
121ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2022 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, Νίκος Κορίτσας, Στέφανος Χαρακτινιώτης, 
Κατερίνα Καρατζά, Θεόδωρος Σκουζός, Σωτήριος Φέλιος, Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αθανάσιος 
Γεωργιάδης και Πέτρος Φραγκίσκος. 
 
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται προς συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα της Ημερησίας Διάταξης: 
 
Θέμα 1ο – Έγκριση Πρακτικών 
 
Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Νο. 115 - 119 των προηγούμενων Συνεδριάσεων του ΔΣ. 
 
Θέμα 2ο : Ανασκόπηση εργασιών επιτροπών   
 
α) ομάδα εργασίας για θέματα διαιτησίας  
 
Ο κ. Λαμπαδάριος ενημέρωσε ότι η ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της με θετικά 
αποτελέσματα καθώς το Νομοσχέδιο ψηφίστηκε πρόσφατα και πολλά από τα σχόλια της 
Επιτροπής έγιναν δεκτά. Στο επόμενο ΔΣ ο κ. Λαμπαδάριος  θα ενημερώσει τα Μέλη ως 
προς τα βασικά σημεία του Νόμου στα οποία εστίασε η Επιτροπή. 
 
 β) φορολογική επιτροπή  
 
Ο κ. Σκουζός ενημέρωσε το ΔΣ για την πορεία εργασιών της ειδικής επιτροπής για τους 
λογαριασμούς πελατών και τους escrow accounts και υπέβαλε την επιστολή του Προέδρους 
της Επιτροπής ως ακολούθως:  
 
«Υπόψιν αξιοτίμου Προέδρου και αξιότιμων μελών του ΔΣ του ΣΔΕΕ, 
 
Λαμβάνουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο εργασιών της Ομάδας 
Εργασίας που επιλαμβάνεται την προετοιμασία της πρότασης θέσπισης νομικού πλαισίου 
επί του ζητήματος των επαγγελματικών λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow agency 
accounts) Δικηγόρων. 
1. Η τελευταία συνάντηση εργασίας της Ομάδας πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 
2022 επί της οποίας κοινοποιήθηκαν τα πρακτικά την 16η Ιανουαρίου. 
2. Στην τελευταία αυτή συνάντηση αποφασίστηκε η κατάρτιση κειμένου, εν είδη 
προνομοθετικής έκθεσης, πρώιμο σχέδιο της οποίας τέθηκε υπόψιν των μελών της Ομάδας 
προς επεξεργασία την 1η Φεβρουαρίου επιμελεία της εταιρείας ΦΛ ΔΕ. 
3. Η επεξεργασία του κειμένου λήγει την 15η Φεβρουαρίου, οπότε και θα συγκληθεί εκ 
νέου η Ομάδα με σκοπό την οριστικοποίηση του προαναφερθέντος κειμένου. 
Με εκτίμηση, 
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Πέτρος Χρ. Φατούρος» 
 
γ) Ομάδα για περιoρισμό της ευθύνης 
 
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της συνεπώς το ΔΣ ευχαριστεί όλα τα μέλη τα οποία 
συμμετείχαν και πιο συγκεκριμένα τα κάτωθι Μέλη: 

 
  
δ) ΚYC 
 
Κοινοποιήθηκε στα Μέλη ΔΣ η από 28.01.2022 ηλεκτρονική επιστολή που απέστειλαν οι 

συνάδελφοι κκ Μαλικούτη και Αναγνωστόπουλος, η οποία έχει ως εξής: 

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Αξιότιμε κ. Γεν. Γραμματέα, 

Ως συντονιστές της ομάδας για το KYC παρακαλούμε όπως κατά την επικείμενη συνεδρίαση 

του Δ.Σ. της 02.02.2022 στο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την Επιτροπή για το 

KYC λάβετε υπόψιν σας και την ακόλουθη εισήγησή μας:  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  

Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- Α. ΑΦΡΑΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δημήτρης Αναστασόπουλος 

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ, ΤΑΤΑΓΙΑ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αλέξανδρος Καλαντζής 

Κ.Φ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρίστος Φίλιος 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Δ. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 
– Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ 

Ιωάννα Λαζαρίδου 

KPLEGAL Λάμπρος Κιτσαράς 

Β.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βασίλειος Οικονομίδης και Γεωργία Πατίλη 

Α. Α. Αργυριάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Αργύριος Αργυριάδης 

Α.Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Έλενα Κοσσένα 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ζ. ΠΕΡΙΛΗ – Δ. ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ – Ζ. 
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 

Ζωή Περιλή 

ΜΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Νικόλαος Μουσάς 

Σ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ιωάννα Κούτρα 

ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Άλκηστις Χριστοφίλου 

ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αλίκη Δαμηλάκη 

ΚΑΡΑΤΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αλέξανδρος Μεταλληνός (συντονιστής) 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡ. Ι. ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Nίκος Κορίτσας 
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 Δεδομένης: α) της επιθυμίας του μέλους της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνου Ζίλφου της 

Δικηγορικής Εταιρείας «Α. A. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ» να μην 

συμμετέχει περαιτέρω στις εργασίες της Επιτροπής και β) της επιθυμίας του μέλους της 

Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνου Βουτεράκου να αντικατασταθεί από άλλο μέλος της Δικηγορικής 

Εταιρείας του, προτείνεται η ανασύνθεση της Επιτροπής με τις κάτωθι ένδεκα (11) πλέον 

εταιρείες - μέλη: 

  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος 

Κ.Φ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– Χ.Π.ΦΙΛΙΟΣ – 

Δ.Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ – Θ.Θ.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ 
Θεμιστοκλής Κλουκίνας 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιωάννης Κελεμένης 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  Προσωρινά: Κωνσταντίνος Βουτεράκος - Θα οριστεί 

προσεχώς νέο μέλος 

KPLEGAL Νίκος Πουής 

ΜΟΥΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μαρία Μαλικούτη 

PPT Legal Δημήτρης Μανωλόπουλος 

ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Άλκηστις Χριστοφίλου 

Σ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Νικόλαος Μπρέγιαννος, Αθανάσιος Δρούλιας 

ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ιωάννης Τιμαγένης 

FNG ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Πέτρος Φραγκίσκος 

  

 Προτείνεται να προσκαλέσει το Δ.Σ. του Σ.Δ.Ε.Ε. τα μέλη του Συνδέσμου να καταθέσουν τις 

απόψεις τους (μέσω ενός σύντομου ερωτηματολογίου που θα ετοιμάσει η Επιτροπή) για την 

μέχρι σήμερα εφαρμογή της Υ.Α. 28226/04.06.2021 (ΦΕΚ Β’ 2485/10.06.2021), τα τυχόν 

προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει κατά τη χρήση των προτύπων ερωτηματολογίων, 

καθώς και για τις τυχόν περαιτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις τους επί του θέματος. 

 Προτείνεται να διοργανωθεί διαδικτυακή εκδήλωση σε συνεργασία με το Δ.Σ.Α. για 

την παρουσίαση των επιμέρους υποχρεώσεων των Δικηγόρων και 

Συμβολαιογράφων, όπως εξειδικεύονται στην ως άνω Υ.Α., και την παρουσίαση των 

ερωτηματολογίων.  

 Προτείνεται να αναρτηθούν τα ερωτηματολόγια σε επεξεργάσιμη μορφή (Word) 

στην ιστοσελίδα του Σ.Δ.Ε.Ε. προκειμένου να είναι εύκολα προσβάσιμα στα μέλη 

του Συνδέσμου και να μην απαιτείται να αντιγράψουν τα πρότυπα ερωτηματολόγια 

από το κείμενο της εν λόγω Υ.Α.  

 Ομοίως προτείνεται να αναρτηθούν συμπληρωματικά στην ιστοσελίδα του Σ.Δ.Ε.Ε. 

οι μεταφράσεις των ερωτηματολογίων στην αγγλική γλώσσα, καθώς και ως 

ενημερωτικό υλικό η σύντομη, απλουστευμένη παρουσίαση (σε μορφή Power Point) 

που έχει ετοιμάσει η Επιτροπή για τις επιμέρους υποχρεώσεις των Δικηγόρων και 

Συμβολαιογράφων, όπως εξειδικεύονται στην προαναφερόμενη Υ.Α., εξ αφορμής 

της σκοπούμενης κοινής διαδικτυακής εκδήλωσης με τον Δ.Σ.Α. 
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Επισυνάπτονται στο παρόν: α) το Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής της 26.01.2022, 
καθώς και β) το σχέδιο του υλικού της ανωτέρω αναφερόμενης παρουσίασης. 
  
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις και 
επιβεβαιώνουμε εκ νέου την παρουσία μας στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 02.02.2022 

  
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων θερμά για τις ενέργειές σας  
  
Συναδελφικά  
  
Μαρία Μαλικούτη – Ιωάννης Αναγνωστόπουλος 

 
Το από 26.01.2022 Πρακτικό της Επιτροπής επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 στο παρόν 
Πρακτικό. 
 
Τις ανωτέρω θέσεις της Επιτροπής ανέπτυξαν και η κα Μαλικούτη και ο κ. Αναγωστόπουλος 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ στο οποίο εκλήθησαν για το σκοπό αυτό και 
κατόπιν διαλογικής συζήτησης το ΔΣ ενέκρινε τις ανωτέρω τέσσερις προτάσεις της 
Επιτροπής και προσκάλεσε την Επιτροπή να συντάξει το σύντομο ερωτηματολόγιο προς τα 
μέλη του Συνδέσμου, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους για την μέχρι σήμερα 
εφαρμογή της Υ.Α. 28226/04.06.2021 (ΦΕΚ Β’ 2485/10.06.2021), τα τυχόν προβλήματα που 
έχουν αντιμετωπίσει κατά τη χρήση των προτύπων ερωτηματολογίων, καθώς και για τις 
τυχόν περαιτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις τους επί του θέματος. 
 
ε) Δικηγορικό Απόρρητο  
 
Ο κ. Κορίτσας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν νεότερα σχετικά με τις εργασίες της εν θέματι 
επιτροπής ενώ θα εξετασθεί συγχώνευσή της με την επιτροπή που εξετάζει τα θέματα DAC. 
 
στ) Επιτροπή για προσωπικά δεδομένα   
 
Μετά και την εισήγηση της Επιτροπής στο ΔΣ της 13.01.2022 για το σχολιασμό του Κώδικα 
Δεοντολογίας Δικηγόρων για τα προσωπικά δεδομένα και κατόπιν μελέτης της εν λόγω 
εισήγησης, το ΔΣ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να προβεί στις ενέργειες που προτείνει. 
 
 
Θέμα 3ο: Aπόφαση 13/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με την 
απόδοση ασφαλιστικών εισφορών συνεργαζόμενων δικηγόρων 
 
Ακολούθως,  το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση του θέματος που αφορά 
στην έκδοση της πρόσφατης απόφασης 13/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 
σχετικά με την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών συνεργαζόμενων δικηγόρων και κατά την 
συζήτηση το Μέλος Κωνσταντίνος Βουτεράκος έλαβε το λόγο και ως  συντονιστής της 
διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικοασφαλιστικών θεμάτων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο 
ότι το θέμα συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής με σκοπό να 
αποτυπωθούν τα θέματα που ανακύπτουν από την έκδοση της απόφασης και να 
εξεταστούν πιθανές λύσεις για την αντιμετώπισή τους.  
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο και υφίστανται επιπλέον και τεχνικές αδυναμίες 
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προσαρμογής στα νέα δεδομένα που πιθανώς εισάγει η απόφαση ως προς την απόδοση 
των ασφαλιστικών εισφορών.  
 
Περαιτέρω και μέχρι την ημέρα της παρούσας συνεδρίασης δεν έχει μελετηθεί σε βάθος η 
απόφαση η οποία στην πλήρη εκδοχή της δημοσιεύτηκε μόλις την προηγούμενη ημέρα.  
 
Ενόψει των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε ότι θα παρακολουθεί στενά το 
θέμα που δημιουργεί η έκδοση της ως προς την απόδοση εισφορών για την κατηγορία των 
δικηγόρων που καλύπτει και θα επιδιώξει την συνεννόηση και συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους φορείς όπως το αρμόδιο Υπουργείο, τον ΔΣΑ και τον ΕΦΚΑ, τόσο για την 
επίλυση των τεχνικών θεμάτων που δημιουργεί η απόφαση αλλά κυρίως την ρύθμιση των 
ουσιαστικών θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων σε 
συνεργαζόμενους δικηγόρους.  
 
Τέλος,   αναγνωρίζει ότι, σε σχέση με άλλα ελεύθερα επαγγέλματα, υφίστανται διαχρονικά 
ιδιαιτερότητες στους τρόπους συνεργασίας των δικηγόρων (όχι μόνο με δικηγορικές 
εταιρείες) και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και ως προς την εφαρμογή των 
κοινωνικοασφαλιστικών διατάξεων ώστε να μην διαταράσσεται η οργάνωση και 
προγραμματισμός των δικηγορικών εταιρειών. 
 
Θέμα 4ο : Ενημέρωση και αναβάθμιση του website του Συνδέσμου.   
 
Ως προς το θέμα της ιστοσελίδας, αποφασίσθηκε να μετατεθεί η συζήτηση επί αυτού του 
θέματος σε επόμενη συνεδρίαση 
 
Θέμα 5ο: Εγγραφή νέων μελών 
 
 Εζήτησαν την εγγραφή τους και έγινε δεκτή: 
 
Α) η Δικηγορική Εταιρεία Αγίου Νικολάου Κρήτης «ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και 
Β) η Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ -  ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΕΝΔΟΥ  & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (DVLAWFIRM)» 
 
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 24.02.2022 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 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 

 
 

 

Κατερίνα Καρατζά 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βουτεράκος 

      Νικόλαος Κορίτσας 
 
 
 

Σωτήριος Φέλιος  

Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος 
 
 
 

Θεόδωρος Σκουζός 
 
 
 

Αθανάσιος Γεωργιάδης   Ιωάννης Δρυλλεράκης, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.01.2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Ημερομηνία: 26.01.2022. 
Ώρα: 16.00 -17.00. 
Τόπος: Μέσω τηλεδιάσκεψης (Zoom).  
Παρόντα μέλη: δέκα (10). 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ- 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ- 
ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος 

Κ.Φ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ– Χ.Π.ΦΙΛΙΟΣ – 
Δ.Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ – 

Θ.Θ.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ 

Θεμιστοκλής Κλουκίνας 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ιωάννης Κελεμένης 

KPLEGAL Νίκος Πουής 
ΜΟΥΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μαρία Μαλικούτη 

PPT Legal Δημήτρης Μανωλόπουλος 
ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Άλκηστις Χριστοφίλου 

Σ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ. Ν. 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΕΔΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Νικόλαος Μπρέγιαννος 

ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ιωάννης Τιμαγένης 
FNG ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Πέτρος Φραγκίσκος 

 
Απόντα μέλη: δύο (2). 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Α. A. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ  
Κωνσταντίνος Ζίλφος 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  Κωνσταντίνος Βουτεράκος 
 
 

 
ΘΈΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΊΑΣ ΔΙΑΤΆΞΕΩΣ: 

 
Θέμα 1

ο
: «Ανασύνθεση της ομάδας εργασίας – Προσθήκη / αποχώρηση μελών».  

Θέμα 2
ο
: «Ανταλλαγή απόψεων για την μέχρι σήμερα εφαρμογή της Υ.Α για το KYC και 

ειδικά των προτύπων ερωτηματολογίων που εμπεριέχονται και καταγραφή των τυχόν 

προβλημάτων που έχουν προκύψει από την χρήση τους». 
Θέμα 3

ο
: «Διερεύνηση της δυνατότητας να ερωτηθούν και τα λοιπά μέλη του Σ.Δ.Ε.Ε. 

για την μέχρι σήμερα εφαρμογή της Υ.Α., ειδικά για τα τυχόν προβλήματα που έχουν 

ανακύψει κατά τη χρήση των ερωτηματολογίων». 
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Θέμα 4
ο: «Διερεύνηση της τυχόν ανάγκης επικαιροποίησης των κειμένων που έχει 

ετοιμάσει η επιτροπή (π.χ. λόγω νομοθετικών αλλαγών) - Εντοπισμός τυχόν αστοχιών 

(πχ. κάποια λάθη στην ΥΑ) που ενδεχομένως να χρήζουν διόρθωσης». 
Θέμα 5

ο: «Προσαρμογή της αρχικής μετάφρασης των ερωτηματολογίων στην αγγλική 

γλώσσα στο τελικό κείμενο της Υ.Α». 
Θέμα 6

ο
: Εξέταση των προσφερόμενων δυνατοτήτων για να καταστούν τα 

ερωτηματολόγια εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους συναδέλφους (ενδεικτικές 

προτάσεις: ιστοσελίδα Σ.Δ.Ε.Ε., Δ.Σ.Α κ.ο.κ.).  
Θέμα 7

ο
: Επικοινωνία με Δ.Σ.Α. για τη δυνατότητα διεξαγωγής της συζητηθείσας 

κοινής διαδικτυακής εκδήλωσης με την συμμετοχή Σ.Δ.Ε.Ε.-Δ.Σ.Α. - Επεξεργασία του 

υλικού για την ως άνω εκδήλωση – Παρατηρήσεις επί του προσχεδίου και περαιτέρω 

επεξεργασία. 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Θέμα 1

ο
: «Ανασύνθεση της ομάδας εργασίας – Προσθήκη / αποχώρηση μελών»: 

Το μέλος Κωνσταντίνος Βουτεράκος είχε ήδη δηλώσει την πρόθεσή του να 

αντικατασταθεί από έτερο μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας Κυριακίδης-
Γεωργόπουλος. Θα ενημερώσει την Επιτροπή για τον αντικαταστάτη του που θα 

μετέχει εφεξής στις εργασίες της. Μέχρι τότε θα συμμετάσχει προσωρινά ο ίδιος. 

Περαιτέρω, λόγω επανειλημμένης απουσίας του Κωνσταντίνου Ζίλφου η Επιτροπή 

αποφάσισε να ερωτηθεί τηλεφωνικά το εν λόγω μέλος της αν επιθυμεί να συνεχίσει 

να συμμετέχει στις εργασίες της. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ιωάννη 

Αναγνωστόπουλο, ο Κωνσταντίνος Ζίλφος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει. 

Συνεπακόλουθα, η Επιτροπή θα εισηγηθεί προς το Δ.Σ. του Σ.Δ.Ε.Ε. την ανασύνθεσή 

της με τις κάτωθι ένδεκα (11) εταιρίες - μέλη: 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ- 
ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος 

Κ.Φ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– 
Χ.Π.ΦΙΛΙΟΣ – Δ.Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ – 

Θ.Θ.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ 

Θεμιστοκλής Κλουκίνας 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ιωάννης Κελεμένης 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  Προσωρινά: Κωνσταντίνος Βουτεράκος - Θα οριστεί 

προσεχώς νέο μέλος 
KPLEGAL Νίκος Πουής 

ΜΟΥΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μαρία Μαλικούτη 
PPT Legal Δημήτρης Μανωλόπουλος 

ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Άλκηστις Χριστοφίλου 
Σ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Νικόλαος Μπρέγιαννος, Αθανάσιος Δρούλιας 

ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ιωάννης Τιμαγένης 
FNG ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Πέτρος Φραγκίσκος 

 
Θέμα 2

ο
: «Ανταλλαγή απόψεων για την μέχρι σήμερα εφαρμογή της Υ.Α για το 

KYC και ειδικά των προτύπων ερωτηματολογίων που εμπεριέχονται και 

καταγραφή των τυχόν προβλημάτων που έχουν προκύψει από την χρήση τους». 
Τα μέλη της Επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις επί της μέχρι σήμερα χρήσης των 

ερωτηματολογίων. Διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  
 Η θέσπιση τυποποιημένων ερωτηματολογιών με ΥΑ φαίνεται να εξυπηρετεί 

την πράξη και να απλοποιεί το έργο των δικηγόρων για τη συλλογή των 

οικείων πληροφοριών και στοιχείων. 
 Δεν σημειώθηκαν αρνητικές αντιδράσεις από τους εντολείς λόγω της χρήσης 

των ερωτηματολογίων, ιδιαίτερα από αλλοδαπούς εταιρικούς πελάτες.  
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 Οι χρόνοι απόκρισης των εντολέων και ιδιαίτερα των εταιρικών πελατών στην 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων κρίνονται μέχρι τώρα ικανοποιητικοί 

(κατά προσέγγιση από 2 έως 10 ημέρες) και δεν φαίνεται να καθυστερούν την 

σύναψη εντολής.  
 Ακολουθείται εν μέρει μια ελαφρά διαφορετική πρακτική ως προς το χρονικό 

σημείο της αποστολής των ερωτηματολογίων. Μερικοί αποστέλλουν το 

ερωτηματολόγιο στους εντολείς μαζί με το engagement letter, άλλοι εκ των 

προτέρων (δηλ. πριν αποστείλουν το engagement letter).  
 Στα έγγραφα ταυτοποίησης για τα φυσικά πρόσωπα η επαγγελματική 

ταυτότητα που ζητείται προκαλεί ερωτήματα από τους εντολείς, καθώς 

συνήθως δεν υπάρχει. 
 Στην Ενότητα Πληροφορίες για Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (Π.Ε.Π.), 

ελλείψει αρίθμησης, οι εντολείς απαντούν μόνο στην ερώτηση αν ο 

πραγματικός δικαιούχος είναι Π.Ε.Π ή όχι και αφήνουν αναπάντητο το 

επόμενα ερώτημα, αν ο πραγματικός δικαιούχος έχει σύζυγο/ σύντροφο/ τέκνα 

κ.λπ. που είναι Π.Ε.Π., καθώς δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι δύο διαφορετικά 

ερωτήματα.  
 Η επακριβής καταγραφή των στοιχείων του εντολέα μέσω των 

ερωτηματολογίων διευκολύνει εν γένει το έργο του Δικηγόρου (π.χ. έχουν 

συλλεγεί εκ των προτέρων τα στοιχεία τιμολόγησης των υπηρεσιών). 
 
Θέμα 3

ο
: «Διερεύνηση της δυνατότητας να ερωτηθούν και τα λοιπά μέλη του 

Σ.Δ.Ε.Ε. για την μέχρι σήμερα εφαρμογή της Υ.Α., ειδικά για τα τυχόν 

προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά τη χρήση των ερωτηματολογίων». 
Η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ. του ΣΔΕΕ να προσκαλέσει τα Μέλη 

του Συνδέσμου να καταθέσουν τις απόψεις τους (μέσω ενός σύντομου 

ερωτηματολογίου που θα ετοιμάσει η Επιτροπή) για την μέχρι σήμερα εφαρμογή της 

Υ.Α., για τα τυχόν προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει κατά τη χρήση των 

πρότυπων ερωτηματολογίων και για τις τυχόν περαιτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις 

τους επί του θέματος. Τα συμπεράσματα θα είναι χρήσιμα για τις περαιτέρω εργασίες 

της Επιτροπής.  
Θέμα 4

ο: «Διερεύνηση της τυχόν ανάγκης επικαιροποίησης των κειμένων που 

έχει ετοιμάσει η επιτροπή (π.χ. λόγω νομοθετικών αλλαγών) - Εντοπισμός τυχόν 

αστοχιών (πχ. κάποια λάθη στην ΥΑ) που ενδεχομένως να χρήζουν διόρθωσης». 
Η Επιτροπή θα εξετάσει στις επόμενες συνεδριάσεις της εάν υφίστανται τυχόν 

νομοθετικές αλλαγές που ενδεχομένως να επηρεάζουν τα κείμενα που έχει ετοιμάσει. 

Η Επιτροπή έχει εντοπίσει ορισμένες ήσσονος σημασίας αστοχίες στα κείμενα και 

ειδικότερα: 
 εκ παραδρομής εσφαλμένη αρίθμηση (π.χ. στο Έντυπο Α η επισήμανση 

«Παρακαλούμε συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία Β. και Γ. εφόσον η 

απάντησή σας στο ερώτημα Α.13 είναι αρνητική» αντί του ορθού Α.11 

δεδομένου ότι δεν υπάρχει ερώτημα 13).  
 η αναφορά στη θέση σφραγίδας νομικού προσώπου θα μπορούσε να 

παραλειφθεί. 
 Στην Ενότητα Πληροφορίες για Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (Π.Ε.Π.), 

ελλείψει αρίθμησης, οι εντολείς απαντούν μόνο στην ερώτηση αν ο 

πραγματικός δικαιούχος είναι Π.Ε.Π ή όχι και αφήνουν αναπάντητο το 

επόμενα ερώτημα, αν ο πραγματικός δικαιούχος έχει σύζυγο/ σύντροφο/ τέκνα 

κ.λπ. που είναι Π.Ε.Π., καθώς δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι δύο διαφορετικά 

ερωτήματα.  
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Η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν υφίσταται λόγος αναθεώρησης της Υ.Α δια 

της έκδοσης τροποποιητικής πράξης και θα αποφασίσει εάν είναι σκόπιμο να εκδοθεί 

ένα σύντομο διευκρινιστικό κείμενο/οδηγίες από το  Υπουργείο, το οποίο θα 

μπορούσε να προετοιμάσει η Επιτροπή.  
Θέμα 5

ο: «Προσαρμογή της αρχικής μετάφρασης των ερωτηματολογίων στην 

αγγλική γλώσσα στο τελικό κείμενο της Υ.Α».   
Η Μαρία Μαλικούτη θα κυκλοφορήσει στα μέλη της Επιτροπής μεταφράσεις των 

προτύπων ερωτηματολογίων στην αγγλική γλώσσα προσαρμοσμένες στο τελικό 

κείμενο των ερωτηματολογίων. Η επιτροπή κρίνει χρήσιμο, αφού οριστικοποιηθεί το 

κείμενο των μεταφράσεων, να καταστούν οι τελευταίες εύκολα διαθέσιμες 

διαδικτυακά (βλ. Θέμα 6
ο
), προς διευκόλυνση όλων των συναδέλφων. 

Θέμα 6
ο
: Εξέταση των προσφερόμενων δυνατοτήτων για να καταστούν τα 

ερωτηματολόγια εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους συναδέλφους (ενδεικτικές 

προτάσεις: ιστοσελίδα Σ.Δ.Ε.Ε., Δ.Σ.Α κ.ο.κ.). 
Η Επιτροπή αποφάσισε να διερευνήσει περαιτέρω την δυνατότητα να καταστούν τα 

ερωτηματολόγια εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους συναδέλφους σε επεξεργάσιμη 

μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Σ.Δ.Ε.Ε. 

Όμοια ισχύουν και για τις μεταφράσεις των ερωτηματολογίων, καθώς και για την 

σύντομη παρουσίαση που έχει ετοιμάσει η Επιτροπή για τις επιμέρους υποχρεώσεις 

των Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων, όπως εξειδικεύονται στην Υ.Α. 

28226/04.06.2021 (ΦΕΚ Β’ 2485/10.06.2021), η οποία θα μπορούσε να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α. ως υλικό της σκοπούμενης διαδικτυακής εκδήλωσης (βλ. 

θέμα 7
ο). 

Θέμα 7
ο
: Επικοινωνία με Δ.Σ.Α. για τη δυνατότητα διεξαγωγής της 

συζητηθείσας κοινής διαδικτυακής εκδήλωσης με την συμμετοχή Σ.Δ.Ε.Ε.- 
Δ.Σ.Α. - Επεξεργασία του υλικού για την ως άνω εκδήλωση – Παρατηρήσεις επί 

του προσχεδίου και περαιτέρω επεξεργασία. 
Η Επιτροπή έχει ήδη επεξεργαστεί ένα σχέδιο του υλικού για την ως άνω εκδήλωση 

(σε μορφή Power Point). Η Μαρία Μαλικούτη ήλθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με 

τον απερχόμενο Αντιπρόεδρο Φώτη Κωτσή, ο οποίος αποτελούσε το σύνδεσμο της 

Επιτροπής με τον Δ.Σ.Α. για τα θέματα KYC και προθυμοποιήθηκε να συνδράμει στο 

συντονισμό με τοn Δ.Σ.Α. και τον Πρόεδρο Δ. Βερβεσό για την διοργάνωση της 

διαδικτυακής εκδήλωσης. Ο Φ. Κωτσής πρότεινε να συνταχθεί από την πλευρά της 

Επιτροπής μια σύντομη πρόταση με τα βασικά στοιχεία της εκδήλωσης, λ.χ. αριθμός 

ομιλητών, ενδεικτικές ημερομηνίες κτλ., προκειμένου να την προωθήσει εν συνεχεία 

στον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. Θα συνταχθεί η σχετική πρόταση της Επιτροπής και θα 

αποσταλεί στον Φ. Κωτσή.   
Αποφασίζεται η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής να λάβει χώρα εντός των 

επόμενων 2-3 εβδομάδων αναλόγως με την υλοποίηση των ενεργειών που 

αποφασίστηκαν.   
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση 

 
                                       

 


