
96ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 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 Προέδρου του κ. Στάθη Ποταμίτη. 
 

Παρόντα τα μέλη ΔΣ κκ.: Ιωάννης Δαμηλάκης, αναπληρωματικό μέλος που 
αντικαθιστά τον κο. Ιωάννη Δρυλλεράκη, Σωτήριος Φέλιος, Νικόλας 
Κανελλόπουλος, Στάθης Ποταμίτης, Κωνσταντίνος Βουτεράκος, Αλέξανδρος 
Μεταλληνός αναπληρωματικό μέλος που αντικαθιστά την Κατερίνα Καρατζά, 
Πέτρος Φραγκίσκος, Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, Νίκος Κορίτσας, και Στέφανος 
Χαρακτινιώτης 
 
Απών: το μέλος ΔΣ κ. Θεόδωρος Σκουζός 
 
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  

Έγινε παρουσίαση των βασικών θεμάτων που ανακύπτουν από την πρώτη 
ανάγνωση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και αφορούν στις δικηγορικές 
εταιρείες, όπως αυτά καταγράφηκαν με τη συνδρομή του συναδέλφου 
Δημητρίου Μπούρλου (Δικηγορική Εταιρεία ΜΠΟΥΡΛΟΣ-ΚΟΥΤΑΒΑ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) και των μελών Πέτρου Φραγκίσκου και Κωνσταντίνου 
Βουτεράκου.  

Ακολούθως, συμφωνήθηκε τα θέματα αυτά να συμπληρωθούν και με άλλα 
θέματα κοινωνικοασφαλιστικού χαρακτήρα που απασχολούν το Σύνδεσμο 
γενικότερα και να επαναϋποβληθούν στο ΔΣ, ώστε στην συνέχεια να γίνει 
συνολική ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου και αυτά με την σειρά τους να 
αποστείλουν τις απόψεις τους για διαμόρφωση κοινής θέσης του Συνδέσμου.  Σε 
αυτό το σημείο το μέλος Νικόλας Κανελλόπουλος επεσήμανε την ανάγκη 
συνέργειας με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ειδικότερα την επιτροπή 
ασφαλιστικού δικαίου που έχει συστήσει για την αποτελεσματικότερη προώθηση 
των θεμάτων που ανακύπτουν. 

Τέλος, συμφωνήθηκε το υλικό αυτό να τεθεί υπόψη της υπό νέα συγκρότηση 
διαρκούς Επιτροπής Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία θα αναλάβει σε 
διαρκή βάση την παρακολούθηση και προώθηση των θεμάτων αυτών τόσο σε 
σχέση με το υφιστάμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο όσο και με μελλοντικές 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναμένεται να ακολουθήσουν σύντομα. 
 
Θέμα 2ο: Αποϋλοποίηση ενσήμων ΤΑΧΔΙΚ 
 
Ετέθη υπόψη του ΔΣ η από 29.01.2020 επιστολή της  ΔΕ ΑΘ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 
ΑΓ.ΚΑΪΤΕΖΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με την 
αποϋλοποίηση των ενσήμων ΤΑΧΔΙΚ και την αντικατάστασή τους με πληρωμή 
μέσω της πλατφόρμας του e-Παράβολο με την παράκληση για παρέμβαση του 
ΣΔΕΕ στους αρμόδιους φορείς. Δεδομένης της λύσης που στο μεταξύ φαίνεται 
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ότι υπήρξε το θέμα συζητήθηκε προς ενημέρωση και ο ΣΔΕΕ θα πράξει τα 
δέοντα εφόσον παραστεί ανάγκη. Η θέση του Συνδέσμου είναι υπέρ της 
αποϋλοποίησης α) εφόσον βέβαια γίνει με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει 
περαιτέρω οργανωτική δυσχέρεια στους δικηγόρους β) εφόσον κάθε τυχόν 
αλλαγή έχει μεταβατική περίοδο για εξοικείωση όλων με τα αποϋλοποιημένα 
ένσημα ΤΑΧΔΙΚ. 
 
Θέμα 3ο: Οργανωτικά Θέματα ΣΔΕΕ 
 
α) Θέματα ψηφιακής παρουσίας του ΣΔΕΕ: ιστοσελίδα 
 
Ο Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας 
με την ανάρτηση των πρακτικών και την ανανέωση της λίστας των μελών.  
 
β) Ενέργειες Συμμόρφωσης του website με θέματα GDPR 
 
Ο κ. Κανελλόπουλος παρουσίασε τα αποτελέσματα του ελέγχου που ανέλαβε να 
διενεργήσει ως προς τη συμμόρφωση της Ιστοσελίδας του ΣΔΕΕ με τον GDPR. 
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κανελλόπουλος απέστειλε σχόλια στα ακόλουθα σχέδια 
κειμένων: Σχέδιο Πολιτικής Απορρήτου, Σχέδιο Όρων Χρήσης, και Σχέδιο 
Πολιτικής Cookies, επισημαίνοντας ότι για τα Cookies θα πρέπει να 
επικοινωνήσει το ΔΣ με τον υπεύθυνο ΙΤ, προκειμένου να συμπληρωθούν τα 
cookies που χρησιμοποιούνται ανά κατηγορία. Παράλληλα, στο πλαίσιο 
συμμόρφωσης της ιστοσελίδας με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας για τη χρήση και εγκατάσταση cookies,  απέστειλε σχέδιο cookie 
banner και ρυθμίσεων cookies, τα οποία θα πρέπει να 
παραμετροποιηθούν/συμπληρωθούν ανάλογα με τις κατηγορίες cookies που 
χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα www.sdee.org.gr. Ακόμη το μέλος 
Νικόλας Κανελλόπουλος ανέλαβε συμπληρωματικά να εξετάσει την αίτηση για 
εγγραφή νέου μέλους στον σύνδεσμο και το πληροφοριακό δελτίο έτσι ώστε να 
είναι και αυτά συμβατά με τον GDPR και να περιέχουν συναίνεση των μελών του 
σωματείου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς 
του συνδέσμου ενδεικτικά για την ανάρτηση στο website των στοιχείων τους 
κλπ. 
 
γ) Ενέργειες για οικονομικές εκκρεμότητες μελών – Ενημέρωση από Ταμία 
 
Ο Ταμίας ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για 
την ενημέρωση μελών του ΣΔΕΕ σχετικά με οικονομικές εκκρεμότητες. Επιπλέον 
αποφασίστηκε η διαγραφή των κάτωθι μελών είτε κατόπιν επιθυμίας των ιδίων 
είτε λόγω λύσης της ΔΕ: α) ΤΣΙΛΩΝΗΣ-ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ (NEWLAW) , β) Κ. Α. 
ΜΙΝΤΖΗΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. Το μέλος Κ. Βουτεράκος και ο Πρόεδρος Σ. 
Ποταμίτης θα επικοινωνήσουν με 4 μέλη του ΣΔΕΕ για την τακτοποίηση των 
οικονομικών  εκκρεμοτήτων τους.  
 
Θέμα 4ο : Σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας σε θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος των δικηγορικών εταιριών  

Σε συνέχεια της ανοικτής πρόσκλησης προς τα Μέλη του ΣΔΕΕ να συμμετέχουν 
σε επιτροπές και ομάδες εργασίας κοινού ενδιαφέροντος και την υποβολή 
δηλώσεων συμμετοχής συστήνονται οι ακόλουθες επιτροπές και ομάδες 

http://www.sdee.org.gr/
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εργασίας, με μέλη τις ΔΕ και τους δικηγόρους που εμφαίνονται στο Παράρτημα 
του παρόντος Πρακτικού: 

 Ασφαλιστική επιτροπή υπό την εποπτεία του μέλους Κ. Βουτεράκου με 4 
μέλη όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα του παραρτήματος 

 Φορολογική επιτροπή υπό την εποπτεία του μέλους Θ. Σκουζού με 13 μέλη 
όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα του παραρτηματος 

 Ομάδα εργασίας για τον περιορισμό της ευθύνης των δικηγορικών 
εταιρειών και των εταίρων τους υπό την εποπτεία του μέλους Κ. Καρατζά 
και του αναπληρωματικού μέλους Αλ. Μεταλληνού, με 15 μέλη όπως 
αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα του παραρτηματος 

 Ομάδα εργασίας για το KYC υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου Π. 
Φραγκίσκου με 11 μέλη όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα του 
παραρτήματος 

Τα ανωτέρω μέλη ΔΣ θα επιτελούν και το ρόλο του επισπεύδοντος για τις 
εργασίες κάθε επιτροπής, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη του συντονισμού 
τους. 

 
Θέμα 5ο: Οργάνωση σεμιναρίων και Εκδηλώσεων 
 
α) Εκδήλωση με θέμα "Κυβερνοασφάλεια και Δικηγορικές Εταιρείες" 
 
Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ ότι σε συνέχεια απόφασης του ΔΣ της 
15.01.20, διοργανώνεται, χωρίς κόστος για το ΣΔΕΕ, παρουσίαση στο 
Αμφιθέατρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου τηv Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 
2020 στις 17:00, με θέμα Κυβερνοασφάλεια και Δικηγορικές Εταιρείες. Η 
παρουσίαση θα απευθύνεται στους Εταίρους υπεύθυνους για θέματα ΙΤ ή/και 
στους επικεφαλής των Τμημάτων Πληροφορικής των Εταιρειών, ενώ εισηγητές 
της παρουσίασης θα είναι οι  κκ. Θωμάς Κατσαρός & Δημήτρης Χρόνης, CISO και 
Head of IT αντιστοίχως, στην εταιρεία Qualco IT Professional Services. 
 
Το Μέλος Ν. Κανελλόπουλος επεσήμανε την ανάγκη λήψης προηγούμενης 
απόφασης από το ΔΣ σχετικά με τις λεπτομέρειες διοργάνωσης παρουσιάσεων 
όπως η εν λόγω. 
 
β) Κοπή Πίττας 2020 
 
Αποφασίστηκε η Πρωτοχρονιάτικη Πίττα του ΣΔΕΕ να κοπεί στo Mέγαρο 
Μουσικής Αθηνών  στην αίθουσα εκδηλώσεων Banquet (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 
115 21 Αθήνα) την  Τρίτη  3 Μαρτίου 2020 και ώρα 19:00. Το συνολικό κόστος 
για περίπου 250 άτομα της εκδήλωσης δεν θα υπερβεί το ποσό των 6.500 Ευρώ 
(catering και αίθουσα). 
 
γ) Εκδήλωση για τα 10 χρόνια του ΣΔΕΕ 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη διοργάνωση εκδήλωσης τον προσεχή Μάιο για τα 10 
χρόνια από την ίδρυση του ΣΔΕΕ με την παρουσία ομιλητή επί ενός θέματος 
σχετικού με τους σκοπούς του ΣΔΕΕ. Αποφασίστηκε να επανέλθουν τα Μέλη του 
ΔΣ με σχετικές προτάσεις στην επόμενη συνεδρίαση. 
 
δ) Συνδιοργάνωση επίσκεψης Δικαστού Ανώτατου Δικαστηρίου ΗΠΑ Justice 
Sonia Sotomayor 
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Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα Μέλη του ΔΣ ότι η Δικαστής του Ανώτατου 
Δικαστηρίου ΗΠΑ Sonia Sotomayor απεδέχθη την πρόσκληση για την επίσκεψή 
της στην Αθήνα και η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Ακαδημία Αθηνών. Το 
μέγιστο κόστος για το ΣΔΕΕ στην περίπτωση συνδιοργάνωσης ανέρχεται στο 
ποσό των 5.000 Ευρώ, ποσό το οποίο μπορεί να μειωθεί αν εξευρεθούν χορηγίες 
(πχ μέσω της συμμετοχής έναντι αντιτίμου σε δείπνο που μπορεί να διοργανώσει 
ο ΣΔΕΕ). Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ανωτέρω εξουσιοδοτώντας τον 
Πρόεδρο στην εξέταση προτάσεων για τη μείωση του ποσού της χορηγίας. 
 
Θέμα 6ο: Πρόσβαση του Σωματείου στην Υπηρεσία Alpha Web Banking της 
ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείρισης της άνω Υπηρεσίας. 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι η τραπεζική εταιρία 
με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «Τράπεζα»), στην 
οποία ο ΣΔΕΕ διατηρεί εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό παρέχει τη δυνατότητα 
διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της 
υπηρεσίας (εφεξής «myAlpha Web Banking»), προτείνει στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου όπως ο ΣΔΕΕ αποκτήσει πρόσβαση, προς διευκόλυνσή 
των επιχειρηματικών της αναγκών, στην ανωτέρω υπηρεσία, δυνάμει σχετικής 
συμβάσεως που θα καταρτίσει με την Τράπεζα. 
 
Ύστερα από συζήτηση και κατόπιν μελέτης των σχετικών με το myAlpha Web 
Banking εντύπων της Τραπέζης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει 
να αποκτήσει ο ΣΔΕΕ την ανωτέρω δυνατότητα και, προς τον σκοπό περαιτέρω  
εξουσιοδοτεί τον Ταμία Κωνσταντίνο  Λαμπαδάριο   του   Επαμεινώνδα και  της 
Σοφίας,  δικηγόρο  που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής  στις 10/5/1974,  
κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου αρ.3,  κάτοχο του υπ’ αριθμό ΑΚ205486 δελτίου 
ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος,  με ΑΦΜ 026158014  της 
Δ.Ο.Υ.  Κηφισιάς όπως ενεργώντας έκαστος στο όνομα και για λογαριασμό του 
ΣΔΕΕ, να χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια 
συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web Banking, δυνάμενος να 
προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε 
αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
 
α) να συνομολογήσει με την Τράπεζα τους Όρους Συναλλαγών μέσω της άνω 
υπηρεσίας της Τραπέζης (εφεξής «Σύμβαση myAlpha Web Banking»), 
 
β) να ορίζει τα Φυσικά Πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα προσβάσεως στο 
myAlpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για 
λογαριασμό του ΣΔΕΕ (εφεξής «απλοί Χρήστες»), ο οποίος θα παραλάβει, υπό 
την ιδιότητά του αυτή, επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς προσβάσεως 
(usernames, passwords) και θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον 
αφορά ως Χρήστη και αναφέρεται στη Σύμβαση myAlpha Web Banking, 
 
γ) να απενεργοποιεί/ επανενεργοποιεί τους απλούς Χρήστες, 
 
δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το 
ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς 
και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους απλούς Χρήστες (από 
κοινού), 
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ε) να ενημερώνεται και να παρέχει εγκρίσεις σχετικά με τις διενεργούμενες 
συναλλαγές, τις κινήσεις των λογαριασμών, το ιστορικό μεταφορών και 
πληρωμών, την κατάσταση της κάθε συναλλαγής, να ακυρώνουν ή ανακαλούν 
εκκρεμείς συναλλαγές, 
 
στ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων 
στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι 
συναλλαγές, 
 
ζ) να επικοινωνεί με την Τράπεζα. 
 
Η ανάκληση των διαλαμβανομένων στο παρόν εντολών θα ισχύει έναντι της 
Τραπέζης μόνον από της κοινοποιήσεώς της προς αυτήν. 
 
Θέμα 7ο: Χορήγηση της χρεωστικής κάρτας με την ονομασία «Alpha Bank 
Enter Visa Business» / «Enter Bonus Business American Express» / «Gold 
Enter Bonus Business American Express» της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας 
με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα Μέλη του ότι επιπλέον η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής «Τράπεζα») εκδίδει τη χρεωστική κάρτα με την 
ονομασία «Alpha Bank Enter Visa Business» / «Enter Bonus Business American 
Express» / «Gold Enter Bonus Business American Express» ( εφεξής «Κάρτα»), η 
οποία παρέχει σε εταιρίες τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών 
μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων της Τραπέζης και εισηγείται στα Μέλη του ΔΣ 
όπως αποκτήσει, προς διευκόλυνσή του Σωματείου την εν λόγω Κάρτα, δυνάμει 
σχετικής συμβάσεως που θα καταρτίσει με την Τράπεζα.  
 
Ύστερα από συζήτηση, το ΔΣ του ΣΔΕΕ μετά από μελέτη των σχετικών με την 
Κάρτα εντύπων της Τραπέζης, αποφασίζει ομόφωνα να αποκτήσει ο ΣΔΕΕ την 
Κάρτα και, προς τον σκοπό αυτό, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Ταμία Κωνσταντίνο  
Λαμπαδάριο   του   Επαμεινώνδα και  της Σοφίας,  δικηγόρο  που γεννήθηκε 
στην Αθήνα Αττικής  στις 10/5/1974,  κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου αρ.3,  
κάτοχο του υπ’ αριθμό ΑΚ205486 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας 
Συντάγματος,  με ΑΦΜ 026158014  της Δ.Ο.Υ.  Κηφισιάς όπως, ενεργώντας 
έκαστος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, χειρίζεται όλα γενικώς τα 
θέματα που έχουν σχέση με την Κάρτα, δυνάμενος προβαίνει και σε κάθε 
συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, 
όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:  
 
α) να συνομολογήσει με την Τράπεζα τους Όρους Χορηγήσεως της Κάρτας (του 
λοιπού «Σύμβαση Κάρτας»),  
 
β) να υποδεικνύει στην Τράπεζα τους λογαριασμούς της Εταιρίας με τους 
οποίους θα είναι συνδεδεμένη η Κάρτα και το εύρος των συναλλαγών που θα 
διενεργούνται με τη χρήση της επί των λογαριασμών αυτών (καταθέσεις-
ενημέρωση κινήσεως και υπολοίπου μόνον ή πλήρης πρόσβαση),  
 
γ) να ορίζει το Φυσικό Πρόσωπο το οποίο θα έχει στην κατοχή του την Κάρτα 
και θα τη χρησιμοποιεί (του λοιπού «Κάτοχος»),  
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δ) να ανακαλεί τον Κάτοχο,  
 
ε) να ορίζει νέο ή/και άλλο Κάτοχο, στον οποίο θα χορηγηθεί άλλη κάρτα, 
υπογράφοντας και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις νέα Σύμβαση Κάρτας. Ο 
Κάτοχος θα προσυπογράφει τη Σύμβαση Κάρτας, θα παραλαμβάνει το σώμα της 
Κάρτας και το PIN και θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια που τον αφορά και 
αναφέρεται στη Σύμβαση Κάρτας,  
 
στ) να επικοινωνεί με την Τράπεζα.  
 
Η ανάκληση των διαλαμβανομένων στο παρόν εντολών θα ισχύει έναντι της 
Τραπέζης μόνον από της κοινοποιήσεως της προς αυτήν. 
 
 
Θέμα 8ο: Εγγραφή νέων Δικηγορικών Εταιρειών 

Εζήτησαν την εγγραφή τους και έγινε ομόφωνα δεκτή:  
α) η Δικηγορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης «ΝΑΟΥΜ ΤΖΙΑΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) η Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΕΝΕΚΗ-ΛΑΣΚΟΣ». 
 
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 11.03.2020 
και ώρα 18:00 στα Γραφεία του ΣΔΕΕ. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Στάθης Ποταμίτης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Πέτρος Φραγκίσκος 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Στέφανος Χαρακτινιώτης 
 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
 
 

Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος 
 

ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 
 

Αλέξανδρος Μεταλληνός  
 

 
Ιωάννης Δαμηλάκης 

 

 
Nίκος Κορίτσας  

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βουτεράκος 

 
 
 
 

Σωτήριος Φέλιος 

 
 
 
 

Νικόλας Κανελλόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 α)           Επιτροπή θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης  

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Άλκηστις Χριστοφίλου 
ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Άννα Δαμηλάκη 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Βουτεράκος 
ΜΠΟΥΡΛΟΣ-ΚΟΥΤΑΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δημήτριος Μπούρλος 

  
  

β)            Φορολογική επιτροπή 

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
Β.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Βασίλειος Οικονομίδης και Δέσποινα 
Βαλτζή 

Φατούρος Λαμπρόπουλος Δικηγορική 
Εταιρεία 

Πέτρος Φατούρος 

Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- Α. ΑΦΡΑΤΗ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δημήτρης Αναστασόπουλος 

Α. Α. Αργυριάδης & Συνεργάτες         
Δικηγορική Εταιρεία                             

Αργύριος Αργυριάδης 

Α.Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δήμητρα Πάσιου 
Τροβά – Οικονόμου – Κάρμου και 
Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων 

Παναγιώτης Οικονόμου 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ζ. ΠΕΡΙΛΗ – Δ. 
ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ – Ζ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 

Διονυσία Μαυροπόδη 

Σ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ. Ν. 
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αναστασία Γκάνιου  

ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Χρήστος Τιμαγένης 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Γεώργιος Φωτόπουλος 
ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Άλκηστις Χριστοφίλου 
ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δημήτρης Καραβάς 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡ. Ι. ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ 
– ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

Γιώργος Νάσκαρης 

γ)           Ομάδα εργασίας για τo θέμα του περιορισμού της ευθύνης των δικηγορικών 
εταιρειών και των εταίρων αυτών  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- Α. ΑΦΡΑΤΗ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δημήτρης Αναστασόπουλος 

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ, ΤΑΤΑΓΙΑ & 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αλέξανδρος Καλαντζής 

Κ.Φ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Χρίστος Φίλιος 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ιωάννα Λαζαρίδου 

KPLEGAL Λάμπρος Κιτσαράς 
Β.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Βασίλειος Οικονομίδης  και Γεωργία 
Πατίλη 
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Α. Α. Αργυριάδης & Συνεργάτες         
Δικηγορική Εταιρεία                             

Αργύριος Αργυριάδης 

Α.Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Έλενα Κοσσένα 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ζ. ΠΕΡΙΛΗ – Δ. 
ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ – Ζ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 

Ζωή Περιλή 

ΜΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Νικόλαος Μουσάς 
Σ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ. Ν. 
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ιωάννα Κούτρα 

ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Άλκηστις Χριστοφίλου 
ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αλίκη Δαμηλάκη 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αλέξανδρος Μεταλληνός 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡ. Ι. ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ 
– ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

Nίκος Κορίτσας 

δ)            Ομάδα εργασίας για θέματα KYC 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ, ΤΑΤΑΓΙΑ & 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δημήτρης Μανωλόπουλος 

Κ.Φ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Θεμιστοκλής Κλουκίνας 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ιωάννης Κελεμένης 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΗΛΙΟΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ, 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ιωάννη Αναγνωστόπουλος 

KPLEGAL Νίκος Πουής 
Α. Α. Αργυριάδης & Συνεργάτες         
Δικηγορική Εταιρεία                             

Γεώργιος Γκουτσίδης 

Σ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ. Ν. 
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αθανάσιος Δρούλιας, Νικόλαος 
Μπρέγιαννος 

ΜΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Μαρία Μαλικούτη 
ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ιωάννης Τιμαγένης 
ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Άλκηστις Χριστοφίλου 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Βουτεράκος 

 

 

 


