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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 
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Ο ρόλος των 
Συνεταιριστικών Τραπεζών 
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Η βαρύνουσα σημασία των στρατηγικών ESG που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
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Είναι γεγονός ότι το νέο κοινωνικοοικο-
νομικό περιβάλλον έχει δημιουργήσει 
πρωτόγνωρες ανάγκες στη λήψη νομικών 
συμβουλών και δράσεων για τις επιχει-
ρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Μετά από 
δύο χρόνια σε συνθήκες πανδημίας, κατά 
την οποία οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να 
«ψηφιοποιηθούν» μέσα σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα, μετατρέποντας σε επι-
τακτική ανάγκη την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την ασφάλεια 
των πληροφοριακών μέσων και συστη-
μάτων τους, έρχονται τώρα αντιμέτωπες 
με μια νέα πρόκληση –τις συνέπειες μιας 
πολεμικής σύρραξης– με παγκόσμιο αντί-
κτυπο, η οποία δημιουργεί νέα μέτωπα και 
νέες αυξημένες ανάγκες σε νομικές υπηρε-
σίες πολλαπλών κλάδων δικαίου. 
Σε αυτήν τη νέα εποχή, οι δικηγορικές εταιρεί-
ες αποτελούν την εξέλιξη στον τρόπο παροχής 
των νομικών υπηρεσιών, καθώς προσφέρουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το πα-
ραδοσιακό δικηγορικό γραφείο: 

(α) Οι δικηγορικές εταιρείες, έχοντας 
στο δυναμικό τους μεγάλο αριθμό δι-
κηγόρων, δραστηριοποιούνται και εξει-
δικεύονται σε πολλούς κλάδους δικαίου 
ταυτόχρονα. Έτσι, μπορούν και καλύ-
πτουν τις πολυσύνθετες ανάγκες των 
επιχειρήσεων, ακόμη και εκείνων που 
διαθέτουν in-house νομικό τμήμα.
(β) Οι δικηγορικές εταιρείες έχουν τα 
κατάλληλα μέσα στη διάθεσή τους για 
να προσφέρουν αδιάλειπτα υψηλού 
επιπέδου νομικές υπηρεσίες (ενδεικτι-

κά: γραμματεία, διοικητικό προσωπικό, 
μηχανήματα, υλικοτεχνικό εξοπλισμό), 
ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν συνεχή 
επαγγελματική μετεκπαίδευση στους 
συνεργάτες τους –προσθέστε στα παρα-
πάνω την πλούσια βιβλιοθήκη τους, την 
πρόσβαση σε υψηλού κόστους νομικά 
εργαλεία/πλατφόρμες (π.χ. Νόμος, 
Qualex), τη συνεχή εκπροσώπησή τους 
σε συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες.
(γ) Η νέα εποχή επιβάλλει μια επαγγελ-
ματική σχέση μεταξύ δικηγόρου-πελάτη. 
Επιτέλους, η «προσωπική» σχέση μεταξύ 
πελάτη και δικηγόρου και η εμπιστοσύνη 
του πελάτη σε έναν και μοναδικό δικη-
γόρο περνάει στο παρελθόν, δίνοντας τη 
θέση της στην εμπιστοσύνη στην ομάδα 
και στην πληρέστερη εξυπηρέτηση.
(δ) H δικηγορική εταιρεία αποτελεί 
φυτώριο ανελίξεως των νέων δικηγό-
ρων, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα 
να εργαστούν σε πολυσύνθετα projects, 
εξελίσσοντας τη γνώση τους μέσω της 
εμπειρίας και της σωστής καθοδήγησης.

άρθρο

Φυσικά, ένας συνεταιρισμός όπως μια δικη-
γορική εταιρεία αντιμετωπίζει καθημερινά 
πολλές προκλήσεις. Θα ταιριάξουν οι συ-
νέταιροι και οι συνεργάτες μεταξύ τους; Οι 
συνέταιροι θα πρέπει, καταρχάς, να έχουν 
τη «χημεία» για να συνυπάρξουν και, κατά 
δεύτερον, να αποκαλύψουν όλες τις πτυχές 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
Δηλαδή να είναι ειλικρινείς όσον αφορά 
στον κύκλο εργασιών τους, την πορεία τους 
τα τελευταία χρόνια σε πελατεία, σε διασπο-

ρά πελατείας, τους τζίρους τους και από πού 
αυτοί προέρχονται. 
Μία ακόμη πρόκληση είναι ότι ο θεσμός 
των δικηγορικών εταιρειών ανατρέπει διά-
φορες πτυχές του παραδοσιακού δικηγορι-
κού γραφείου, καθώς εισάγει νέα στοιχεία 
στον τρόπο λειτουργίας, όπως: περιορισμό 
της αυτονομίας, ενημέρωση κινήσεων και 
απολογισμό, συνεργασία και συνδιαχείριση 
μεταξύ των συνεταίρων, περιορισμό στο πε-
λατολόγιο εξαιτίας των συγκρούσεων συμ-
φερόντων πολλών εξ αυτών, χρεώσεις βάσει 
ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής, περιορισμό 
της προσωπικής σχέσης δικηγόρου-πελάτη. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στη 
σημαντική συμβολή του Συλλόγου Δικη-
γορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) στη 
μετάβαση των δικηγορικών εταιρειών στη 
νέα εποχή, του Διοικητικού Συμβουλίου του 
οποίου ήμουν μέλος από την ίδρυσή του 
(2010) έως και το 2019, ως γενικός γραμ-
ματέας τα πρώτα χρόνια και ως πρόεδρος τα 
τελευταία. Ήδη δε επανεκλέχτηκα στο νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί σήμερα 
τον ΣΔΕΕ. Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια από 
την ίδρυσή του, ο σύλλογος κατάφερε να 
αναδείξει μια νέα μορφή άσκησης της δικη-
γορίας, μέσα από τη συλλογικότητα, η οποία 
λειτουργεί μέσα από σύνθετους θεσμούς και 
διεθνοποιημένες σχέσεις. 
Τέλος, ο Κώδικας Δικηγόρων & Δεοντολογίας 
Δικηγορικού Λειτουργήματος αποτελεί ένα 
σημαντικό βοηθητικό όργανο της Νομικής 
Επιστήμης, έχοντας διευκολύνει σημαντικά 
τον νομοθέτη και συμβάλλοντας στην πλήρη 
ενημέρωση των συναδέλφων δικηγόρων, 
ώστε να μπορούν να έχουν ελεύθερη και 
δωρεάν πρόσβαση στους κανόνες δικαίου που 
ρυθμίζουν τη νομική τους θέση ως δημόσιου 
λειτουργού-συλλειτουργού στην απονομή της 
Δικαιοσύνης, την άσκηση της δικηγορίας, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Συνοψίζοντας, η σύγχρονη ελληνική δι-
κηγορική εταιρεία μπορεί και προσφέρει 
υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες, ταχύτερη 
εξυπηρέτηση στον πελάτη και νομικά ασφα-
λείς συμβουλές. Η παροχή δε των υπηρε-
σιών της δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τις 
πολυάνθρωπες δικηγορικές εταιρείες του 
εξωτερικού, που λειτουργούν επιτυχώς εδώ 
και πολλές δεκαετίες. • • •
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Τα πλεονεκτήματα των δικηγορικών εταιρειών έναντι 
του παραδοσιακού δικηγορικού γραφείου στην ανάπτυξη 
της σύγχρονης επιχείρησης και οι νέες προκλήσεις
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