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117ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 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, Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αλέξανδρος Μεταλληνός, 
Νίκος Κορίτσας, Στέφανος Χαρακτινιώτης, Αθανάσιος Γεωργιάδης, Πέτρος Φραγκίσκος και 
Θεόδωρος Σκουζός 
 
Απών ήταν το μέλος κ. Σωτήριος Φέλιος 
 
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 Δ.Σ. 
σχετικά με την πορεία εργασιών τους. Πιο συγκεκριμένα: 
 
α) ομάδα εργασίας για θέματα διαιτησίας 
 
Ο κ. Λαμπαδάριος ενημέρωσε ότι η ομάδα εργασίας αναμένεται στο επόμενο χρονικό 
διάστημα να οριστικοποιήσει τη θέση της σχετικά με τα θέματα που επεξεργάζεται και να 
τα εισάγει προς συζήτηση στο Δ.Σ.  
 
β) φορολογική επιτροπή ειδικώς για DAC και για τα λοιπά εκκρεμή θέματα   
 
Ο κ. Σκουζός έθεσε υπόψη του Δ.Σ. και προς ενημέρωση και συζήτηση το πρακτικό 
της  συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής της 24.6.2021. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Σκουζός 
ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι κατά τη συνεδρίαση της Φορολογικής Επιτροπής συζητήθηκαν τα 
κάτωθι ζητήματα: 
 
Α. Στην αρχή της συνεδρίασης συζητήθηκε το θέμα της εκκρεμότητας με την Οδηγία DAC 6, 
και συγκεκριμένα της υπό διαμόρφωση/έκδοση εγκυκλίου από την ΑΑΔΕ, που έχει 
καθυστερήσει λόγω φόρτου εργασίας της Αρχής. Αναφέρθηκε ότι πρόκειται να γίνει εκ νέου 
επικοινωνία από την αρμόδια ομάδα εργασίας (Οικονομίδης/Φατούρος-
Χειμώνα/Πάσιου/Μάλλιου/Κοζώνη) προκειμένου ο Σύνδεσμος να έχει την ευκαιρία να 
εκφράσει τις απόψεις του σε σχέση με τις υποχρεώσεις των Δικηγόρων. 
 
Β. Στην συνέχεια συζητήθηκε η εκκρεμότητα σχετικά με την σύνταξη πρότασης εγκυκλίου 
που είχε αναλάβει η Επιτροπή κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που έγινε με τον κ. 
Διοικητή της ΑΑΔΕ τον περασμένο Νοέμβριο και με αφορμή το e-mail του Στέλιου 
Παπαδημητρίου της 15/11/2020. Παρατίθεται απόσπασμα από το μήνυμα του κου Στέλιου 
Παπαδημητρίου:  
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«Αφορά το ζήτημα της διανομής κερδών στους Εταίρους σε ποσοστά διαφορετικά από τα 
ποσοστά συμμετοχής αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο, όπως τα τελευταία αναγράφονται στο 
Καταστατικό.  Με την παράγραφο 8 της Πολυγραφημένης Εγκυκλίου Διαταγής ΠΟΛ. 
1146/2016 και σε όσες συζητήσεις έχουν γίνει, ανεπισήμως και προφορικώς, με την ΑΑΔΕ 
τα τελευταία δύο έτη, προκύπτει η άποψη (και η εσφαλμένη ερμηνεία της φορολογικής 
διοίκησης που αποτυπώνεται στην ΠΟΛ) πως θα πρέπει στο Καταστατικό να προβλέπονται 
ρητώς και τα διαφορετικά ποσοστά διανομής των κερδών σε σχέση με τις μερίδες 
συμμετοχής τους. Είναι σαφές πως θα πρέπει να προταθεί και είναι επιτακτική ανάγκη να 
γίνει αυτό ότι, από τον ίδιο το νόμο προκύπτει πως εφόσον στο Καταστατικό προβλέπεται 
διαφορετικός τρόπος διανομής των κερδών, μπορεί αυτός να καθορίζεται, ως προς τα 
διαφορετικά ποσοστά, ελευθέρως από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, οπότε (αυτού του 
είδους) η διανομή είναι καθόλα ορθή και έγκυρη.  Ως προς το  σημείο αυτό, κατά την κρίση 
μας, χρήζει άμεσης διόρθωσης/τροποποίησης η σχετική Εγκύκλιος και πρέπει να κάνουμε 
ως όργανο τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον της ΑΑΔΕ.» 
 
Το επόμενο βήμα θα ήταν η σύσταση μια ομάδας εργασίας εντός της Φορολογικής 
Επιτροπής, με προτεινόμενα μέλη τους κάτωθι: 
- Στέλιο Παπαδημητριου 
- Χρήστο Τιμαγένη  
- Βασίλη Οικονομίδη 
- Αλέξη Καρόπουλο 
για την κωδικοποίηση σε ένα κείμενο προτεινόμενης εγκυκλίου προς την ΑΑΔΕ με την οποία 
να κωδικοποιούνται με σαφή τρόπο οι διατάξεις οι σχετικές με την διανομή κερδών 
δικηγορικών εταιρειών. Για την σύνταξη της πρότασης, η ομάδα εργασίας θα μπορούσε να 
λάβει υπόψη της, εκτός από τις υφιστάμενες διατάξεις και τα κάτωθι: 
 
α) περιπτωσιολογία διαφορετικών τρόπων διανομής κερδών που εφαρμόζονται από 
τα μέλη μας  
β) τυχόν προβλήματα σε φορολογικούς ελέγχους που έχουν γίνει σε δικηγορικές 
εταιρείες στο παρελθόν. 
 
Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, η Φορολογική Επιτροπή αποφάσισε να θέσει το 
θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. θα πρέπει πρωτίστως να αποφασίσει για την 
αναγκαιότητα έκδοσης εγκυκλίου και εάν αποφασίσει ότι επιβάλλεται η έκδοση αυτή, να 
παράσχει οδηγίες κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.  
 
Κατόπιν συζήτησης το Δ.Σ. αποφάσισε ότι δεν θα ήταν σκόπιμη και αναγκαία, αυτή τη 
χρονική περίοδο τουλάχιστον, η έκδοση σχετικής εγκυκλίου, λόγω της περσινής 
νομοθετικής ρύθμισης που κρίνεται ότι επέλυσε επαρκώς το θέμα. 
 
Γ. Στην συνέχεια, κατά την συζήτηση για άλλες δράσεις της Φορολογικής Επιτροπής ο Θ. 
Σκουζός πρότεινε το παρακάτω θέμα: 
“Λογαριασμοί πελατών (client accounts) και Escrow accounts / escrow agency agreements”. 
Το θέμα αυτό συζητήθηκε και οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως στην ελληνική έννομη 
τάξη δεν είναι διαδεδομένη και δεν ρυθμίζεται συστηματικά η παροχή υπηρεσιών escrow 
agent από δικηγορικές εταιρείες και γενικότερα δικηγόρους, γεγονός που προκαλεί 
ενδεχομένως απώλεια δικηγορικής ύλης προς άλλες δικαιοδοσίες, ακόμα και σε συμφωνίες 
μεταξύ Ελλήνων συμβαλλομένων.  Ομοίως συμφωνήθηκε ότι λόγω της μη συστηματικής 
ρύθμισης δοσοληπτικών τραπεζικών λογαριασμών αποκλειστικά για  έξοδα και συναλλαγές 
πελατών, ελλοχεύει ο κίνδυνος σε επόμενους φορολογικούς ελέγχους να θεωρηθούν 
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εσφαλμένα ως (φορολογητέα) έσοδα της δικηγορικής εταιρείας τα ποσά που προορίζονται 
για εξυπηρέτηση πελατών (πληρωμή φόρων, κλπ). 
Η Φορολογική Επιτροπή αποφάσισε να θέσει και αυτό το θέμα στο Δ.Σ. για να αποφασίσει 
αν συμφωνεί με την σύσταση μιας ομάδας εργασίας για την μελέτη του ως άνω θέματος 
και την υποβολή σχετικών προτάσεων, μέχρι και την επεξεργασία πρότασης σχετικής 
νομοθετικής διάταξης, αν αυτό κριθεί σκόπιμο. Εναλλακτικώς, να συσταθεί η εν λόγω 
ομάδα για να καταλήξει στο ποια είναι η κατάλληλη τεκμηρίωση για τα ποσά που 
τηρούνται στους λογαριασμούς των δικηγορικών εταιρειών εκ μέρους των πελατών τους. 
 
Κατόπιν συζήτησης, το Δ.Σ. έκρινε ότι πράγματι το εν λόγω θέμα είναι εξέχουσας σημασίας, 
καθώς παρατηρείται πράγματι ένα ρυθμιστικό κενό για τέτοιου είδους περιπτώσεις και 
πρότεινε τη σύσταση ομάδας εργασίας με ανοικτή πρόσκληση στα μέλη του Συνδέσμου, η 
οποία θα εξετάσει τη σκοπιμότητα μιας νέας ρύθμισης για την δημιουργία τραπεζικών 
λογαριασμών πελατείας ή την πιθανή χρήση υφιστάμενων εργαλείων για τον ορθό χειρισμό 
καταθέσεων που αφορούν σε έξοδα που καταβάλλονται για λογαριασμό πελατών. 
 
γ) KΥC 
 
Μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής ΚΥC που είχε ως αποτέλεσμα 
την έκδοση της ΥΑ 28226 που αφορά στις υποχρεώσεις των δικηγόρων και δικηγορικών 
εταιρειών για το KYC, ο κ. Πέτρος Φραγκίσκος, συντονιστής της Επιτροπής πρότεινε η εν 
λόγω επιτροπή να λειτουργεί εφεξής ως μόνιμη επιτροπή του ΣΔΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, σε 
επιστολή του με ημερομηνία 7.7.2021 επισημαίνει τα ακόλουθα: 
 
1. Και τα 12 μέλη της ομάδας εργασίας KYC επιθυμούν να συνεχίσουν να μετέχουν σε 
αυτήν.   
2. Ακόμη προτείνεται να συνεχίσει  η λειτουργία της ομάδα εργασίας μέχρι την λήξη 
της θητείας του Δ.Σ τον Νοέμβριο του 2022 εν όψει και της ενσωμάτωσης της  6ης οδηγίας 
και της αναμονής Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το θέμα.   
3. Τα μέλη ομόφωνα προτείνουν στο Δ.Σ να αναλάβουν τον συντονισμό μέχρι τον 
Νοέμβριο του 2022  η κα Μαρία Μαλικούτη και ο κ. Γιάννης Αναγνωστόπουλος, οι οποίοι 
ανέλαβαν να προετοιμάσουν  κάποια slides για να δοθούν στον ΔΣΑ απλοποιημένα να 
εξηγούν την Υπουργική σε κάθε δικηγόρο ή δικηγορική.  
4.  Ο κ. Δημήτρης Μανωλόπουλος ομόφωνα προτείνεται από τα μέλη να μιλήσει από 
πλευράς ομάδας εργασίας στην κοινή διαδικτυακή εκδήλωση που θα γίνει με την 
συμμετοχή ΣΔΕΕ-ΔΣΑ, την οποία θα διοργανώσει ο ΔΣΑ. 
 
Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το περιεχόμενο της ανωτέρω εισήγησης και αποφασίζει η εν 
λόγω επιτροπή να γίνει πλέον μόνιμη επιτροπή του ΣΔΕΕ. 
 
Τέλος, οι εργασίες της Επιτροπής Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και των Ομάδων για το 
Δικηγορικό Απόρρητο, το Ασυμβίβαστο και τα Προσωπικά Δεδομένα είναι σε εξέλιξη. 
 
Θέμα 2ο : Οργάνωση σεμιναρίων για  personal skills με συμμετοχή από τα μέλη.  Ανάθεση 
οργάνωσης 
 
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.  Άλλες ενέργειες 
δημοσιότητας 
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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 : Ενέργειες για πυρκαγιές και πρωτοβουλίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή 
 
Αποφασίστηκε να εξεταστούν πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να αναλάβει ο Σύνδεσμος 
στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης με γνώμονα την ανάγκη δράσης των 
κοινωνικών εταίρων στο επίκαιρο θέμα της κλιματικής αλλαγής. 
 
Θέμα 5ο : Τροποποιήσεις ΚΠολΔ, περαιτέρω σχόλια για Υπουργείο Δικαιοσύνης 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προσκάλεσε τα Μέλη του Συνδέσμου να καταθέσουν τις απόψεις τους 
επί των επικείμενων τροποποιήσεων του ΚΠολΔ, πέραν των όσων έχουν ήδη ενδεχομένως 
κατατεθεί μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων. 
 
Θέμα 6ο Εγγραφή νέου μέλους 
 
Εζήτησε την εγγραφή της και έγινε δεκτή η Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών «ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 19.10.2021 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 
 

 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 
 

 
 

Αθανάσιος Γεωργιάδης 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βουτεράκος 

      Νικόλαος Κορίτσας 
 
 
 

Αλέξανδρος Μεταλληνός 

Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος 
 
 
 

Θεόδωρος Σκουζός 
 


