115ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 16 Iουνίου 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, Στέφανος Χαρακτινιώτης, Αθανάσιος Γεωργιάδης και Πέτρος
Φραγκίσκος, Θεόδωρος Σκουζός
Απών ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αλέξανδρος
Μεταλληνός, Νίκος Κορίτσας.
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
Θέμα 2ο: Ενημέρωση σχετικά με την προτεινόμενη διάταξη για τον περιορισμό της
ευθύνης – άλλες διατάξεις (συγχώνευση και αναγραφή επωνυμίας εταιρίας στις
δικαστικές αποφάσεις). Συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και επικοινωνία με
Πρόεδρο ΔΣΑ.
Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Υπουργείο μεταξύ
αντιπροσωπείας του ΔΣ του ΣΔΕΕ. Συζητήθηκαν οι ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες προωθούν
τον θεσμό της δικηγορικής εταιρείας στην χώρα.
Θέμα 3ο Πρόταση από Ένωση Ποινικολόγων για χορηγία σε παραγωγή θεατρικής
παράστασης με θέμα τη Δίκη του Κολοκοτρώνη – παρουσίαση από κυρία
Αναστασοπούλου
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. Σε συνέχεια συζήτησης σε προηγούμενη συνεδρίαση εκλήθη στο παρόν ΔΣ η
κα Αναστασοπούλου εκ των συντελεστών της εν λόγω παράστασης, η οποία ανέπτυξε το
σενάριο και την εκδοχή που θα πραγματεύεται η παράσταση. Κατόπιν συζήτησης το ΔΣ
ενέκρινε ομόφωνα την χορηγία της εκδήλωσης από το ΣΔΕΕ με την ιδιότητα του απλού
υποστηρικτή.
Θέμα 4ο Εγγραφή νέου μέλους

Εζήτησε την εγγραφή της και έγινε δεκτή η Δικηγορική Εταιρεία «ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 15.07.2021 και ώρα
17:00, η οποία θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
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