
116ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 15 Iουλίου 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, 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: Οργάνωση σεμιναρίων για  personal skills με συμμετοχή από τα μέλη 
 
Αναμένονται προτάσεις από Μέλη του ΣΔΕΕ. Αντίστοιχα και ο Πρόεδρος επιφυλάχθηκε να 
επανέλθει με σχετικές προτάσεις. 
 
Θέμα 3ο :Ενημέρωση και αναβάθμιση του website του Συνδέσμου 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επεσήμανε την ανάγκη ενημέρωσης και αναβάθμισης του website του 
Συνδέσμου. Επ’ αυτού το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητηθούν προσφορές από περισσότερες των 
δύο εταιρειών και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να συλλέξει σχετικές προσφορές από 
εταιρείες που θα προτείνουν μέλη του Δ.Σ. 
 
Θέμα 4ο Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της οδηγίας 
2019/1937 για τους whistleblowers 
 
Συζητήθηκε η πρόταση σύστασης Επιτροπής για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της 
οδηγίας 2019/1937 για τους whistleblowers σε συνέχεια επιστολής του εταίρου κου 
Παναγιώτη Κουρελέα από την δικηγορική εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω πρόταση, στις 
23.10.2019 εκδόθηκε η (ΕΕ) 2019/1937 Oδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του 
δικαίου της Ένωσης (whistleblowers). Η εν λόγω οδηγία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό 
δίκαιο έως τις 17.12.2021 και γι’ αυτό τον λόγο έχει συσταθεί ειδική νομοπαρασκευαστική 
επιτροπή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που εργάζεται εντατικά προς την κατεύθυνση αυτή. 
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Η εν λόγω οδηγία θέτει τα ελάχιστα κοινά πρότυπα για την ισορροπημένη και 
αποτελεσματική προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντoς λαμβάνοντας 
υπόψιν ότι τα πρόσωπα που εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό στο πλαίσιο 
των εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν απειλές ή 
βλάβες για το δημόσιο συμφέρον. Η οδηγία φιλοδοξεί αφενός να δημιουργήσει ένα 
ασφαλές περιβάλλον ούτως ώστε τα πρόσωπα αυτά να αισθάνονται την μεγαλύτερη 
δυνατή ασφάλεια να καταγγείλουν παραβατικές συμπεριφορές και αφετέρου να 
προστατεύσει αυτά από τυχόν αντίποινα από τον εργοδότη τους ή τον καταγγελλόμενο. Τα 
κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής και σε 
άλλους τομείς πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Oδηγίας. Εν όψει όλων των 
ανωτέρω το θέμα της εν λόγω οδηγίας έχει εξαιρετική σημασία για τις δικηγορικές 
εταιρείες αφενός γιατί (όσες απασχολούν εργαζομένους άνω των 50) περιλαμβάνονται στο 
πεδίο εφαρμογής, και αφετέρου επειδή οι πελάτες - εταιρείες των δικηγορικών εταιρειών 
θα ζητήσουν συμβουλές για τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων. 
Ήδη πολλές εταιρείες ενδιαφέρονται να μάθουν: 
Α) αν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής, ειδικότερα ρωτούν για την έννοια του 
εργαζομένου (περιλαμβάνονται πχ και μόνιμοι συνεργάτες, εποχιακοί υπάλληλοι) κλπ 
Β) αν αρκεί το ότι ο όμιλος στον οποίο ανήκουν έχει κεντρικοποιημένο σύστημα υποδοχής 
καταγγελιών. Ή αν αρκεί το ότι έχουν αναθέσει ήδη την υποδοχή καταγγελιών σε 
εξωτερικούς συνεργάτες (που μπορεί να είναι και δικηγορικές εταιρείες). Ή αν μπορεί το 
σύστημα αυτό να είναι εγκατεστημένο στο εξωτερικό. 
 
Δεδομένου ότι προς το τέλος του χρόνου εκτός απροόπτου θα τεθεί το σχέδιο του νόμου σε 
διαβούλευση θα είναι χρήσιμη η υποβολή παρατηρήσεων στο στάδιο αυτό. Για τον σκοπό 
αυτό προτείνεται η σύσταση επιτροπής η οποία μπορεί εν συνεχεία να συνεχίσει να 
υφίσταται για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νόμου. Δεδομένου ότι αναφύονται 
ζητήματα που άπτονται κατ’ αρχήν του εργατικού δικαίου, του δικαίου για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων, ποινικού δικαίου, εμπορικού δικαίου, αδικοπρακτικής ευθύνης 
πρoτείνονται ως μέλη οι κάτωθι συνάδελφοι, οι οποίο έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για 
συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή: 
 
1) Παναγιώτης Κουρελέας/Δημήτρης Βούλγαρης –GIANNIDIS LAW FIRM - Ποινικό/Ποινική 
Δικονομία 
2) Αγγελική Τσάτση – KARATZAS & PARTNERS– θέματα εργατικού δικαίου 
3) Χαρά Δαούτη – LAMBADARIOS LAW FIRM – προσωπικά δεδομένα 
4) Γρηγόρης Λογοθέτης – KOUTALIDIS LAW FIRM – αδικοπρακτική ευθύνη 
 
ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχυθεί με συναδέλφους που θα καλύψουν τα θέματα 
εμπορικού δικαίου. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, το ΔΣ αποφασίζει τη σύσταση επιτροπής για την παρακολούθηση της 
ενσωμάτωσης της οδηγίας 2019/1937 για τους whistleblowers με μέλη τους κάτωθι 
συναδέλφους 
 
1) Παναγιώτης Κουρελέας/Δημήτρης Βούλγαρης –GIANNIDIS LAW FIRM - Ποινικό/Ποινική 
Δικονομία (Συντονιστής) 
2) Αγγελική Τσάτση – KARATZAS & PARTNERS– θέματα εργατικού δικαίου 
3) Χαρά Δαούτη – LAMBADARIOS LAW FIRM – προσωπικά δεδομένα 
4) Γρηγόρης Λογοθέτης – KOUTALIDIS LAW FIRM – αδικοπρακτική ευθύνη 
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και προσκαλεί τα μέλη του Συνδέσμου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην 
ανωτέρω Επιτροπή. 
 
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 23.09.2021 και ώρα 
18:00,  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 
 

 
 

 
 

 
 

Αθανάσιος Γεωργιάδης 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βουτεράκος 

                  
 
 
 

 

Σωτήριος Φέλιος 
 
 
 

Θεόδωρος Σκουζός 
 

         
 
 
       
Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος      Ιωάννης Δρυλλεράκης                 Αλέξανδρος Μεταλληνός  
 
 

Νίκος Κορίτσας 
 


