
108ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2021 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, Σωτήριος Φέλιος, Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αλέξανδρος Μεταλληνός, κ. 
Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος Πέτρος Φραγκίσκος, Νίκος Κορίτσας, Θεόδωρος Σκουζός και 
Στέφανος Χαρακτινιώτης  
 
Απουσίαζε  το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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: Eνημέρωση ως προς τη διενεργηθείσα ΓΣ και ως προς την προγραμματισμένη 
διαδικτυακή εκδήλωση του Δεκεμβρίου 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα Μέλη σχετικά με τη διενεργηθείσα ΓΣ του Συνδέσμου 
που έλαβε χώρα στις 19.11.2020 και η οποία από τεχνικής πλευράς ήταν άρτια οργανωμένη 
ενώ και από πλευράς συμμετοχής (88 συμμετοχές) κρίνεται άκρως επιτυχημένη. Τον λόγο 
πήρε ο κ. Αντιπρόεδρος ο οποίος επεσήμανε ότι η συμμετοχή στην φετινή ΓΣ ήταν 
τριπλάσια από τη συμμετοχή που απαντάται συνήθως σε δια ζώσης συνελεύσεις. 
 
Ως προς την προγραμματισμένη εκδήλωση του Δεκεμβρίου (1o Forum Νομικής 
Τεχνολογίας) η οποία τελικώς μεταφέρθηκε για τον Φεβρουάριο 2021 (3/2 16:00-20:00), ο 
Πρόεδρος σημείωσε ότι έχουν εξασφαλισθεί τρεις χορηγίες (encode/αρχειοθήκη/ 
Πρόσβασις από 2.000 Ευρώ έκαστος), τέσσερις ομιλητές και δέκα εκθέτες, ενώ το κόστος το 
οποίο αυξήθηκε λόγω της ανάγκης ύπαρξης διερμηνείας ανέρχεται στο ποσό των 6.000 
Ευρώ έχει καλυφθεί και θα υπάρξει από την εκδήλωση πλεόνασμα στο ταμείο περίπου 
3.000 Ευρώ. 
  
 
Θέμα 2ο : Πορεία εργασιών ομάδων εργασίας για α) σχολιασμό του Κώδικα Δεοντολογίας 
Δικηγόρων για τα προσωπικά δεδομένα β) το ζήτημα της προστασίας του δικηγορικού 
απορρήτου και γ) θέματα διαιτησίας  
 
Ως προς τις ομάδες εργασίας για α) το σχολιασμό του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων για 
τα προσωπικά δεδομένα και  β) το ζήτημα της προστασίας του δικηγορικού απορρήτου 
εκκρεμεί η διενέργεια της πρώτης συνάντησης, ενώ ως προς την ομάδα εργασίας ηια 
θέματα διαιτησίας έχει λάβει χώρα η πρώτη συνάντηση και αναμένονται σχόλια από τα 
μέλη της ομάδας 
 
Θέμα 3ο: Συζήτηση για πορίσματα ομάδας μαθητείας 
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Αποφασίστηκε στο επόμενο ΔΣ να παρουσιάσουν τα πορίσματα της επιτροπής οι κκ. 
Κωνσταντινίδης, Γεωργιάδης, Μπρέγιανος 
 
Θέμα 4ο: Ενημέρωση και πορεία θεμάτων που συζητήθηκαν με Διοικητή ΑΑΔΕ (α) 
εκπέσιμες δαπάνες, (β) εγκύκλιος για διανομή μερισμάτων (γ) στατιστικά στοιχεία ΔΕ (Π. 
Φραγκίσκος)  
 
Ο κ. Θεόδωρος Σκουζός ενημέρωσε τα μέλη για την τηλεδιάσκεψη που έλαβε χώρα στις 
18/11/2020 στις 4μμ με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κο Γεώργιο Πιτσιλή, σε συνέχεια σχετικού 
αιτήματος του Συνδέσμου: 
 
Μετά από τις απαραίτητες εθιμοτυπικές συστάσεις, εκφράστηκε τόσο από τον κο Διοικητή 
όσο και από τον Δ.Σ. του Συνδέσμου η επιθυμία να διατηρηθεί ένα κανάλι επικοινωνίας 
μεταξύ του ΣΔΕΕ και της Υπηρεσίας, για την προώθηση των θεμάτων προς αμοιβαίο 
όφελος. 
 
Στην συνέχεια αναφέρθηκαν τα ζητήματα της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης που 
αφορά την διανομή κερδών σε εταίρους πριν το κλείσιμο της χρήσηςκαι το θέμα της 
εκπεσιμότητας διαφόρων δαπανών, οπυ αφορούν ιδιαίτερα τις δικηγορικές εταιρείες, από 
τα ακαθάριστα έσοδα τους. Ακολούθησε συζήτηση με τον κο Διοικητή και μέλη της 
Φορολογικής Επιτροπής του Συνδέσμου που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη και 
επιφυλαχθήκαμε να επανέλθουμε με συκγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση της 
αποσαφήνισης του πλαισίου. 
 
Τέλος, κατά την τηλεδιάσκεψη υποβλήθηκε αίτημα για παροχή ορισμένων στατιστικών 
στοιχείων που έχει η Αρχή για τις δικηγορικές εταιρείες. Τα στοιχεία αυτά, αναλυτικά 
ζητήθηκαν με e-mail του κου Αντπροέδρου που ακολούθησε. 
 
Σε απάντηση του ανωτέρω, η A.A.Δ.Ε μας έδωσε τα ακόλουθα στοιχεία για τις δικηγορικές 
εταιρείες και το σύνολο των νομικών υπηρεσιών στην χώρα, ως εξής: 

 
Σε απάντηση του κατωτέρω αιτήματός σας, αποστέλλουμε τα αποτελέσματα της 
αναζήτησης, βάσει των ερωτημάτων που τέθηκαν. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι 
επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ από τους 69.10.10, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 
69.10.14, 69.10.15, κατά το αντίστοιχο έτος και αθροίστηκαν τα ακαθάριστα έσοδα 
των επιχειρήσεων σύμφωνα με τη δήλωσή τους στο έντυπο Ε3 του αντίστοιχου 
φορολογικού έτους. 
  

1.     Αριθμός δικηγορικών εταιριών ανά έτος (ημερομηνία αναζήτησης 
24/11/2020) 

      

ΕΤΟΣ Ν.Π. ΦΠ 

2015 607 35.962 

2016 672 35.687 

2017 753 34.349 

2018 822 33.907 

2019 909 34.075 

2020 969 34.165 
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       2. Ακαθάριστα Έσοδα των νομικών υπηρεσιών που αφορούν σε Φυσικά 
και Νομικά Πρόσωπα (ημερομηνία αναζήτησης 9/12/2020) 
            

ΕΤΟΣ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 

2015 782.072.836,00 € 

2016 725.271.294,00 € 

2017 853.420.983,00 € 

2018 893.685.931,00 € 

2019 920.377.939,00 € 

  

  Ακαθάριστα Έσοδα των νομικών υπηρεσιών που αφορούν μόνο σε Νομικά 
Πρόσωπα (ημερομηνία αναζήτησης 9/12/2020) 

                         

ΕΤΟΣ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 

2015 

301.232.922,00 
€ 

2016 

305.551.033,00 
€ 

2017 

373.540.505,00 
€ 

2018 

412.659.436,00 
€ 

2019 

439.749.553,00 
€ 

 Θέμα 5ο: Συζήτηση σχετικά με ανάθεση γραμματειακού έργου ΔΣ 

 
Κατόπιν συζήτησης και σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης που έχει λάβει το ΔΣ 
αποφασίστηκε πριν την ενεργοποίηση της απόφασης αυτής για την ανάθεση 
γραμματειακού έργου του ΔΣ να λάβει ο Πρόεδρος του ΔΣ οικονομική προσφορά από την 
εταιρεία Boussias Communications και ο Γραμματέας από την Tsomokos. 
 
Θέμα 6ο: Επικαιροποίηση των αιτήσεων και των πληροφοριακών δελτίων  
 
Αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον κ. Κανελλόπουλο η επικαιροποίηση των αιτήσεων και 
των πληροφοριακών δελτίων των μελών σε συμμόρφωση με τον GDPR. 
 
Θέμα 7ο: Συνεργασία με τυχόν αντίστοιχους συνδέσμους - φορείς του εξωτερικού  
 
Κατόπιν συζήτησης σχετικά με ενδεχόμενο συνεργασίας με αντίστοιχους με τον ΣΔΕΕ 
συδέσμους/φορείς του εξωτερικού ο κ. Φέλιος προθυμοποιήθηκε να επανέλθει με 
προτάσεις για επαφές με δημόσιου χαρακτήρα οργανισμούς στις Βρυξέλλες. 



 
 

4 

 
Ο Θεόδωρος Σκουζός παρενέβη και, αφού υποστήριξε την ιδέα του κου Φέλιου, πρότεινε 
στο Διοικητικό Συμβούλιο να εξεταστεί η περίπτωση της ενώσεως Confederation Fiscal 
Europeen (www.taxadviserseurope.org), που είναι μια ένωση νομικών προσώπων (μέλη του 
είναι αντίστοιχα σωματεία όπως ο ΣΔΕΕ). Η Ένωση αυτή έχει ήδη εξετάσει off the record, με 
πρωτοβουλία του Θ. Σκουζού την περίπτωση του ΣΔΕΕ και έχει κατ’ αρχήν εκφράσει θετική 
άποψη στο να εκπροσωπηθεί από τον ΣΔΕΕ στην Ελλάδα. Ο Θ. Σκουζός δεσμεύτηκε να 
αποστείλει περισσότερες πληροφορίες στο Διοικητικό Συμοβούλιο προκειμένου να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Συνδέσμου σε αυτόν τον Οργανισμό. 
 
Θέμα 8ο: Κοπή πίτας 2021 
 
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης και των περιοριστικών μέτρων αποφασίστηκε η κοπή 
πίτας για το 2021 να λάβει χώρα διαδικτυακά στις αρχές Μαρτίου 2021. 
 
Θέμα 9ο: Ενημέρωση σχετικά με ταμειακά ενήμερα μέλη 
 
Ο ταμίας κ. Λαμπαδάριος ενημέρωσε ότι για το έτος 2020 υπάρχουν εκκρεμότητες 
συνδρομής από τέσσερα (4) μέλη του Συνδέσμου. 
 
Θέμα 10ο: Εκπτώσεις στα μέλη του ΣΔΕΕ για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ θα διερευνήσει την πιθανότητα συμφωνίας για παροχή έκπτωση στα 
μέλη του ΣΔΕΕ σχετικά με την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων νομικών πληροφοριών (πχ 
NOMOS, Sakkoulas online, qualex) και θα επανέλθει με σχετικές προσφορές. 
 
Θέμα 11ο:  Οn-line event του ΣΔΕΕ σε συνεργασία με ΔΣΑ  
 
Επ’ αυτού του θέματος το οποίο αποφασίστηκε η αναβολή λήψης απόφασης σε επόμενο 
ΔΣ. 
 
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 17.2.2021 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  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Στέφανος Χαρακτινιώτης 
 
 

Ο ταμίας  
 

Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

http://www.taxadviserseurope.org/
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Αλέξανδρος Μεταλληνός 

 

 
 

 
Nίκος Κορίτσας  

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βουτεράκος 

  
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 
        Θεόδωρος Σκουζός                                                                                    

       


