123ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 16 Μαρτίου 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, Στέφανος Χαρακτινιώτης, Κατερίνα Καρατζά,
Θεόδωρος Σκουζός, , Ιωάννης Δρυλλεράκης και Πέτρος Φραγκίσκος. Απόντες ήταν οι κ.κ.
Σωτήριος Φέλιος, Αθνασάσιος Γεωργιάδης και Νίκος Κορίτσας.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στην συζήτηση
των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα Πρακτικά Δ.Σ. με αρ. 118, 119, 120, 121 και 122.

Θέμα 2ο: Ενημέρωση ως προς θέμα ασφαλιστικών εισφορών συνεργατών και
εκκρεμείς διατάξεις / παρουσίαση προς τον ΔΣΑ
Το μέλος Κωνσταντίνος Βουτεράκος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι είχε επικοινωνία με τον
Πρόεδρο ΔΣΑ για να μετεφέρει τη θέση του ΣΔΕΕ σχετικά με το εν λόγω ζήτημα,
όπως αποτυπώνεται σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και περαιτέρω ότι θα
επιθυμούσε να συνεχίσει την συζήτηση για το εν λόγω ζήτημα με τον ΔΣΑ. Ο
Πρόεδρος του ΔΣΑ ενημέρωσε τον Κωνσταντίνο Βουτεράκο ότι έχει λάβει σχετικά
ερωτήματα για το εν λόγω θέμα και προτίθεται να προβεί σε επαφές και
παραστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς προς απάντηση τους. Σε συνέχεια
συζήτησης, τα μέλη του Δ.Σ. κατέληξαν ομόφωνα να απευθύνουν την κατωτέρω
επιστολή προς τον Πρόεδρο ΔΣΑ για την κοινοποίηση των θέσεων του Συνδέσμου
επί του θέματος ενόψει και των προαναφερόμενων επαφών και παραστάσεων προς
τους αρμόδιους φορείς:
“Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει προφορικά, η πρόσφατη απόφαση 13/2022 ΣτΕ
που αφορά στην κατηγορία δικηγόρων που εμπίπτουν στο άρθρο 39 παρ. 9 ν.
4387/2016, έχει δημιουργήσει σειρά ερωτημάτων στα μέλη μας σε σχέση με την
εφαρμογή της.
Θα παρακαλούσαμε, λοιπόν, να μας γνωρίσετε, εφόσον υπάρχουν, τυχόν
κατευθυντήριες οδηγίες ή ερμηνεία για τα παρακάτω ειδικότερα θέματα: (α) εάν
υφίστανται συγκεκριμένες οδηγίες για την προσδιορισμό της κατηγορίας ‘δικηγόροι
με εισόδημα από 1-2 φυσικά ή νομικά πρόσωπα’ και (β) και το αυτό για την

απόδοση του 20% επί των γραμματίων προείσπραξης ΔΣΑ για παραστάσεις των
δικηγόρων για λογαριασμό της δικηγορικής εταιρείας.
Λόγω της σημασίας των παραπάνω θεμάτων για τους συνεργάτες αλλά και την
καθημερινή λειτουργία των δικηγορικών εταιρειών, πιστεύουμε θα ήταν χρήσιμο να
δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες ή ερμηνεία από τους αρμόδιους φορείς ώστε να
υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή κι οι δικηγορικές εταιρείες να λειτουργούν σε
σταθερό κι ασφαλές περιβάλλον.
Θεωρούμε χρήσιμο να σας γνωστοποιήσουμε την τοποθέτηση του Συνδέσμου μας
για το θέμα αυτό. Οι συνεργάτες των δικηγορικών εταιρειών αποτελούν ελεύθερους
επαγγελματίες όπως και οι εταίροι τους. Αυτό θεωρούμε ότι προκύπτει από τις
διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Εξάλλου, όπως έχει ήδη τροποποιηθεί η
ασφαλιστική νομοθεσία, προβλέπει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δικαίωμά
να επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπαχθούν. Επομένως, και
οι συνεργάτες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για
τους κλάδους κυρίας σύνταξης και υγείας, όπως ισχύει και για τους εταίρους, γιατί
διαφορετικά υφίσταται δυσμενής διακριτική μεταχείρισή τους. Η επιλογή αυτή θα
πρέπει να γίνεται ευλόγως κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του συνεργάτη και της
δικηγορικής εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά είναι αυτονόητο 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).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που θα θεωρούσατε χρήσιμη την
περαιτέρω ανάπτυξη των παραπάνω.
Τέλος με την ευκαιρία θα θέλαμε να θέσουμε και την ανάγκη εξορθολογισμού και
απλοποίησης του συστήματος ασφάλισης των ασκουμένων δικηγόρων και είμαστε
στην διάθεσή σας για την διαμόρφωση σχετικών προτάσεων σε συνεργασία με τους
αρμοδίους του Συλλόγου.
Με εκτίμηση,
Στάθης Ποταμίτης
Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΔΕΕ”
Θέμα 3ο: Συζήτηση για αναμόρφωση ιστοσελίδας
Το ζήτημα της δημιουργίας της ιστοσελίδας και της γραμματειακής υποστήριξης
έχει απασχολήσει το ΔΣ και σε προηγούμενες συνεδριάσεις (βλέπετε Πρακτικό 121
και Πρακτικό 119). Κατόπιν συζητήσεων το Δ.Σ κατέληξε στις κατωτέρω 4 σχετικές
διαπιστώσεις σε σχέση με την τρέχουσα λειτουργία του Συνδέσμου και την πιθανή
αναμόρφωση της λειτουργίας του.
1. Ο ΣΔΕΕ έχει αδύναμη οργανωτική βάση καθώς λειτουργεί μέσω του Δ.Σ. και
με την υποστήριξη των εκάστοτε Προέδρου/Αντιπροέδρου/Γραμματέα και η
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φωνή των Μελών ακούγεται μόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και μέσω των
Επιτροπών.
2. Ο ΣΔΕΕ δεν έχει φυσική έδρα.
3. Υπάρχει ταμειακό πλεόνασμα στον Σύνδεσμο ενώ οι συνδρομές θα πρέπει
να μεταφράζονται σε χρήσιμες δαπάνες.
4. Κρίνεται εξαιρετικά παραγωγική η δραστηριότητα των επιτροπών/ομάδων
εργασίας αλλά επικοινωνιακά αυτό δεν υποστηρίζεται ούτε προωθείται.
Σε σχέση με το υπό 2 ανωτέρω, το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν χρειάζεται στην
παρούσα φάση η δημιουργία φυσικής έδρας.
Ενόψει των υπό 1, 3 & 4 ανωτέρω το ΔΣ έκρινε ομόφωνα ότι θα είχε αξία η
δημιουργία μιας ιστοσελίδας ως μέσο επικοινωνίας με τη λειτουργία forum ώστε ο
ΣΔΕΕ να αποκτήσει αλληλεπίδραση με τα μέλη του εκμεταλλευόμενος τις σύγχρονες
δυνατότητες της ψηφιακής διασύνδεσης.
Μια τέτοια δυναμική ιστοσελίδα έχει αυξημένα κόστη κατά τη δημιουργία της, ενώ
απαιτείται και για την καλύτερη λειτουργία του ΣΔΕΕ είτε η συνεργασία με μία
εταιρεία γραμματειακής υποστήριξης είτε η πρόσληψη υπαλλήλου υπό μερική
απασχόληση για την συντήρηση και τροφοδότηση της ιστοσελίδας αλλά και για την
γενικότερη λειτουργία του ΣΔΕΕ.
1) Η εφάπαξ δαπάνη κατασκευής της ιστοσελίδας υπολογίζεται στο ποσό των
20.000 Ευρώ μετά και από τις τρείς συνημμένες προσφορές που ελήφθησαν
από εξειδικευμένους παρόχους, ενώ η συντήρηση της υπολογίζεται στα 500
ευρώ περίπου μηνιαίως. Συνεπώς, πρόκειται για δαπάνη 20.000 εφάπαξ και
6.000 ευρώ το χρόνο.
2) Το μηνιαίο κόστος που αντιστοιχεί, είτε σε συνεργασία με εταιρεία
γραμματειακής υποστήριξης είτε σε πρόσληψη υπαλλήλου υπό μερική
απασχόληση, προσδιορίζεται στο ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως. Συνεπώς,
πρόκειται για δαπάνη 9.600 ευρώ το χρόνο.
Τα Μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν την άποψη ότι η πρόταση αυτή βρίσκεται στην σωστή
κατεύθυνση με σκοπό την εξωστρέφεια του Συνδέσμου και τη επαύξηση της
αλληλοδιάδρασης των μελών μεταξύ τους αλλά και με τον Συνδέσμο. Εν όψει όμως
του γεγονότος ότι αποτελεί μία σημαντική δαπάνη για τον ΣΔΕΕ τα μέλη του Δ.Σ.
ομόφωνα εισηγούνται να εισαχθεί το εν λόγω θέμα ως χωριστό ζήτημα στην Γενική
Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου ώστε η Γ.Σ. να λάβει τελική απόφαση για
αυτό.
Θέμα 4ο: Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Αποφασίσθηκε η σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, η
οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά την 25/5 και η επαναληπτική στις 26/5. Η
ακριβής ώρα και οι λεπτομέρειες συμμετοχής θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον
προς γνώση των μελών.
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Θέμα 5ο: Άλλα θέματα
Ο Ταμίας του Συνδέσμου, κ. Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος ενημέρωσε τα μέλη του
Δ.Σ. ότι δέκα Μέλη του Συνδέσμου οφείλουν ακόμα τη συνδρομή για το έτος 2021.
Αποφασίσθηκε να γίνουν εκ νέου επικοινωνίες με τα εν λόγω Μέλη για την άμεση
τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 17.04.2022 και
ώρα 18:00, η οποία θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στάθης Ποταμίτης

Πέτρος Φραγκίσκος

Στέφανος Χαρακτινιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κατερίνα Καρατζά

Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος

Κωνσταντίνος Βουτεράκος

Θεόδωρος Σκουζός

Ιωάννης Δρυλλεράκης,
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