
104ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 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, Κωνσταντίνος 
Λαμπαδάριος, Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αλέξανδρος Μεταλληνός, Πέτρος Φραγκίσκος, Νίκος 
Κορίτσας, Θεόδωρος Σκουζός, Στέφανος Χαρακτινιώτης και Νικόλας Κανελλόπουλος. 
 
Απουσίαζε το μέλος του Δ.Σ κ. Σωτήριος Φέλιος. 
 
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στα θέματα της 
Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα: 
 
Θέμα 1ο: Εκδηλώσεις ΣΔΕΕ Σεπτεμβρίου- Δεκεμβρίου 2020 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Στάθης Ποταμίτης ενημέρωσε το Δ.Σ. για την πορεία της 
διοργάνωσης τριών (3) virtual εκδηλώσεων με τις εξής θεματικές: 
 

1. Ενημέρωση των μελών του ΣΔΕΕ σχετικά με τα συμπεράσματα και το έργο των 
επιτροπών που έχει συστήσει το ΔΣ στις 22 Οκτωβρίου 2020. Προγραμματίζεται να 
γίνει από τις 16:00 μέχρι τις 20:00 μμ. Κάθε επιτροπή θα εκπροσωπηθεί από 5-6 
άτομα και θα παρουσιάσει για 20-25 λεπτά το αντικείμενό της. 

2. Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΔΕΕ στις 19 Νοεμβρίου 2020. Ο προγραμματισμός 
είναι για διεξαγωγή της στο εύρος 16:00 έως 20:00 χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί. 
Επειδή κατά την φετινή χρονιά δεν υπάρχουν αρχαιρεσίες η ψηφοφορία των μελών 
θα είναι φανερή. 

3. Παρουσίαση συστημάτων και άλλων εργαλείων νέας τεχνολογίας για την 
υποστήριξη της εργασίας των δικηγόρων  την 7η Δεκεμβρίου 2020 από τις 16:00 έως 
20:00.  

 
 
Θέμα 2ο: Ενημέρωση των συντονιστών των επιτροπών και των ομάδων εργασίας για την 
πρόοδο του έργου τους: 
 
Α) Επιτροπή για τον περιορισμό της ευθύνης των δικηγορικών εταιρειών: 
Ο Κ. Μεταλληνός ανέφερε ότι είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης το σχέδιο διατάξεων για 
την προώθησή τους στους αρμόδιους φορείς και την προσθήκη αυτών στον κώδικα 
δικηγόρων. 
Β) Ομάδα εργασίας για το KYC: 
Ο κ. Φραγκίσκος ανέφερε ότι έχει ετοιμαστεί αρχείο με τα ερωτηματολόγια και τα έγγραφα 
τα οποία πρέπει να ζητούνται από τους εντολείς των δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών, 
το οποίο θα αποτελέσει την βάση της συζήτησης με τις αρμόδιες αρχές. 
Είναι σε αναμονή μορφοποίηση του αρχείου αυτού, η ψήφιση του νομοσχεδίου που 
εκκρεμεί στην διαβούλευση και θα εξεταστεί από την ομάδα εργασίας και κατόπιν οι 
συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς. 
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Γ) Ασφαλιστική Επιτροπή: 
Ο κ. Βουτεράκος ανέφερε ότι τα 7 ζητήματα τα οποία έχουν εντοπισθεί από την επιτροπή 
και έχουν σταλεί σε όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ για τυχόν προσθήκες, θα αποτελέσουν την βάση 
της συζήτησης με το Υπουργείο Εργασίας. Την συνάντηση ανέλαβε να οργανώσει ο κ. 
Βουτεράκος. 
Δ) Φορολογική Επιτροπή: 
Ο κ. Σκουζός ανέφερε ότι η επιτροπή μελετά το ζήτημα της έκτασης των υποχρεώσεων των 
δικηγόρων από την οδηγία 822/2018 για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ζήτημα 
για το οποίο θα επιδιωχθεί συνεργασία με την ομάδα εργασίας για το KYC λόγω συνάφειας 
του θέματος. 
Ε) Ομάδα εργασίας για την συγχώνευση των Δικηγορικών Εταιρειών: 
 Ο κ. Δρυλλεράκης ενημέρωσε ότι έχουν ετοιμαστεί διατάξεις για την προώθηση αυτών 
στους αρμόδιους φορείς για την ψήφιση και ενσωμάτωσή τους στον κώδικα δικηγόρων. 
ΣΤ) Ομάδα εργασίας για την Μαθητεία. 
Ο Κ. Δρυλλεράκης ανέφερε ότι η ομάδα εργασίας θα προχωρήσει σε προτάσεις μέσα στους 
επόμενους μήνες. 
 
Θέμα 3ο: Διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την 
διανομή  κερδών των δικηγορικών εταιρειών 
 
Κατόπιν συζήτησης το Δ.Σ. κατέληξε στην κοινή διαπίστωση ότι η διάταξη η οποία είναι υπό 
διαβούλευση δυσχεραίνει την διανομή των κερδών των δικηγορικών εταιρειών και αξιώνει 
την προσωρινή έκδοση αποτελεσμάτων και ενδεχομένως δημιουργεί περισσότερα 
προβλήματα από αυτά που επιδιώκει να λύσει. Το ζήτημα έχει ήδη λυθεί με παλαιότερη 
εγκύκλιο. Σε συνέχεια εισήγησης της Φορολογικής Επιτροπής για το θέμα, o κ. Ποταμίτης 
επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΔΣΑ και έγινε προσπάθεια από κοινού για απόσυρση της 
υπο διαβούλευση διάταξης. Ο κ. Ποταμίτης επικοινώνησε με τον αρμόδιο Υπουργό και ο 
Υφυπουργός Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος τον ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών 
θα εισηγηθεί την απόσυρση της διάταξης. 
 
Θέμα 4ο:  Διακοπή της ετήσιας επιχορήγησης/συνδρομής  5.000 ευρώ στον ΟΠΕΜΕΔ 

Ο ΣΔΕΕ εδώ και αρκετά έτη καταβάλει 5.000 ευρώ τον χρόνο για επιχορήγηση/συνδρομή 
στον ΟΠΕΜΕΔ (και 3.000 για την χρήση 2020). Επ’ αυτού του θέματος στην ημερήσια 
διάταξη, τα Μέλη συζήτησαν την  συνέχιση ή μη της επιχορήγησης/συνδρομής  του 
ΟΠΕΜΕΔ.  

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις επί της χρησιμότητας/αναγκαιότητας καταβολής του ποσού 
αυτού στον ΟΠΕΜΕΔ.  

Ο κ. Κανελλόπουλος πρότεινε την συνέχιση της συνδρομής στο ΟΠΕΜΕΔ και ψήφισε υπερ. 

Ο κ. Δρυλλεράκης αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν από την συζήτηση για τον 
ΟΠΕΜΕΔ. 

Ο κ. Βουτεράκος  δήλωσε παρών. 

Οι κκ. Ποταμίτης, Σκουζός, Χαρακτινιώτης, Φραγκίσκος, Μεταλληνός, Λαμπαδάριος και 
Κορίτσας ψήφισαν να μην συνεχιστεί η επιχορήγηση/συνδρομή στον ΟΠΕΜΕΔ. 
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Συνεπώς, κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η διακοπή της ετήσιας 
επιχορήγησης/συνδρομής  στον ΟΠΕΜΕΔ. 
 
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 14.10.2020 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 ταμίας  
 

Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 
 

Αλέξανδρος Μεταλληνός 
 

 
 

 
 
 

Nίκος Κορίτσας  
 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βουτεράκος 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 
 
 
 
 
 

Θεόδωρος Σκουζός                                                                                    

  
 
 
 
 

Νικόλας Κανελλόπουλος 
 
 
 
      

 
 


