
100ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 29 Απριλίου 2020 και ώρα 18:00 συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης 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 ο οποίος αναπληρώνει τον κο. Ιωάννη 
Δρυλλεράκη, Νικόλας Κανελλόπουλος, Στάθης Ποταμίτης, Κωνσταντίνος Βουτεράκος, 
Κατερίνα Καρατζά, Πέτρος Φραγκίσκος, Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος Σωτήριος Φέλιος, 
Νίκος Κορίτσας, Θεόδωρος Σκουζός και Στέφανος Χαρακτινιώτης 
 
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στα θέματα της 
Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα: 
 
Θέμα 1ο: Συμμετοχή του Προέδρου του ΔΣΑ στο Δ.Σ και ενημέρωση για την για το ισχύον 
μέχρι σήμερα καθεστώς των μέτρων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, για τις 
ενέργειες που έχουν γίνει και πρόκειται να γίνουν από πλευράς ΣΔΕΕ-ΔΣΑ  
 
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα Μέλη σχετικά με τις ενέργειες που έχουν 
γίνει έως σήμερα και πρόκειται να γίνουν από πλευράς ΣΔΕΕ-ΔΣΑ στο πλαίσιο της 
πανδημίας COVID-19. Πιο συγκεκριμένα ο Πρόεδρος ενδεικτικά αναφέρθηκε στις 
ασφαλιστικές εισφορές, στις οποίες είτε δόθηκε έκπτωση 25% είτε δόθηκε αναστολή των 
υποχρεώσεων μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ανέφερε ότι ισχύει η έκπτωση για τον ΕΦΚΑ και θα 
βγει το ειδοποιητήριο και για τον ΕΤΕΑΕΠ. Για την φορολογία αναστολή μέχρι τον 
Σεπτέμβριο και συμψηφισμός του 25% ΦΠΑ Μαρτίου με επόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις πιθανόν στον φόρο εισοδήματος αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Ο ΔΣΑ 
έχει ήδη κάνει μία δημοσίευση για το θέμα των δανείων. Το ενοίκιο για τον Απρίλιο το 40-
60% γίνεται προσπάθεια για να ισχύσει και τον Μάιο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί όμως. 
Για τα 600  του μήνα Απριλίου  θα δοθούν σε όλους τους δικηγόρους συνεπώς και στους 
εταίρους δικηγορικών εταιρειών.  Για τα 800 ευρώ του Μαΐου δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί 
εάν θα δοθεί σε οιονδήποτε δικηγόρο. Για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη γίνεται προσπάθεια  
να  δοθούν πιθανόν κάποιες χιλιάδες ψηφιακές υπογραφές από το Υπουργείο Ψηφιακής 
πολιτικής σε δικηγόρους.  Υπάρχει πιθανότητα να μπορούμε να καταθέτουμε εφέσεις 
ηλεκτρονικά.  Περίπου 3.000-4.000 δικηγόροι έχουν πάρει ηλεκτρονική υπογραφή.  
Δίνονται ηλεκτρονικές υπογραφές στον ΔΣΑ τηρώντας εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας. Έγινε 
αναφορά στην παράταση δικαστικού έτους με αντίστοιχη μείωση των δικαστικών διακοπών 
από 1-15 Ιουλίου και 1-15 Σεπτεμβρίου.  Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΕ και ο Πρόεδρος του ΔΣΑ θα 
είναι σε διαρκή επικοινωνία για όλα τα ανωτέρω θέματα αλλά και για κάθε ζήτημα που 
αφορά τα κοινά ενδιαφέροντα ΣΔΕΕ-ΔΣΑ. 
 
Θέμα 2ο: Μετάφραση Καταστατικού του Συνδέσμου στα αγγλικά 
 
Ολοκληρώθηκε η μετάφραση του Καταστατικού του Συνδέσμου στα αγγλικά στην 
δικηγορική εταιρεία «Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες», η οποία έγινε δωρεάν και η 
μετάφραση πρόκειται να αναρτηθεί στο website. 
 
Θέμα 3ο: Σύσταση Ομάδας Εργασίας 



 2 

Αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας και η επικοινωνία με την Νίκη Κεραμέως για να 
προβλεφθεί με διάταξη νόμου η δυνατότητα να ασκούνται φοιτητές σε δικηγορικά 
γραφεία/ Δ.Ε.  ή και  ευρύτερα να εξετασθούν οι προϋποθέσεις άσκησης φοιτητών σε 
γραφεία μέσω μαθητείας. Αποφασίστηκε να ζητηθεί η συνδρομή της Υπουργού για την 
διευκρίνιση της φορολογικής και ασφαλιστικής μεταχείρισης των ασκουμένων σε 
συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς και καλούμε τα μέλη να δηλώσουν συμμετοχή τους 
στην ομάδα εργασίας με το παρόν θέμα στον Γραμματέα του Δ.Σ κ. Στέφανο Χαρακτινιώτη. 
Τον συντονισμό μέχρι την σύσταση ομάδας εργασίας θα αναλάβει ο κ. Φραγκίσκος.  
 
Θέμα 4ο: Οργανωτικά Θέματα Συνδέσμου 
 
Επί αυτού του θέματος συζητήθηκαν τα ακόλουθα: 
 
Α) Παρουσιάστηκαν ήδη στο προηγούμενο Δ.Σ οι προτάσεις και τα παραδοτέα για την 
συμμόρφωσης της Ιστοσελίδας του Συνδέσμου με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων τα οποία επιμελήθηκε ο Νικόλας Κανελλόπουλος και με την συνεργασία των 
τεχνικών και μέλους τους γραφείου του Νικόλα Κανελλόπουλου θα αναρτηθούν στο 
Website του ΣΔΕΕ, μετά την έγκριση του κόστους για την προσαρμογή στο website από το 
Δ.Σ 
Β)  Ενέργειες για οικονομικές εκκρεμότητες μελών: 
Ο ταμίας κ. Λαμπαδάριος ενημέρωσε το Δ.Σ ότι μόνο δύο μέλη έχουν οικονομική 
εκκρεμότητα προς τον ΣΔΕΕ, τα οποία δεν είχαν πληρώσει ούτε την εγγραφή τους συνεπώς 
αποφασίστηκε ομόφωνα να αναβληθεί για την επόμενη φορά η απόφαση για μη 
ολοκλήρωση της εγγραφής τους. 
 
Θέμα 5ο: Ενημέρωση συντονιστών των επιτροπών για την πρόοδο του έργου τους  
 
Έλαβε χώρα ενημέρωση από τους ακόλουθους συντονιστές των ομάδων εργασίας για την 
πρόοδο του έργου τους: 
Α. Από την Κατερίνα Καρατζά για την επιτροπή σχετικά με τον περιορισμό της ευθύνης των 
δικηγορικών εταιρών και των εταίρων τους. Ειδικότερα έχουν ήδη αποσταλεί και 
επεξεργάζονται από την επιτροπή οι σχετικές διατάξεις και αναμένετε το επόμενο 
conference call εντός Μαΐου. 
Β. Από τον Πέτρο Φραγκίσκο για την επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με τα θέματα 
τήρησης υποχρεώσεων για KYC. Έχει γίνει teleconference με όλα τα μέλη της επιτροπής. 
Σχεδόν ολοκληρώθηκε η συλλογή του υλικού από αλλοδαπές έννομες τάξεις π.χ. της 
Αγγλίας, Κύπρου κλπ  και το επόμενο conference call προσδιορίστηκε για την 13η Μαΐου 
και κατανομή των εργασιών μεταξύ των μελών. 
Γ. Από τον Κωνσταντίνο Βουτεράκο για την επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με τα  
ασφαλιστικά θέματα που απασχολούν τον Σύνδεσμο έχουν συλλεγεί τα 7 ζητήματα τα 
οποία εκκρεμούν για επικοινωνία με το Υπουργείο όταν αυτό καταστεί δυνατό. 
Αποφασίστηκε να γίνει και συνεργασία με την ασφαλιστική επιτροπή του ΔΣΑ. 
Δ. Από τον Θεοόδωρο Σκουζό έχει αποσταλεί στα μέλη ενημερωτικό σημείωμα για τα μέτρα 
του Covid και είναι σε πρόοδο τα γενικότερα θέματα ενδιαφέροντος των δικηγορικών 
εταιρειών. 
E. Για την ομάδα εργασίας για την συγχώνευση των δικηγορικών εταιρειών δεν έχει ακόμα 
παρέλθει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. 
 
Ο κος Σκουζός ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το ενδιαφέρον  που εξέφρασαν να 
συμμετάσχουν στην Φορολογική Επιτροπή οι κ.κ. Στυλιανός Παπαδημητρίου της 
δικηγορικής εταιρείας Κεραμεύς Παπαδημητριου Παπαδόπουλος & Συνεργάτες και ο κ. 
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Αλέξιος Καρόπουλος της δικηγορικής εταιρείας Ζέπος & Γιαννόπουλος. Στην συνέχεια 
ζήτησε να εγκριθεί η συμμετοχή αυτών και να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των μελών της 
Φορολογικής Επιτροπής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή τους 
και επικαιροποίησε τον αντίστοιχο κατάλογο των μελών. 
 

Θεμα 6ο :Οργάνωση σεμιναρίων και παρόμοιων εκδηλώσεων 
Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις αναβάλλονται και υπάρχει ενημέρωση ότι η  κ. 
Sotomayor λόγω Covid δεν θα έρθει στην Ελλάδα. 

 
Θέμα 7ο: Αναφορά Δ.Ε στις δικαστικές αποφάσεις 
Αποφασίστηκε να γίνει επικοινωνία εκ νέου με το Υπουργείο για να προωθηθεί  διάταξη με 
την οποία να αναφέρονται οι Δ.Ε στις δικαστικές αποφάσεις. 
   
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 20.05.2020 και ώρα 
18:00 -20:00,  η οποία θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης. 
 
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 ΜΕΛΗ 
 
 

 
 

Κατερίνα Καρατζά 
 

 
Ιωάννης Δαμηλάκης 

 

 
Nίκος Κορίτσας  

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βουτεράκος 

 
 
 
 

           Σωτήρης Φέλιος 

 
 
 
 

Νικόλας Κανελλόπουλος 
 
 
 

        Θεόδωρος Σκουζός 
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