέφανος Χαρακτινιώτης

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Δρυλλεράκης

Αικατερίνη-Μαρία Καρατζά

Nίκος Κορίτσας

Κωνσταντίνος Βουτεράκος

Νικόλας Κανελλόπουλος

Θεόδωρος Σκουζός`

Σωτήρης Φέλιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ./ΣΔΕΕ
Η αποχή μας από την ψήφιση της ομάδας που προτάθηκε ως Προεδρείο
του Δ.Σ. του ΣΔΕΕ αντί της αρνητικής ψήφου αποτελεί προσπάθεια καλής
θελήσεως εκ μέρους μας, ύστερα από όσα για πρώτη φορά έλαβαν χώρα κατά
την τελευταία εκλογή των μελών του νέου Δ.Σ. με την επίκληση της
δημοκρατικότητας. Ο σχηματισμός ομάδας ή ομάδων και η εκούσια ή ακούσια
συμμετοχή σε αυτές όπως και ο συνειδητός αποκλεισμός άλλων a priori όχι
μόνο δεν αποτελεί έκφραση ορθόδοξης δημοκρατικής λειτουργίας, αλλά είναι
δείγμα όχι καλής ποιότητας συνδικαλισμού, κάτι που μέχρι τώρα είχε
αποφευχθεί στη λειτουργία του σωματείου μας. Εκτός των άλλων είχε ως
συνέπεια την ανατροπή της μέχρι σήμερα ισχύουσας πρακτικής της
υπερψήφισης των υποψηφίων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, ώστε ο Σύνδεσμος
να αποβάλει και τον Πανελλήνιο χαρακτήρα του και να περιορίζεται στα όρια,
ούτε καν της Αττικής, αλλά των Αθηνών, πιθανόν διότι δεν χωρούσαν στις
κατανομές «εξουσίας».
Θα εξακολουθήσομε να υπηρετούμε τους σκοπούς του ΣΔΕΕ όπως τους
συνέλαβαν οι ιδρυτές του, ώστε να μη μεταβληθεί τελικά σε ένα όργανο
άσκησης πολιτικής σε συνδικαλιστική αρένα, αλλά να περιορίζεται
αποκλειστικά στην υπηρεσία των συμφερόντων της δικηγορικής εταιρείας όχι
απλώς ως νομικής οντότητας αλλά ως οργάνου και τρόπου συλλογικής
άσκησης της δικηγορίας κατά τα διεθνή πρότυπα, ώστε να υπηρετεί την
οικονομία της χώρας και να αντέχει στον ανταγωνισμό από τους διεθνείς
κολοσσούς.
Με την προσδοκία ότι το Προεδρείο ΔΣ/ΣΔΕΕ θα πολιτευθεί στα
πλαίσια της μακράς παράδοσης επουλώνοντας και την τρωθείσα ομαλότητα.
Τα μέλη Δ.Σ/ΣΔΕΕ:
Ιωάννης Δρυλλεράκης
Σωτήρης Φέλιος
Νικόλας Κανελλόπουλος
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