97ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 9 Μαρτίου 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.: Σωτήριος Φέλιος, Νικόλας Κανελλόπουλος, Στάθης
Ποταμίτης, Κωνσταντίνος Βουτεράκος, Κατερίνα Καρατζά, Κωνσταντίνος
Λαμπαδάριος, Νίκος Κορίτσας, Θεόδωρος Σκουζός
Απόντες: τα μέλη ΔΣ κκ. Ιωάννης Δρυλλεράκης, Πέτρος Φραγκίσκος, Στέφανος
Χαρακτινιώτης
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στο
μόνο θέμα της Ημερησίας Διάταξης που είναι το ακόλουθο:
Θέμα μόνο: Επιστολή Δικηγορικής Εταιρείας «Σαραντίτης & Συνεργάτες»
προς το ΣΔΕΕ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού
ενώπιον του ΔΣΑ
Επί του μόνου αυτού θέματος, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του ΔΣ επιστολή που
έλαβε από το μέλος του ΣΔΕΕ, τη Δικηγορική Εταιρεία «Σαραντίτης &
Συνεργάτες» με αίτημα την εξέταση ζητήματος που έχει ανακύψει σχετικά με τη
διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού της ενώπιον του ΔΣΑ και την
κοινοποίηση της θέσης του ΣΔΕΕ στο ΔΣ του ΔΣΑ ως προς τα όρια του τυπικού
ελέγχου νομιμότητας καταχωρούμενων εταιρικών πράξεων. Κατόπιν συζήτησης,
εγκρίθηκε ομόφωνα η σύνταξη και αποστολή στα μέλη ΔΣ του ΔΣΑ επιστολής με
το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Αξιότιμε κύριο Πρόεδρε,
Aξιότιμα Μέλη του ΔΣΑ,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το μέλος του Συνδέσμου μας «Σαραντίτης Εταιρεία Δικηγόρων» μας έχει ενημερώσει ότι
έχετε προβεί σε έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της, την οποία στη συνέχεια
αποφασίσατε να επανεξετάσετε. Ενημερωθήκαμε επίσης ότι, εν αναμονή της επανεξέτασης,
ζητήθηκε από την δικηγορική εταιρία να αναστείλει τη λήψη αποφάσεων περί διανομής
μερισμάτων. Έχουμε επίσης την πληροφόρηση ότι το αίτημα επανεξέτασης στηρίζεται στην
ύπαρξη εκκρεμούς διαιτησίας μεταξύ της δικηγορικής εταιρίας και αποβληθέντων μελών της
ενώπιον του ΔΣΑ και εισάγεται κατόπιν αιτήσεων αυτών των αποβληθέντων μελών.
Δεν γνωρίζουμε την ουσία της υπόθεσης ούτε επιθυμούμε να τοποθετηθούμε επ’ αυτής, και
όσα σχετικά αναφέρουμε τα αντλούμε από την ενημέρωση που λάβαμε από την «Σαραντίτης
Εταιρεία Δικηγόρων», χωρίς να υπεισέλθουμε στη ενδελεχή εξέταση των σχετικών
εγγράφων, ούτε να μας έχει εκτεθεί η άποψη της άλλης πλευράς. Δεν θεωρούμε εξ άλλου

ότι μπορούμε να εκφέρουμε άποψη επί της διαφοράς διότι εκφεύγει της αρμοδιότητας ως
Συνδέσμου.
Θεωρούμε, όμως, απαραίτητο να σας μεταφέρουμε την ομόφωνη θέση του διοικητικού μας
συμβουλίου ως προς δύο θέματα που έχουν ευρύτερο, θεσμικό ενδιαφέρον για τις
δικηγορικές εταιρίες και την εύρυθμη λειτουργία τους εντός του θεσμικού πλαισίου που τις
διέπει.
Το πρώτο θέμα αφορά το είδος ελέγχου που ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού
Συλλόγου για την έγκριση τροποποιήσεων καταστατικού δικηγορικής εταιρίας. Η θέση
του Συνδέσμου μας είναι πως κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3&4 του Κώδικα
Δικηγόρων, εφόσον υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε δικαστική κρίση (αίτηση
ακυρώσεως στο ΣΤΕ, ασφαλιστικά μέτρα, Διαιτησία Δ.Σ.Α) τα θεσμικά όργανα του
Δ.Σ.Α. πρέπει ν’ απέχουν από ενέργειες που μπορούν να επηρεάσουν την δικαστική
κρίση.
Έχουμε λάβει γνώση, επίσης, του ότι εν αναμονή της εκ νέου εξέτασης, το ΔΣ ζήτησε την
αναστολή λήψης αποφάσεων περί διανομής μερισμάτων.
Έχουμε την άποψη ότι
οποιαδήποτε αναστολή είναι και πάλι θέμα αποκλειστικά και μόνον δικαστικής κρίσης.
Ελλείψει σχετικής δικαστικής απόφασης, δεν μπορεί να αναστέλλεται η λήψη αποφάσεων ή
η ισχύς ήδη ειλημμένων αποφάσεων δικηγορικών εταιριών.
Θεωρούμε ιδιαίτερα προβληματική την λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
προσκόμματα στην καταστατική λειτουργία των δικηγορικών εταιριών και θα σας καλούσαμε
να εξετάσετε το θέμα ευρύτερα, χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη υπόθεση, ως προς τους
αναφυόμενους κινδύνους, συστημικού χαρακτήρα για την καλώς έχειν της δικηγορικής
εταιρείας ως πολυάνθρωπου οργανισμού-νομικού προσώπου, που πρέπει να λειτουργεί
ανεξάρτητα από τον κάθε εταίρο της και να διοικείται με βάση τις διατάξεις του δικού της
καταστατικού, όπως κάθε φορά έχουν επιλέξει τα αρμόδια όργανα της.
Ελπίζουμε οι παραπάνω θέσεις μας να φανούν χρήσιμες στις διαβουλεύσεις σας και
παραμένουμε στην διάθεση του Συλλόγου για οτιδήποτε σχετικό.
Με ιδιαίτερη τιμή
Στάθης Ποταμίτης
Πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»

Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 31.03.2020
και ώρα 18:00 στα Γραφεία του ΣΔΕΕ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
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ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
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