110ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16:00 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, Κατερίνα Καρατζά, Κωνσταντίνος
Λαμπαδάριος Πέτρος Φραγκίσκος, Νίκος Κορίτσας, Θεόδωρος Σκουζός, Δημήτρης Ζέπος
και Αθανάσιος Γεωργιάδης.
Ο κ. Αθανάσιος Γεωργιάδης κλήθηκε ως μέλος ΔΣ μετά την παραίτηση του κ. Νικόλα
Κανελλόπουλου και την μη ανάληψη καθηκόντων από τον πρώτο επιλαχόντα των
τελευταίων αρχαιρεσιών κ. Μάριο Μπαχά, που ήταν ο πρώτος επιλαχών.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται προς συζήτηση και
λήψη απόφασης στο ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διάταξης:
Θέμα Πρώτο: Eνημέρωση ως προς τη διενεργηθείσα διαδικτυακή εκδήλωση της 3/2/2021
με θέμα «1ο Forum Νομικής Τεχνολογίας».
Συνολικά είχαμε 214 εγγραφές από 97 εταιρείες από τις οποίες ολοκλήρωσαν την εγγραφή
τους στο HOPIN οι 201. Ο τελικός συνολικός αριθμός συμμετεχόντων 128.
Για την ενίσχυση των εγγραφών εστάλησαν 3 RSVP reminders, και έγιναν συστηματικές
τηλεφωνικές υπενθυμίσεις.
Χορηγίες Συνολικά είχαμε 8 προμηθευτές εκ των οποίων
3 χορηγοί (AΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, PROSVASIS, ENCODE)
5 Eκθέτες (Nomos, Dell Exclusive Store, NB,SAKKOULAS, SOLON) από τη συμμετοχή των
οποίων συγκεντρώθηκαν συνολικά 8.500€. Τα έσοδα από τους χορηγούς και εκθέτες
κάλυψαν πλήρως το κόστος της εκδήλωσης.
Θέμα Δεύτερο: Πρόταση του κ. Φέλιου να έρθει ως θέμα στο Δ.Σ με τον τίτλο «Η κρίση
στις σχέσεις ΣΔΕΕ και Ολομέλειας.»
Ο κ. Φέλιος ανέπτυξε την τοποθέτησή του που κατά τα κύρια σημεία της έχει ως
ακολούθως:
 Υπάρχει κρίση στις σχέσεις ΔΣΑ – ΣΔΕΕ και αυτό φαίνεται απ’ την αδιέξοδη
συγκρουσιακή κατάσταση.
 Αν ο σκοπός ήταν η προώθηση προτάσεων, προκειμένου να γίνουν μέρος της
τροποποίησης του Κώδικα περί Δικηγόρων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ΔΣΑ τότε πώς
αυτή η προώθηση θα πήγαινε παραπέρα, δηλαδή να συμπεριληφθεί απ’ το
Υπουργείο στις τροποποιήσεις, εάν αυτός ο απλοϊκός τρόπος δράσης αποτύγχανε;
 Οι αρμόδιοι του Υπουργείου ζήτησαν τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣΑ;
 Έχει το προεδρείο ΣΔΕΕ μετά την από 20/02/2021 επιστολή της Ολομέλειας
Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων επαφή με το Υπουργείο; Πώς αντιμετώπισε το
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προεδρείο ΣΔΕΕ τη διαφαινόμενη «απονομιμοποίηση» του ΣΔΕΕ απ’ την
Ολομέλεια;
Ακoλούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε συμφωνία επί του
περιεχομένου των προτάσεων που διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο ενώ επίσης
αναγνωρίσθηκε η ανάγκη να αναζητηθεί η σύμφωνη γνώμη το ΔΣΑ για την υποστήριξή τους
προς το Υπουργείο. Ως προς τις επόμενες ενέργειες διατυπωθήκαν δύο προτάσεις:
1. Ο κ. Φέλιος πρότεινε να επιδιώξει ο ΣΔΕΕ αμέσως συνάντηση με τον ΔΣΑ
παρουσιάζοντας τις εναλλακτικές που αναφέρονται στο από 16/2/2021 e-mail του
προέδρου κ. Στάθη Ποταμίτη αφού πρώτα αυτές γίνουν απόφαση του Δ.Σ. του
ΣΔΕΕ.
Την πρόταση αυτή ψήφισαν οι κ.κ. Σωτήρης Φέλιος, Ιωάννης Δρυλλεράκης. Ο Θεόδωρος
Σκουζός υπερψήφισε την πρόταση του κ. Φέλιου με την επιφύλαξη ότι δεν συμφωνεί να
διαμορφωθούν πλήρως εναλλακτικές προτάσεις για την συζήτηση με τον ΔΣΑ, αλλά μόνο
επιγραμματικά, καθώς πρωταρχικός στόχος είναι να προωθήσουμε τις αρχικές μας θέσεις
και αν χρειαστεί να διαμορφωθούν εναλλακτικές, να ληφθούν πρώτα υπόψη οι θέσεις του
Δ.Σ.Α. για τα θέματα. Άλλωστε ο Δ.Σ.Α. δεν έχει εκφράσει καμία άποψη για τις θέσεις μας,
παρά μόνο για την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης (που δεν ήταν η αρχική δική μας θέση
αλλά διαμορφώθηκε κατόπιν των επαφών με το Υπουργείο).
2. Ο κ. Ποταμίτης πρότεινε να επιδιώξει ο ΣΔΕΕ συνάντηση με τον ΔΣΑ για να
συζητηθεί το περιεχόμενο των προτάσεων του ΣΔΕΕ που έχουν υποβληθεί στο
Υπουργείο, να διερευνηθούν εναλλακτικές και να επιδιωχθεί η διαμόρφωση, στο
μέτρο του δυνατού, κοινών προτάσεων προς το Υπουργείο αφού προηγουμένως
εγκριθούν από το ΔΣ του ΣΔΕΕ ύστερα από έκτακτη ad hoc συνεδρίασή του.
Την πρόταση αυτή ψήφισαν οι κ.κ. Στάθης Ποταμίτης, Νίκος Κορίτσας, Δημήτρης Ζέπος,
Κατερίνα Kαρατζά, Αθανάσιος Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, Πέτρος
Φραγκίσκος, Κωνσταντίνος Βουτεράκος.
Θέμα Τρίτο: Ενημέρωση για ομάδες εργασίας.
H ομάδα εργασίας του KYC, η οποία αποτελείται από συναδέλφους 12 δικηγορικών
εταιρειών, ετοίμασε σχέδιο εγκυκλίου με σχέδιο διατάξεων το οποίο έχει αποσταλεί στον
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας.
Θέμα Τέταρτο: Επικαιροποίηση των αιτήσεων και των πληροφοριακών δελτίων ως προς
τον GDPR.
Ο κ. Φραγκίσκος επεσήμανε την ανάγκη να επικαιροποιηθούν οι αιτήσεις και τα
πληροφοριακά δελτία ως προς τον GDPR. Δεδομένου ότι ο κ. Κανελλόπουλος είχε
συνδράμει σχετικά στο παρελθόν ο κ. Σκουζός ανέλαβε να μιλήσει με τον κ. Κανελλόπουλο
για να του ζητήσει να επικαιροποιηθούν από πλευράς GDPR.
Θέμα Πέμπτο: Συνεργασία με τυχόν αντίστοιχους συνδέσμους - φορείς του εξωτερικού
εσωτερικού.
Μετά από συζήτηση προέκυψε ότι κανένας σύμβουλος δεν γνωρίζει αντίστοιχο σύνδεσμο
του εξωτερικού με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει επικοινωνία. Εφόσον κάποιο μέλος του
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Συνδέσμου έχει κάποια πρόταση παρακαλείται να την αποστείλει στο ΔΣ. Ο κ. Σκουζός θα
φέρει πρόταση για την φορολογική ένωση CFE (https://taxadviserseurope.org/).
Θέμα Έκτο: Κοπή Πίτας 2021
Λάβαμε τρεις προσφορές για την κοπή της Πίτας 2021 οι οποίες κοινοποιούνται ως
παράρτημα στο παρόν πρακτικό. Η κοπή θα λάβει χώρα διαδικτυακά την Πέμπτη
18/3/2021. Η ώρα θα ανακοινωθεί μόλις καταστεί γνωστή. Η διάρκεια θα είναι περίπου 11,5 ώρα. Επελέγη η προσφορά της Νομικής Βιβλιοθήκης λόγω μικρότερου κόστους. Ο κ.
Δρυλλεράκης πρότεινε, εφόσον είναι δυνατόν, μικρός αριθμός μελών του ΔΣ να έχουν
φυσική παρουσία.
Θέμα Έβδομο: Ενημέρωση σχετικά με ταμειακά ενήμερα μέλη
Ο κ. Λαμπαδάριος ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για το ζήτημα.
Θέμα Όγδοο: Ασυμβίβαστο δικηγόρων με δύο σκέλη, τί δεν μπορούμε να κάνουμε ως
δικηγόροι τί δεν μπορούν να κάνουν όσοι δεν είναι δικηγόροι.
Αποφασίστηκε να αναλάβει ο κ. Αλέξιος Παπασταύρου (εκ μέρους της δικηγορικής εταιρίας
POTAMITISVEKRIS) αναλάβει την προετοιμασία του ζητήματος και να εισηγηθεί στο Δ.Σ τα
ζητήματα που τίθενται για περαιτέρω επεξεργασία από σχετική επιτροπή.
Θέμα Ένατο: Αίτημα του κ. Μεταξόπουλου για σύγκληση έκτακτης Γ.Σ.
Tα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα να απορρίψουν το αίτημα για σύγκληση Γ.Σ όπως
προτάθηκε από τον κ. Μεταξόπουλο, δεδομένου ότι κατά την εκτίμησή τους δεν προκύπτει
σχετική ανάγκη. Επισημάνθηκε ότι το αίτημα μπορεί να διατυπωθεί όπως προβλέπει το
καταστατικό στις οικείες διατάξεις για την σύγκληση Γ.Σ με τον απαιτούμενο αριθμό των
μελών να την ζητούν.
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 05.03.2021 και ώρα
16:00 -18:00, η οποία θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στάθης Ποταμίτης

Πέτρος Φραγκίσκος

Δημήτρης Ζέπος

Ο ταμίας
Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος
ΤΑ ΜΕΛΗ
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Κατερίνα Καρατζά

Nίκος Κορίτσας

Αθανάσιος Γεωργιάδης

Σωτήριος Φέλιος

Κωνσταντίνος Βουτεράκος

Ιωάννης Δρυλλεράκης
Θεόδωρος Σκουζός
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