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à 1 Β

ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
των Ελλήνων δικηγόρων
TO LAWCALS ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΛΙΤΩΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΧΡΟΝΟ

1
Η αρχική σεΑίδα της ηλεκτρονικής
πΑσπρόρμας Lawcals

Κωστής Κριμίςης Χρήστος Σταμάτης
και Χριστίνα ΧεΛώτη ένωσαν

ας δυνάμεις χους για να επιΛύσουν
τα προβΛίματα συνεργασίας που
υπάρχουν στο χώρο των δικηγορών

3
d Θανάσης Παπαδάς και Πονίντα
Κούκιο ανήκουν στους 5 που
ξεκίνησαν την πλατφόρμα των
Laweals

ΓΩΓΩ ΚΑΤΙΕΛΗ
gkatseli@e-typos.com

Την
ελληνική εκδοχή της αμερικανικής

νομικής τηλεοπτικής σειράς
Suits που παρακολουθούν φανατικά

εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο
τον κόσμο επιχειρούν να διαδραματίσουν
τέσσερις Ελληνες δικηγόροι και ένας επιχειρηματίας

δημιουργώντας την πλατφόρμα
των Lawcals Πρόκειται για την πρώτη δια
δικτυακή πλατφόρμα L2L που απευθύνεται
ειδικά στους Ελληνες δικηγόρους μετατρέποντας

τη συνεργασία των δικηγόρων απ όλη
τη χώρα σε υπόθεση μερικών μόνο κλικ

Η σύσταση και λειτουργία της ομάδας είναι

η πλέον ασυνήθιστη καθώς και οι τέσσερις

δικηγόροι δραστηριοποιούνται στις
ΗΠΑ Ωστόσο επιβεβαιώνει ότι η τεχνολογία
κάνει τη συνεργασία εφικτή ανεξαρτήτως
γεωγραφικού χάσματος Οι πέντε συνιδρυτές
της πλατφόρμας είναι ο επιχειρηματίας και
διευθύνων σύμβουλος του συνεταιρισμού
Stevia Hellas κ Χρήστος Σταμάτης και οι
δικηγόροι Θανάσης Παπαδάς και Πονί
νχα Κούκιο που ζουν μόνιμα στον Καναδά
και ασχολούνται με το legal tech νομική
τεχνολογία Κωστής Κριμίζης δικηγόρος
Αθηνών και Νέας Υόρκης και Χριστίνα Χε
λιώτη δικηγόρος της Παγκόσμιας Τράπεζας
στην Ουάσιγκτον

Διαπίστωση
Η ιδέα των Lawcals προέκυψε όταν οι δικηγόροι

της ομάδας όλοι απόφοιτοι της
Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης συνειδητοποίησαν μέσα από την
προσωπική τους επαφή με το επάγγελμα
πως πολύ συχνά ένας δικηγόρος χρειάζεται

την αρωγή κάποιου συναδέλφου του είτε
για να πραγματοποιήσει μια εργασία εκτός ή

εντός του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο
εδράζεται είτε για να απευθύνει ερώτημα
σχετικά με ένα αντικείμενο στο οποίο ο ίδιος
δεν έχει εξειδίκευση Ο τρόπος με τον οποίο
το συγκεκριμένο πρόβλημα επιλυόταν μέχρι
τώρα ήταν ανεπαρκής και αποκεντρωμένος
καθότι εξαρτιόταν από το προσωπικό δίκτυο
του κάθε επαγγελματία που συχνά δεν επαρκούσε

για να καλύψει το γεωγραφικό εύρος ή
το είδος της απαιτούμενης εξειδίκευσης

Με όπλο την τεχνολογία η πλατφόρμα
Lawcals δεν έρχεται να εισαγάγει κάποια
δυσανάλογη σε σχέση με τη δικηγορική
πραγματικότητα της χώρας καινοτομία
Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό μιας απτής
ανάγκης και την προώθηση μιας κουλτούρας
παραγωγικής συνεργασίας σημειώνει στον
Ε.Τ της Κυριακής ο ένας εκ των ιδρυτών

της πλατφόρμας κ Σταμάτης
Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Lawcals

ένας δικηγόρος κατά την εγγραφή του
στην πλατφόρμα αποκτά πρόσβαση και δυνατότητα

σύνδεσης με πλήθος δικηγόρων
κάθε κλάδου και απ όλη τη χώρα Ετσι έχει
τη δυνατότητα να αναθέσει μια εργασία
όπως μια αναβολή ή μια έρευνα σε κάποιο
υποθηκοφυλακείο Ετσι ο ίδιος εξασφαλίζει
χρόνο και εξυπηρέτηση του πελάτη του ενώ
ο συνάδελφός του αποκτά μια επαγγελματική

ευκαιρία Θα υπάρχει σύστημα αξιολόγησης

για να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και
να δίνεται κίνητρο για παροχή ποιοτικών
συνεργασιών Προς το παρόν η πλατφόρμα
βρίσκεται σε Beta στάδιο και έχει ήδη προσελκύσει

τα πρώτα εγγεγραμμένα μέλη από
τους δικηγορικούς συλλόγους της Αθήνας
του Πειραιά και της Λαμίας ενώ άμεσος
στόχος είναι η επέκταση σε όλους τους δικηγορικούς

συλλόγους της χώρας
Οι ιδρυτές της Lawcals θεωρούν ότι με

τον τρόπο αυτό θα ωφεληθούν ειδικά οι
νέοι δικηγόροι και δη των περιφερειακών

δικηγορικών συλλόγων στους οποίους θα
μπορούν να ανατίθενται νομικές εργασίες
από συνάδελφους κεντρικών πόλεων Ενας
Lawcal είναι ένας σύγχρονος δικηγόρος που
καθότι αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες του
collaborative economy συνεργατική οικονομία

στο χώρο της δικηγορίας αποκτά
πέρα από οικονομικό κέρδος και ένα πολύτιμο

ακόμα αγαθό τον ελεγχο του χρόνου
του Χρόνο που μπορεί πλέον να διαθέτει
σε άλλες του υποθέσεις και εργασίες είτε και
σε ποιοτικές προσωπικές και οικογενειακές
στιγμές υπογραμμίζει ο κ Σταμάτης

Υψηλή φορολογία
Ο ίδιος μιλώντας στον Ε.Τ της Κυριακής
προσθέτει ότι στην Ελλάδα της κρίσης οι
ανεξάρτητοι επαγγελματίες κατηγορία στην
οποία ανήκουν και οι δικηγόροι έχουν επιβαρυνθεί

από εξαιρετικά υψηλή φορολογία
και εισφορές ενώ παράλληλα καλούνται
να διαχειριστούν έναν πολύ μεγάλο φόρτο
εργασίας

Αξιοσημείωτο επίσης χαρακτηριστικό
στην ελληνική δικηγορία σε αντίθεση με
άλλες χώρες όπου κυριαρχούν οι μεγάλες
απρόσωπες δικηγορικές εταιρίες είναι πως
αναπτύσσεται μια προσωπική σχέση εμπιστοσύνης

μεταξύ πελάτη και δικηγόρου
Πα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πελάτη

του ο δικηγόρος μπορεί να πρέπει να
καλύψει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα διαδικασιών

που συχνά απαιτεί να παρασταθεί ή
να κάνει κάποια εργασία σε τόπο εκτός της
έδρας του Η πλατφόρμα Lawcals έρχεται
να εξυπηρετήσει ακριβώς αυτή την ανάγκη
να διευκολύνει τη συνεργασία των επαγγελματιών

ώστε να μπορούν να μεγιστοποιούν
το κέρδος του χρόνου τους κρατώντας τους
πελάτες τους ικανοποιημένους αναφέρει
ένας εκ των ιδρυτών της διαδικτυακής πλατφόρμας

Η ιδέα προέκυψε
όταν συνειδητοποιήσαμε

ότι ένας
δικηγόρος χρειάζεται
την αρωγή κάποιου
συναδέλφου του
Στόχος είναι να
διευκολύνουμε τη
συνεργασία των
επαγγελματιών
ώστε να μπορούν
να μεγιστοποιούν το
κέρδος του χρόνου
τους κρατώντας
τους πελάτες τους
ικανοποιημένους
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ LAWCALS
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