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Προς  

Τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής 

της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 

κύριο Δημήτριο Βερβεσό 

Τετάρτη , 09 Ιουνίου 2021                                                                                                                                           
Αρ.Πρ.: 20210609.00889.0752 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 

Σε συνέχεια της από 4 Ιουνίου 2021 επιστολής της Εταιρείας μας, καθώς και της από 8 Ιουνίου 2021 συνάντησης 
εκπροσώπων της Εταιρείας μας με αντιπροσωπεία της Ολομέλειας, συνοψίζουμε τα θέματα που συζητήθηκαν και 
τις θέσεις μας επ’ αυτών: 

1. Εξουσιοδοτήσεις προς συναδέλφους. 
▪ Θα δοθούν οι δέουσες κατευθύνσεις με σκοπό τη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των 

εξουσιοδοτήσεων και την αποδοχή τους εντός ολίγων ημερών από την παραλαβή τους, ακόμα και στις 
περιπτώσεις που δεν ταυτίζονται με το πρότυπο εξουσιοδότησης της Εταιρείας (στο πλαίσιο πάντα της 
κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβανομένου του ΓΚΠΔ κλπ). 

▪ Όπου απαιτούνται τυχόν προσθήκες/τροποποιήσεις στις εξουσιοδοτήσεις, η επικοινωνία των εκπροσώπων 
της Εταιρείας μας θα γίνεται με το συνάδελφο δικηγόρο που προσκομίζει την εξουσιοδότηση (και όχι με τον 
εντολέα του/δανειολήπτη) προς εξυπηρέτηση και ταχύτερη διεκπεραίωση. 

2. Τηλεφωνικές επικοινωνίες εκπροσώπων της Εταιρείας με συναδέλφους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους 
δανειολήπτες. 
▪ Η Εταιρεία θα διασφαλίσει ότι θα προτεραιοποιούνται οι εισερχόμενες επικοινωνίες των συναδέλφων, ώστε 

να διευκολύνεται το έργο τους στην προσπάθεια επικοινωνίας για τα ζητήματα των υποθέσεων των 
εντολέων τους. 

3. Χρόνοι απόκρισης 
▪ Θα καταβληθεί από την πλευρά της Εταιρείας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ταχύτερης 

διεκπεραίωσης των υποθέσεων/αιτημάτων που υποβάλλονται από τους συναδέλφους δικηγόρους, 
προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους. 

 
Περαιτέρω, αναφορικά με τα θέματα που συζητήθηκαν για το πλαίσιο της διαμεσολάβησης και την πρακτική 
εφαρμογή της στις ρυθμίσεις των διαχειριζόμενων από την Εταιρεία μας οφειλών, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η 
Εταιρεία μας στηρίζει έμπρακτα το θεσμό και ως απόδειξη αυτού είναι η διενέργεια περισσότερων από 120 
επιτυχημένων διαμεσολαβήσεων μέσω των οποίων έχουν ρυθμιστεί περίπου 25 εκ. Ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
 
Κλείνοντας, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι αποτελεί βασική αρχή της Εταιρείας μας ο σεβασμός τόσο προς τους 
συναδέλφους δικηγόρους, στη συμβολή των οποίων προσβλέπουμε, όσο και προς τους θεσμικούς εκπροσώπους 
τους, με διάθεση πλήρους συνεργασίας για την επίλυση όποιων θεμάτων ήθελαν ανακύψουν και έμφαση στην κατά 
το δυνατόν διευκόλυνση του έργου τους. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Μενέλαος Μιχ. Καρπαθάκης 

Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος 


