
 

PV: 2943601.1 

114ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 19 Μαΐου 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, Πέτρος Φραγκίσκος, Θεόδωρος 

Σκουζός, Αλέξανδρος Μεταλληνός, Νίκος Κορίτσας, Στέφανος Χαρακτινιώτης και Αθανάσιος 
Γεωργιάδης 
 

Απών ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος  
 
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται προς συζήτηση και 

λήψη απόφασης στο ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διάταξης: 
 

Θέμα 1ο: Ενημέρωση για την πορεία εργασιών των επιτροπών/ομάδων εργασίας 
 
Οι αρμόδιοι συντονιστές των ομάδων εργασίας/επιτροπών του ΣΔΕΕ ενημέρωσαν το ΔΣ 

σχετικά με την πορεία εργασιών τους. Πιο συγκεκριμένα, τα ακόλουθα ισχύουν ως προς τις 
ομάδες/επιτροπές: 
  

α) ομάδα εργασίας για θέματα διαιτησίας 
 

Συνεδρίασε η επιτροπή και θα λάβει χώρα συνάντηση σχετικά τις προτάσεις που έχουν 
κατατεθεί 
 

β) φορολογική επιτροπή ειδικώς για DAC και για τα λοιπά εκκρεμή θέματα   
 

Ο κ. Σκουζός ενημέρωσε ότι η επιτροπή έχει ζητήσει ακρόαση από την ΑΑΔΕ για την έκδοση 
κειμένου εγκυκλίου σχετικά με τον DAC6. Κατόπιν ενημέρωσης από την κα Πέρρου,  ο κ. 
Πιτσιλής δεσμεύτηκε να επιληφθεί το Υπουργείο για την έκδοση εγκυκλίου μόλις παρέλθει 

η περίοδος των δηλώσεων. Ως εκ τούτου θα υπάρξει ξανά επικοινωνία τον Ιούλιο με την 
ΑΑΔΕ. Τέλος ο κ. Σκουζός ενημέρωσε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, καμία Δικηγορική  
Εταιρεία δεν έχει υποβάλλει έως τώρα αναφορά DAC6. 

 
γ) ασφαλιστική επιτροπή 

 
Οι εργασίες της εν θέματι επιτροπής επικεντρώνονται αυτόν τον καιρό στους τρόπους 
συνεργασίας Δ.Ε. και δικηγόρων και την φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση των 

συνεργατών των Δ.Ε. και των ασκούμενων με σκοπό την απλούστερη και ενιαία 
αντιμετώπισή τους. 
 

Ο κ. Βουτεράκος ενημέρωσε ότι η επιτροπή συνεδρίασε μετά το τελευταίο ΔΣ όπου και 
έγινε καταγραφή θεμάτων δεκτικών νομοθετικής πρότασης και θα ετοιμαστούν σχέδια 

νομοθετικών προτάσεων. Έχει γίνει κατανομή στα μέλη  και ως επόμενο βήμα θα 



 

 
 

 

2 

συλλεχθούν οι προτάσεις για περαιτέρω συζήτηση, επεξεργασία και προετοιμασία 
κειμένων νομοθετικών προτάσεων. 

 
 

δ) KΥC 
 
Ο κ. Φραγκίσκος ενημέρωσε ότι η Επιτροπή αναμένει από το Γραφείο του Γενικού 

Γραμματέα σχετικά με την εξέλιξη και το υφιστάμενο status της διαδικασίας 
οριστικοποίησης και υπογραφής της σχετικής υπουργικής απόφασης. 
 

ε) Δικηγορικό Απόρρητο 
 

O κ. Κορίτσας ενημέρωσε ότι η Επιτροπή δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα σε σώμα και θα 
επισπεύσει τον συντονισμό της πρώτης συνάντησης.  

  

ε) Ασυμβίβαστο:  
 
O κ. Ποταμίτης ενημέρωσε ότι ο συνάδελφος κύριος Α. Παπασταύρου θα στείλει σχέδιο 

πρότασης σχετικά με το ασυμβίβαστο 
 

στ) προσωπικά δεδομένα 
  
O κ. Ποταμίτης ενημέρωσε ότι ο συνάδελφος κύριος Δ. Αναστασόπουλος θα στείλει σχέδιο 

πρότασης. 
 
 

Θέμα 2ο: Συζήτηση για πορίσματα ομάδας μαθητείας  
 

Αναμένεται η προσκόμιση της αιτιολογικής έκθεσης από την επιτροπή μαθητείας  
 
Θέμα 3ο: Ενημέρωση σχετικά με την προτεινόμενη διάταξη για τον περιορισμό της 

ευθύνης 
 

Ως προς το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει ζητηθεί συνάντηση 
με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και αναμένουμε απάντηση από τον κο. Σεκέρογλου. 
 

Θέμα 4ο Προτάσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των δικαστηρίων, 
απλοποίησης της γραφειοκρατίας και βελτίωσης της κείμενης νομοθεσίας.  
 

Συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα κατά πόσο ο ΣΔΕΕ θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλία 
και να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των 

δικαστηρίων, απλοποίησης της γραφειοκρατίας και βελτίωσης της κείμενης νομοθεσίας, πχ 
2-3 παρεμβάσεις τον χρόνο. 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε να ερευνηθεί εάν μπορεί να υπάρξει τεχνική βοήθεια για τη 
συλλογή παρατηρήσεων από τα μέλη του ΣΔΕΕ επί των ανωτέρω θεματικών, τις οποίες 
κατόπιν επεξεργασίας θα μπορεί ο ΣΔΕΕ να τις επικοινωνεί στους αρμόδιους φορείς. 

 
Ο κ. Σκουζός τάχθηκε υπέρ της σύστασης επιτροπών με αντικείμενο την επιτάχυνση της 

δικαιοσύνης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 
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Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η όποια πρωτοβουλία αναληφθεί από τον ΣΔΕΕ θα πρέπει να 
επιδιωχθεί επαφή και συνεργασία με τις αντίστοιχες ομάδες του ΔΣΑ. 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ επιφυλάχθηκε να προσκομίσει μια εμπεριστατωμένη πρόταση στο 

επόμενο ΔΣ. 
 
 Θέμα 5ο Οργάνωση σεμιναρίων για  personal skills με συμμετοχή από τα μέλη  

 
Συζητήθηκε πρόταση του Προέδρου κατά πόσο θα ενδιέφερε η οργάνωση σεμιναρίων για 
την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων με δωρεάν προσφορά στα μέλη του ΣΔΕΕ. Κατόπιν 

συζήτησης, ζητήθηκε από τα μέλη που επιθυμούν να στείλουν προτάσεις προς συζήτηση 
στο επόμενο ΔΣ. 

 
 
 Θέμα 6ο Πρόταση από Ένωση Ποινικολόγων για χορηγία σε παραγωγή θεατρικής 

παράστασης με θέμα τη Δίκη του Κολοκοτρώνη. 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα Μέλη ότι έχει λάβει πρόταση από την Ένωση 

Ποινικολόγων για χορηγία σε παραγωγή θεατρικής παράστασης με θέμα τη Δίκη του 
Κολοκοτρώνη. Κατόπιν συζήτησης, υπήρξε ομοφωνία ως προς την πρόθεση χορηγίας της 

εκδήλωσης από το ΣΔΕΕ με την ιδιότητα του απλού υποστηρικτή, δεδομένης της επετείου 
των 200 χρόνων από την επανάσταση,  ζητήθηκε όμως πριν την έγκριση της χορηγίας να 
ενημερωθεί το ΔΣ σχετικά με το σενάριο και την εκδοχή της παράστασης. Ο Πρόεδρος 

ενημέρωσε ότι θα κληθούν στο επόμενο ΔΣ συντελεστές της παράστασης για να 
αναπτύξουν το σενάριο και την εκδοχή που θα πραγματεύεται η παράσταση.  
 

Θέμα 7ο  Διαδικτυακή Ημερίδα Lex Forum & Εκδόσεων Σάκκουλα 
 

Το ΔΣ επικύρωσε την απόφαση να τεθεί υπό την αιγίδα του ΣΔΕΕ η διαδικτυακή  ημερίδα 
της 26ης Μαΐου 2021 του περιοδικού LEX & FORUM και των Εκδόσεων Σάκκουλα ΑΕ σε 
συνεργασία με την Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος  με αφορμή την επέτειο των 40 

χρόνων από την Ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ/ΕΕ και την επίδραση στην εσωτερική 
δικονομική έννομη τάξη. 

 
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 16.06.2021 και ώρα 
17:00,  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 

 

 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
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Αθανάσιος Γεωργιάδης 
 
 

 
Κωνσταντίνος Βουτεράκος 

                 Νίκος Κορίτσας 
 
 

 
Αλέξανδρος Μεταλληνός  

Σωτήριος Φέλιος 
 
 

 
Ιωάννης Δρυλλεράκης 

         

 
 

Θεόδωρος Σκουζός 
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