127ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 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, Πέτρος Φραγκίσκος, Σωτήριος Φέλιος,
Αθανάσιος Γεωργιάδης και Νίκος Κορίτσας.
Συνεπώς, παρισταμένων όλων των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε
απαρτία και εισέρχεται στην συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο: Επιστολές κου Μ. Μπαχά
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι σε συνέχεια της εκδήλωσης του ΣΔΕΕ για
τα 12 χρόνια του Συνδέσμου η οποία έλαβε χώρα στις 05.10.2022, ο κος Μάριος Μπαχάς
απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΣ και εν συνεχεία ακολούθησε ανταλλαγή
επιστολών μεταξύ τους. Το περιεχόμενο όλων των ανωτέρω επιστολών ετέθη υπόψη των
Μελών του ΔΣ και αφού αντηλλάγησαν σχετικές απόψεις αποφασίσθηκε να τηρηθούν στο
αρχεία επιμελεία του Γραμματέα του ΔΣ.
Θέμα 2ο: Επιστολή ΟΣΔΕΛ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι εστάλη υπόψη του ΔΣ του Συνδέσμου η
από 01.09.2022 επιστολή του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου
(ΟΣΔΕΛ), η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το ΔΣ έκρινε ομόφωνα ότι είναι αναρμόδιο να απαντήσει επί
της ανωτέρω επιστολής και αποφασίσθηκε επιμελεία του Προέδρου του ΔΣ να προωθηθεί
στον Πρόεδρο του ΔΣΑ για τις δικές του ενέργειες.
Θέμα 3ο: Ψηφιακός μετασχηματισμός – Πρόταση Microsoft
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέγνωσε την κάτωθι επιστολή ενημέρωσης που έλαβε από την
εταιρεία Microsoft
Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,
Στα πλαίσια του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων
επιχειρήσεων», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα θέλαμε την
συνδρομή σας προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη σας για τον σκοπό και στόχο του
προγράμματος, καθώς και το τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να επωφεληθούν.
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να ενισχύσει την ψηφιακή ωριμότητα πολύ μικρών, μικρών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χρηματοδοτώντας την προμήθεια ψηφιακών εργαλείων μέσω

επιταγών (vouchers) και επιδοτεί προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
τις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών. Με την ψηφιοποίηση μία επιχείρηση μπορεί να
βελτιστοποιήσει τη λειτουργία της, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, να αναβαθμίσει
την εμπειρία των εργαζομένων και των πελατών της και να δημιουργήσει νέες προοπτικές
ανάπτυξης.
Η λήξη υποβολής αιτήσεων των επιχειρήσεων για την απόκτηση voucher παρατάθηκε έως
τις 31 Οκτωβρίου 2022.
Θα θέλαμε, λοιπόν, τη δική σας συνδρομή ώστε να ενημερώσουμε τα μέλη του Συνδέσμου
σας το δυνατόν συντομότερα, είτε μέσω διοργάνωσης ημερίδας είτε μέσω webinars, για το
πώς μπορούν να επωφεληθούν, ώστε να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και
διοικητική τους λειτουργία.
Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Με εκτίμηση,
Sofia Doulaveri [she/her]
Channel Sales Executive RRF
+30 69 44 25 24 27
v-sdoulaveri@Microsoft.com

Μετά την ανάγνωσή της, η επιστολή καταχωρήθηκε αυτούσια στα πρακτικά της παρούσας
συνεδρίασης για την ενημέρωση των μελών.
Θέμα 3ο: Εγγραφή νέων μελών
Εζήτησε την εγγραφή της και έγινε δεκτή ως νέο μέλος η Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών
«ΣΦΗΚΑΚΗΣ & Συνεργάτες».
Θέμα 4ο: Αρχαιρεσίες Συνδέσμου – Προκήρυξη εκλογών
Λόγω της λήξης της θητείας του τρέχοντος ΔΣ, αποφασίζεται ομόφωνα η διενέργεια
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Συνδέσμου την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και
σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την επομένη ημέρα Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022 και
ώρα 17:00 εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΔΣ να συντάξουν την
πρόσκληση των μελών του Συνδέσμου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να προβούν σε
όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διεκπεραίωση των
αρχαιρεσιών σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
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Πέτρος Φραγκίσκος

Στέφανος Χαρακτινιώτης
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Κατερίνα Καρατζά

Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος

Κωνσταντίνος Βουτεράκος

Θεόδωρος Σκουζός
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