98ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 31 Μαρτίου 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 Δρυλλεράκης, Νικόλας Κανελλόπουλος,
Στάθης Ποταμίτης, Κωνσταντίνος Βουτεράκος, Κατερίνα Καρατζά, Πέτρος
Φραγκίσκος, Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, Νίκος Κορίτσας, Θεόδωρος Σκουζός
και Στέφανος Χαρακτινιώτης
Απών: το μέλος ΔΣ κ. Σωτήριος Φέλιος
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στα
θέματα της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο: Δωρεά ΣΔΕΕ για την ενίσχυση δημόσιων νοσοκομείων κατόπιν
έναρξης της πανδημίας COVID-19
Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, το ΔΣ εκλήθη να αποφασίσει το ενδεχόμενο
δωρεάς του Συνδέσμου στο πλαίσιο προσπάθειας η οποία λαμβάνει χώρα
πανελλαδικά για την ενίσχυση δημόσιων νοσοκομείων κατόπιν έναρξης της
πανδημίας COVID-19. Συζητήθηκε η επιλογή μεταξύ δωρεάς και συντονισμού
των μελών του Συνδέσμου. Η Κατερίνα Καρατζά εξέφρασε την άποψη της
απευθείας δωρεάς ποσού 15.000 Ευρώ από τα αποθεματικά του Συνδέσμου
πέραν της μεμονωμένης πρωτοβουλίας μελών του που έχουν εκφράσει την
πρόθεσή τους να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή, είτε με χρηματικές
δωρεές είτε, δεδομένου και του επείγοντος χαρακτήρα των αναγκών, με
απευθείας παράδοση των μηχανημάτων στα νοσοκομεία. Ο Νικόλας
Κανελλόπουλος πρότεινε τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού στο οποίο τα μέλη
του Συνδέσμου θα κληθούν να συνεισφέρουν ποσά που επιθυμούν και ο ίδιος ο
ΣΔΕΕ θα καταθέσει το ποσό των 5.000 Ευρώ στον λογαριασμό αυτό. Κατόπιν
διαλογικής συζήτησης, επικράτησε δια πλειοψηφίας των παριστάμενων μελών
του ΔΣ, εκτός των κκ. Δρυλλεράκη και Κανελόπουλου, οι οποίο υπερψήφισαν
την δεύτερη πρόταση, η πρώτη πρόταση και το ποσό της απευθείας δωρεάς
συμφωνήθηκε κατόπιν πρότασης του Κωνσταντίνου Βουτεράκου στο ποσό των
10.000. Συμφωνήθηκε η εν λόγω δωρεά να κατευθυνθεί στον ειδικό λογαριασμό
που έχει δημιουργηθεί στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΙΦΕΤ ΑΕ) υπέρ της αγοράς μέσων ατομικής προστασίας και εξοπλισμού για την
αντιμετώπιση του COVID-19 στον λογαριασμό που λειτουργεί στην Τράπεζα
Πειραιώς και εποπτεύεται από επιτροπή διαχειριστικού ελέγχου και
συμφωνήθηκε να παροτρυνθούν τα Μέλη του Συνδέσμου, εφόσον το επιθυμούν
να συνεισφέρουν και ατομικά προχωρώντας με κατάθεση στον παραπάνω
λογαριασμό.
Θέμα 2ο: Μέτρα στήριξης Δικηγορικών εταιρειών
Επ’ αυτού του θέματος συζητήθηκε πρόταση του Πρόεδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου για αποστολή προτάσεων προς τον Υφυπουργό παρά τω

Πρωθυπουργώ, για μέτρα που έχουν ήδη θεσπισθεί και πρόκειται να ληφθούν
στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19 και αφορούν στις δικηγορικές εταιρείες.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε αφού συλλέξει τις
προτάσεις των Μελών του ΔΣ να αποστείλει τις σχετικές προτάσεις στον
Υφυπουργό.
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 08.04.2020
και ώρα 18:00 η οποία θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
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