
 

 

122ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 23 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, , Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αθανάσιος Γεωργιάδης και 
Πέτρος Φραγκίσκος. Απών ήταν ο κ. Σωτήριος Φέλιος. 
 

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στην συζήτηση του 

μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. Κατά την συζήτηση του θέματος έχει κληθεί 

και παρίσταται ο συνάδελφος Δημ. Μπούρλος,  μέλος της διαρκούς Επιτροπής 

Κοινωνικοασφαλιστικών θεμάτων. 
 
Θέμα  
 

Έγινε η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τις ενέργειες και επαφές με 

τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς όπως το αρμόδιο Υπουργείο, τον Πρόεδρο Δ.Σ.Α. 

και τον Ε.Φ.Κ.Α που έλαβαν χώρα στην ενδιάμεση περίοδο από την προηγούμενη 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των μελών ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση κοινής θέσης επί του 

σύνθετου αυτού θέματος και ο καθορισμός τυχόν απαιτούμενων ενεργειών για το μέλλον.   

  

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο καταλήγει στα εξής συμπεράσματα.  

  

         Οι δικηγορικές εταιρείες ως οργανωμένοι φορείς παροχής νομικών υπηρεσιών 

επιδιώκουν την εφαρμογή των κανόνων με απόλυτη διαφάνεια και σταθερότητα. 

Περαιτέρω, στα πλαίσια αυτά είναι σαφές ότι οι δικηγορικές εταιρείες πρέπει να 

επωμίζονται το βάρος κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των συνεργατών 

αυτής της κατηγορίας με βάση τον γενικό κανόνα κατανομής (2/3 προς 1/3 ή όποιον 

ισχύει κάθε φορά). 

  

         Δεν είναι ορθή η τυχόν εξομοίωση των εμμίσθων δικηγόρων του άρθρου 38 του 

ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 με τους αμειβόμενους με δελτία παροχής 

υπηρεσιών του άρθρου 39 παρ. 9 ίδιου νόμου. Επομένως, η απόδοση των 

ασφαλιστικών εισφορών των συνεργατών αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να 

γίνεται με βάση το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για τους κλάδους 

κυρίας σύνταξης και υγείας, όπως ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η 

επιλογή αυτή θα πρέπει να γίνεται ευλόγως κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του 

συνεργάτη και της δικηγορικής εταιρείας.  Προκειμένου η ερμηνεία αυτή να γίνει 

γενικώς αποδεκτή θα επιδιωχθεί συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

 

         Όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ύψος των εισφορών, την απόδοσή τους 

και τις εισφορές επί των γραμματίων παραστάσεων που αποδίδονται υπέρ των 
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συνεργατών θα πρέπει να διευθετούνται προς το παρόν κατά την κρίση κάθε 

δικηγορικής εταιρίας μέχρι την έκδοση οδηγιών από τον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς 

αρμόδιους φορείς. 

  

         Ενόψει των ανωτέρω θα επιδιωχθεί εκ νέου συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ 

και τους λοιπούς φορείς ώστε να επιβεβαιωθεί η θέση αυτή και να δρομολογηθούν 

λύσεις για τα τεχνικά ειδικότερα θέματα.  

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρακολουθεί στενά το θέμα και επιδιώκει την διαρκή 

συνεννόηση και συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς όπως το αρμόδιο Υπουργείο, 

τον Πρόεδρο ΔΣΑ και τον ΕΦΚΑ, τόσο για την επίλυση των τεχνικών θεμάτων που 

δημιουργεί η απόφαση αναγνωρίζοντας παράλληλα την εφαρμογή των διατάξεων του 

Κώδικα Δικηγόρων που αφορούν στον τρόπο συνεργασίας των δικηγόρων ώστε να 

διασφαλίζεται, αφενός μεν, η θέση των συνεργατών, αφετέρου δε, να μην διαταράσσεται η 

οργάνωση και προγραμματισμός των δικηγορικών εταιρειών. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Στάθης Ποταμίτης  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Πέτρος Φραγκίσκος 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Στέφανος Χαρακτινιώτης 
 
 
 

  
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 

 
 

 

Κατερίνα Καρατζά 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βουτεράκος 

      Νικόλαος Κορίτσας 
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Αθανάσιος Γεωργιάδης   Ιωάννης Δρυλλεράκης, 
     
 
 
 
 
 
 
 


