102ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 12 Ιουνίου 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.: Στάθης Ποταμίτης, Κωνσταντίνος Βουτεράκος, Ιωάννης
Δρυλλεράκης, Αλέξανδρος Μεταλληνός, Πέτρος Φραγκίσκος, Νίκος Κορίτσας, Θεόδωρος
Σκουζός και Στέφανος Χαρακτινιώτης.
Απόντα τα μέλη ΔΣ κκ: Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, Νικόλας Κανελλόπουλος και Σωτήριος
Φέλιος
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στα θέματα της
Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο: Οριστικοποίηση Πρακτικών για υπογραφή και ανάρτηση στο website
Επί του θέματος αυτού ο Γραμματέας ενημέρωσε τα Μέλη σχετικά με τα Πρακτικά ΔΣ τα
οποία οριστικοποιήθηκαν και θα αρχίσει η διαδικασία υπογραφής τους και ακολούθως
ανάρτησης των επικυρωμένων Πρακτικών στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.
Θέμα 2ο: Ομάδα εργασίας για την άσκηση φοιτητών μέσω μαθητείας
Aποφασίσθηκε να συσταθεί ομάδα εργασίας ώστε να γίνουν παρουσιάσεις και
επικοινωνίες με το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό να προβλεφθεί με διάταξη νόμου η
δυνατότητα να ασκούνται φοιτητές σε δικηγορικά γραφεία/ Δ.Ε. και οι προϋποθέσεις
άσκησης φοιτητών σε γραφεία μέσω μαθητείας, καθώς να ζητηθεί η συνδρομή της
Υπουργού για την διευκρίνιση της φορολογικής και ασφαλιστικής μεταχείρισης των
ασκουμένων σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς. Η Ομάδα εργασίας αποτελείται από
τις δικηγορικές εταιρείες Δρυλλεράκη, Μπρέγιαννος και Γεωργιάδης. Η Δ.Ε. I. Δρυλλεράκης
& Συνεργάτες αναλαμβάνει τον συντονισμό της ομάδας εργασίας. Η Δ.Ε. ''Σ.Ν
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ - Γ.Ν ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ'', αναλαμβάνει την επικοινωνία
με τους αρμόδιους φορείς. Η Δ.Ε. «ΑΘ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΑΓ.ΚΑΪΤΕΖΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓ.
ΕΤΑΙΡΙΑ» αναλαμβάνει την προετοιμασία του νομοθετικού έργου της εν λόγω ομάδας.

Θέμα 3ο: Οργανωτικά θέματα του Συνδέσμου
i.
Θέματα ψηφιακής παρουσίας του ΣΔΕΕ
Συζητήθηκε η οριστικοποίηση μετάφρασης του καταστατικού του Συνδέσμου με την
επιμέλεια των κκ. Θ. Σκουζού και Κ. Βουτεράκου.
ii.
Ενέργειες Συμμόρφωσης του website με θέματα GDPR
Εγκρίθηκε η πληρωμή ποσού 50 ευρώ για την προσαρμογή του cookies policy στην
ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

iii.

Εξουσιοδότηση για επεξεργασία προγράμματος ενεργειών και χρήση των
διαθεσίμων για την περίοδο από 1/9/2020 έως 31/12/2020.

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Συνδέσμου να προτείνουν πρόγραμμα
ενεργειών και δράσεων συνοδευόμενο από σχετικό προϋπολογισμό κόστους, καθώς και
προτάσεων για αναζήτηση εκπτώσεων σε βάσεις δεδομένων και για την ασφάλιση αστικής
ευθύνης.
iv.
Μείωση συνδρομής ΣΔΕΕ.
Αποφασίστηκε ομόφωνα να μην μειωθεί η ετήσια συνδρομή των μελών του Συνδέσμου
αλλά να ενταθούν οι δράσεις του Συνδέσμου.

Θέμα 4ο: Ενημέρωση συντονιστών των επιτροπών και των ομάδων εργασίας για την
πρόοδο του έργου τους.
Οι συντονιστές των επιτροπών και των ομάδων εργασίας ενημέρωσαν το ΔΣ για την πρόοδο
του έργου τους.
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 29.07.2020 και ώρα
18:00 -20:00, η οποία θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
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