105ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 14 Οκτωβρίου 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 του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Στάθης Ποταμίτης, Κωνσταντίνος
Βουτεράκος, Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αλέξανδρος Μεταλληνός,
Πέτρος Φραγκίσκος, Νίκος Κορίτσας, Θεόδωρος Σκουζός και Σωτήριος Φέλιος.
Απουσίαζαν τα μέλη του του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανος Χαρακτινιώτης και κ.
Νικόλας Κανελλόπουλος.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται προς συζήτηση και
λήψη απόφασης κατά περίπτωση στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα
ακόλουθα:
Θέμα 1ο: Εκδηλώσεις ΣΔΕΕ Σεπτεμβρίου- Δεκεμβρίου 2020.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Στάθης Ποταμίτης ενημέρωσε τα μέλη του για
την πορεία της διοργάνωσης των τριών πρώτων (3) virtual εκδηλώσεων για τις οποίες τα
μέλη του Συνδέσμου έχουν ήδη λάβει ενημερωτικό e-mail για το 1ο event της 22/10 και θα
ακολουθήσουν αντίστοιχα ενημερωτικά e-mails και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
Θέμα 2ο: Σύσταση Ομάδας Εργασίας για σχολιασμό του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων
για τα προσωπικά δεδομένα.
Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα να συσταθεί ομάδα εργασίας για τον
σχολιασμό του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων. Για την ενδιάμεση περίοδο μέχρι την
ολοκλήρωση της σύστασης μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη, τον γενικό
συντονισμό ανέλαβε ο Πρόεδρος κ. Στάθης Ποταμίτης.
Θέμα 3ο Επίσκεψη στον κ. Πιτσιλή στην Α.Α.Δ.Ε.
Για την προβολή και υποστήριξη σχετικών αιτημάτων, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί
επίσκεψη αντιπροσωπείας μελών στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κ. Γ. Πιτσιλή. Ειδικότερα, σε πρώτη φάση η επίσκεψη θα επικεντρωθεί σε εκκρεμή
φορολογικά ζητήματα που απασχολούν τις δικηγορικές εταιρείες.
Θέμα 4ο Σύσταση Ομάδας Εργασίας
Α) για το ζήτημα της προστασίας του δικηγορικού απορρήτου.
Β) για θέματα διαιτησίας.
Οι κκ. Δρυλλεράκης και Φέλιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω ειλημμένων
υποχρεώσεων πριν τη συζήτηση του τέταρτου θέματος.
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε
ομόφωνα να συσταθούν οι ακόλουθες ομάδες εργασίες για την μελέτη και επεξεργασία

θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος για τις δικηγορικές εταιρείες, ως εξής: (α) ομάδα
εργασίας για το ζήτημα της προστασίας του δικηγορικού απορρήτου τον συντονισμό της
οποίας αναλαμβάνουν ο κ. Νάσκαρης ή/και η κ. Σοφρωνά και (β)ομάδα εργασίας για τα
θέματα διαιτησίας προς υποβοήθηση της ήδη συσταθείσας νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής τον συντονισμό της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού τα μέλη Αλέξανδρος
Μεταλληνός και Κωσταντίνος Λαμπαδάριος.

Θέμα 5ο Εγγραφή Νέων Μελών.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η εγγραφή των ακόλουθων δικηγορικών εταιρειών που υπέβαλαν
σχετικά αιτήματα: 1) «Κοντογεωργίου-Μπακοπάνου και Συνεργάτες» και 2) «ΜεϊδάνηςΣερεμετάκης και Συνεργάτες».

Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 18.11.2020 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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