ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Συντονιστικής Επιτροπής (∆Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ∆ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
--Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ∆ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,
Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ∆ που συµµετέχετε στην 14 η
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην 4 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (Γενική
Συνέλευση) του Σωµατείου ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ∆ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΕΛΕΑ∆Ε).
Και η

χρονιά που πέρασε όπως και το 2011-2012 ήταν από τις

δυσκολότερες από πολλές απόψεις για την ΕΛΛΑ∆Α, τον Ελληνικό Λαό
,τους ∆ικηγόρους και φυσικά τα ΛΕΑ∆.
Η δυσµενής και δύσκολη οικονοµική κατάσταση εξακολουθεί να
πλήττει τον Ελληνικό Λαό και κατά συνέπεια και τους ∆ικηγόρους. Η
προσφυγή πλέον στην ∆ικαιοσύνη (Πολιτική, Ποινική ∆ιοικητική) έχει
σηµαντικό κόστος σε σηµείο που να ισοδυναµεί µε αρνησιδικία.
οικονοµικά

δυνάµενοι

να

προσφύγουν

στην

∆ικαιοσύνη

Οι

συνεχώς

λιγοστεύουν, µε αποτέλεσµα να µειώνεται δραµατικά και το εισόδηµα των
δικηγόρων. Η κάθετη πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας σε
συνδυασµό µε την δραµατική µείωση των τραπεζικών δανείων έφερε την
καταλυτική πτώση των παραστάσεων των δικηγόρων στα συµβόλαια
µεταβίβασης ακινήτων και αντίστοιχη µείωση των εσόδων των ΛΕΑ∆ από
αυτή την πηγή εσόδων.
Αυτό πρακτικά κατά συνέπεια σηµαίνει ότι ο περιορισµός στις δικαστικές
παραστάσεις των δικηγόρων, συνεπάγεται

περιορισµό των εσόδων των

ΛΕΑ∆ , αλλά και κατακόρυφη αύξηση του αριθµού των πληττοµένων
συναδέλφων δικηγόρων, που έχουν ουσιαστική ανάγκη των φορέων
κοινωνικής προστασίας των , των ΛΕΑ∆ κατά πρώτο λόγο αλλά και του
ΛΕ∆Ε.
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Και αυτή την χρονιά ( η 3η κατά σειρά) συνεχίσθηκε

η µαζική

έξοδος των δυνάµενων να το κάνουν, συναδέλφων δικηγόρων ιδίως των
γυναικών και όχι µόνον , που φεύγουν µε πρόωρη συνταξιοδότηση. Αυτό το
γεγονός όµως είχε αντίστοιχο δραµατικό αντίκτυπο και στα οικονοµικά των
ΛΕΑ∆, φέρνοντας δραµατική ανατροπή στους οικονοµικούς ισολογισµούς
τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ποσά των δικαιουµένων εφ’άπαξ
παροχής καλύφθηκαν από τα υπάρχοντα αποθεµατικά των οικείων ΛΕΑ∆.
Η κρίση στις οικοδοµές αλλά και οι αλλαγές στον κώδικα περί
∆ικηγόρων εξαφάνισαν τα έσοδα από τα συµβόλαια µε άµεσο αποτέλεσµα
να µην έχουν έσοδα αντίστοιχα και οι ανά ∆ικηγορικό Σύλλογο
διανεµητικοί λογαριασµοί που αποτελούσαν τον ασφαλή τροφοδότη των
εσόδων για τις εισφορές των ∆ικηγόρων στα ΛΕΑ∆ ,την νοσοκοµειακή
σύµβαση και τον ΛΕ∆Ε.
Αυτό το σηµαντικό γεγονός δηµιούργησε µία νέα δυσάρεστη
πραγµατικότητα που για πρώτη φορά έφερε τους ∆ικηγόρους σε διληµατική
κατάσταση και αγωνία για την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων
των απέναντι στους φορείς που καλύπτουν παροχές αλλά έχουν ανάγκη και
από τα συγκεκριµένα έσοδα.
Είναι µία δυσάρεστη πραγµατικότητα που πρέπει µε φαντασία και νέα
µέτρα και αποφάσεις να αντιµετωπισθεί και από τα ΛΕΑ∆ και τον ΛΕ∆Ε
και τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους . Ειδικότερα οι τελευταίοι δεν
δικαιούνται να µένουν απαθείς αλλά κατά πρώτο και κύριο λόγο θα πρέπει
να συνδράµουν τα ΛΕΑ∆ στην λήψη κατάλληλων µέτρων που θα
περιτοιχίσουν τα ΛΕΑ∆ και κατ’ επέκταση τους ∆ικηγόρους µέλη και των
δύο φορέων .Σε αυτή την περίσταση πρέπει δυναµικά να φανεί το κοινωνικό
πρόσωπο όλων των φορέων που έχουν σχέση µε τους δικηγόρους. Εδώ θα
πρέπει

να

επισηµανθεί

ότι

και

οι

∆ικηγόροι

δεν

πρέπει

να

στρουθοκαµηλίζουν να αντιµετωπίζουν µοιρολατρικά τα σχετικά θέµατα
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αλλά θα πρέπει δυναµικά και έµπρακτα να περιφρουρήσουν ως κόρη
οφθαλµού περισσότερο και από τους δικηγορικούς συλλόγους τα ΛΕΑ∆
προστατεύοντας τα από τους ελάχιστους που δεν νιώθουν την σηµασία τους
τον σκοπό τους, τους στόχους τους, που πάνω από όλα είναι διαχρονικοί ,
κοινωνικοί και αποπνέουν την ανθρωπιά.
∆υστυχώς και η αβεβαιότητα και τα προβλήµατα όχι µόνο δεν έχουν
λήξει αλλά συνεχώς και νέοι φόβοι, νέα θέµατα, νέα προβλήµατα που έχουν
σχέση µε την υπόσταση και το µέλλον των ΛΕΑ∆ εµφανίζονται στον
ορίζοντα.
Θα κάνουµε ότι νόµιµο µπορούµε για να προστατέψουµε και
διαφυλάξουµε την περιουσία των ΛΕΑ∆ από κινδύνους, αλλά δεν θα
ακολουθήσουµε πρακτικές πανικού , και διάλυσης της έννοιας και σκοπών
και της περιουσίας των ΛΕΑ∆. ∆εν θα ακούσουµε ανεύθυνες φωνές που
ελαύνονται από µυωπική αντίληψη των πραγµάτων , από ευκαιριακή
αντιµετώπιση αναγκών που οδηγούν σε ισοπεδωτική µεταχείριση των
µελών των ΛΕΑ∆. Για κάποιες τέτοιες ανάγκες υπάρχουν και οι
∆ικηγορικοί Σύλλογοι που θα πρέπει να δούν και αντιµετωπίσουν το θέµα
πριν τους αρπάξει το ΚΡΑΤΟΣ την περιουσία τους που εµείς συµβάλλαµε
στην δηµιουργία της .
Μοιραία το βάρος της συντονιστικής επιτροπής µετατοπίσθηκε στην
παρακολούθηση των προβληµάτων αυτών και στην κατά κάποιο τρόπο
ετοιµότητα διαχείρισής των.
Όπου παρέστη ανάγκη έγινε παρέµβαση. Τα προβλήµατα αυτά
εντοπίζονται στα εξής που µερικά αποτέλεσαν και αντικείµενο εισηγήσεων
και παρεµβάσεων στην σηµερινή ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ :
1. Πανικός σε δικηγορικούς Συλλόγους και ΛΕΑ∆ µε αίτηµα την
διανοµή αδιάκριτα στα µέλη των αποθεµατικών του αντίστοιχου
ΛΕΑ∆.
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Η ΕΝΩΣΗ αντίθετη θεσµικά και ιδεολογικά ,ως προς την έννοια και
αποστολή των ΛΕΑ∆, συµπαρατάχθηκε ενεργά και µε προσωπική
παρουσία µελών της και µε έγγραφα και εισηγήσεις στα ΛΕΑ∆ εκείνα,
που αντιστάθηκαν σταθερά στην σκέψη διανοµής αποθεµατικών που
δηµιουργήθηκαν από τους κόπους παλαιότερων γενεών δικηγόρων και
που πρέπει να διατηρηθούν ως ιδέα και πράξη για τις νεώτερες γενιές
των ∆ικηγόρων. Επισηµαίνουµε ότι αυτά τα ΛΕΑ∆ απετέλεσαν και την
πλειοψηφία.

2.

ΟΙ

ΘΕΣΜΙΚΕΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΤΟ

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Το 5% υπέρ ΛΕΑ∆ καθιερώθηκε πριν δύο χρόνια και µε την
σηµαντική

συµβολή

της

ΕΝΩΣΗΣ,

όµως

δεν

εξεδόθησαν

εκτελεστικές υπουργικές αποφάσεις από το Υπ. Οικονοµικών ,ενώ
φηµολογείται ότι υπάρχει η πρόθεση κατάργησής του. Εδώ θα πρέπει
να υπάρξει παρέµβαση στην νέα ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
ώστε κατά την ψήφιση του νέου κώδικα περί ∆ικηγόρων να µην
υπάρξει κατάργηση ή αλλοίωση του σχετικού άρθρου που προβλέπει
τον πόρο αυτόν όπως σας έχουµε έγγραφα ενηµερώσει.
3. Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΥ∆Ε - ΕΟΠΥ
Το ∆Σ. της ΕΝΩΣΗΣ παρακολούθησε όλες τις σχετικές διεργασίες που
έγιναν στα περιθώρια των ΟΛΟΜΕΛΕΙΩΝ των ∆ικηγορικών Συλλόγων
από τους προέδρους των επαρχιακών Συλλόγων, έκανε παρεµβάσεις και
είχε συνεχή προσωπική επαφή µε την ∆ιεύθυνση του ΤΥ∆Ε η οποία έχει
ενταχθεί στον ΕΟΠΥ και δυστυχώς ακολουθεί την µοίρα εκατοντάδων
χιλιάδων Ελλήνων. Ο ΕΟΠΥ µέσα στις δυσκολίες που έχει κατά
προτεραιότητα πληρώνει τους φαρµακοποιούς τα νοσοκοµεία ∆ηµόσια και
ιδιωτικά και ιατρούς προτιµώντας να αφήνει απλήρωτους τους συναδέλφους
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για ιατροφαρµακευτικές δαπάνες των ετών 2009-2012 . Μήπως στη φάση
αυτή θα πρέπει ΛΕΑ∆ και ∆ικηγορικοί Σύλλογοι να δούν πέρα από την
µυωπική αντίληψη των πραγµάτων και την µελέτη δυνατότητας
δηµιουργίας

Ταµείου

Επαγγελµατικής

Ασφάλισης

(ΤΕΑ)

;.

Αντιλαµβάνεσθε ότι το θέµα αυτό αφορά και τα ΛΕΑ∆ ,ιδίως εκείνα που
συµµετέχουν κατά το καταστατικό τους στην υγειονοµική περίθαλψη των
δικηγόρων µελών τους και εκείνα που συµµετέχουν στην οµαδική
Νοσοκοµειακή ασφάλιση. «Οι καιροί ου µενετοί» όπως έλεγαν και οι
πρόγονοί µας.
4.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η νοσοκοµειακή οµαδική ασφαλιστική σύµβαση έκλεισε 6 χρόνια
επιτυχούς εξυπηρέτησης των αναγκών των ∆ικηγόρων και ανανεώθηκες
µέχρι 31/12/2015 µε καλές για τα δεδοµένα της εποχής και τις δυσµενής για
την ασφαλιστική εταιρεία εξέλιξη της σύµβασης. Οι παροχές αυξήθηκαν
και βελτιώθηκαν αισθητά µετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις που
κράτησαν πάνω από τρείς µήνες µε πολύ µικρή αύξηση των ασφαλίστρων.
Εδώ θα πρέπει να επισηµανθούν και τα εξής σηµαντικά : ι. η σηµαντική
συµβολή και παροχή τεχνογνωσίας του αναλογιστικού µας συµβούλου της
PRUNTENTIAL , που έχει αναλυτικά στοιχεία της λειτουργίας του
συµβολαίου για κάθε ΛΕΑ∆ και για κάθε µέλος και παρέχει πολύτιµες
συµβουλές και στην Ένωση, αλλά και στον κάθε ασφαλισµένο ∆ικηγόρο ιι.
η ικανοποιητική κάλυψη από την

ασφαλιστική εταιρεία των µελών

∆ικηγόρων, µέσα από σηµαντικό αριθµό συµβεβληµένων ιδιωτικών
κλινικών και θεραπευτηρίων ,µε δυνατότητα

δωρεάν αεροµεταφοράς,

24ωρης παροχής ιατρικών συµβουλών και συµβεβληµένων διαγνωστικών
κέντρων εις τρόπον ώστε ουσιαστικά να έχει µετατραπεί σε φορέα κύριας
υγειονοµικής προστασίας µε αποτέλεσµα αυτό να αναγνωρίζεται και από
∆ικηγορικούς Συλλόγους ,που σήµερα δεν µετέχουν στην ασφαλιστική
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σύµβαση . Αυτό αποτελεί την µεγαλύτερη αναγνώρισης της επιτυχίας του
στόχου που θέσαµε και παρά τις αρχικές αντιδράσεις και πολεµική
υλοποιήσαµε και αναγάγαµε σε θεσµό. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι σε ένα
επίτευγµα που έγινε για τους ∆ικηγόρους. Θα πρέπει όµως και εµείς να
προστατεύσουµε τον θεσµό αυτό από τους ευκαιριακούς και κακόβουλους
και προπαντός να είµαστε απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις µας.
5. Η οικονοµική δυσκολία του ΛΕ∆Ε
Η ΕΝΩΣΗ

συστηµατικά παρακολούθησε τις συνελεύσεις του

ΛΕ∆Ε, οµογάλακτου φορέα των ∆ικηγόρων επαρχιών. Οι φωνές
ανησυχίας και αγωνίας για το µέλλον του ΛΕ∆Ε έγιναν πλειοψηφία
και η εκλεγείσα νέα ∆ιοίκηση του, έκανε αναλογιστικές µελέτες που
κατέληξαν στην λήψη µέτρων διαφύλαξης του φορέα. Άµεσα
αποτελέσµατα η µείωση του ποσού του εφ’άπαξ στις 16.000 ευρώ
,πρόταση ορίου συµµετοχής τα 20 χρόνια και το 60ο έτος τη ηλικίας
και κατάργηση της µηνιαίας σύνταξης και της σύνταξης νέων
∆ικηγόρων. Το ερώτηµα είναι θα µπορέσει να επιβιώσει και θα
παραµείνουν οι συνάδελφοι ή θα κάνουν επιλογή µεταξύ ΛΕ∆Ε και
ΛΕΑ∆; Να γιατί πρέπει να υπάρχει συνεργασία των δύο φορέων που
έχουν σχεδόν τα ίδια µέλη και θα πρέπει να συντονίσουν τις παροχές
τους ,πολύ περισσότερο, που οι διανεµητικοί λογαριασµοί των
δικηγορικών συλλόγων δεν µπορούν να καλύψουν εισφορές µελών σε
ΛΕ∆Ε και ΛΕΑ∆. Και οι δύο φορείς θα πρέπει να γίνουν προσιτοί
οικονοµικά

και

ελκυστικοί

µε

τις

παροχές

τους

στους

συναδέλφους ∆ικηγόρους. Θα πρέπει όµως και τα ΛΕΑ∆ να
κάνουν τουλάχιστον δύο βασικές κινήσεις : ι) να γίνουν
ελκυστικότερα καθιερώνοντας παροχές που θα προσφέρονται
άµεσα τώρα σε όλες τις ηλικίες των δικηγόρων και ιι) να βρουν σε
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τοπικό επίπεδο τρόπους που θα αντικαταστήσουν τα έσοδα των
διανεµητικών λογαριασµών
6. Η ιστοσελίδα της ΕΛΕΑ∆Ε.
Μετά από προσωρινή διακοπή της παρουσίας στο διαδικτυακό χώρο
µετά την αποχώρηση του συναδέλφου Ροδόπης κ. Αχ. Γιαγκίνη που και από
την θέση αυτή τον ευχαριστούµε για τον χρόνο και χρήµα που διέθεσε για
την διατήρηση της για πολλά χρόνια ,είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ενηµερώσουµε ότι η ανανεωµένη και εκσυγχρονισµένη µε στόχο την διαρκή
ενηµέρωση των συναδέλφων ιστοσελίδα µας είναι από την εβδοµάδα αυτή
ανηρτηµένη στο διαδίκτυο µε το όνοµα www.ELEADE.gr ή ΕΛΕΑ∆Ε .
Άµεση φιλοδοξία να περάσουν σε αυτή όλα τα κείµενα εισηγήσεων ανά
Ολοµέλεια και να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση. Υποσχόµαστε ότι θα το
προσπαθήσουµε και για τον λόγο αυτό σας καλούµε όλους να συµµετάσχετε
στον εµπλουτισµό και την διαρκή ενηµέρωσή της καλώντας επίσης και
τους συναδέλφους της Ροδόπης και της Ξάνθης να συνεχίσουν µε την ίδια
όρεξη στην νέα µας προσπάθεια . Στον φάκελο σας υπάρχει για την
ενηµέρωσή σας κατάσταση µε τις ηλεκτρονικές διαδικτυακές διευθύνσεις
των σχετικών ιστοσελίδων των ΛΕΑ∆ είτε µέσα στους σχετικούς
ιστιοχώρους των οικείων ∆ικηγορικών Συλλόγων είτε αυτοτελώς . Η
αλληλοενηµέρωση είναι απαραίτητη.
7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ο στόχος ασφάλισης επαγγελµατικού κίνδυνου, που τα τελευταία χρόνια
µε συνέπεια καλλιεργήσαµε, πλέον αποτελεί, βάσει του κοινοτικού δικαίου,
νοµική υποχρέωση, που οφείλει πολιτεία να θεσµοθετήσει και οριοθετήσει
αλλά και οι δικηγορικοί σύλλογοι να έχουν αποτελεσµατικές προτάσεις.
∆υστυχώς στο κρίσιµο αυτό θέµα οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι δεν πήραν καµία
απόφαση ,σκέπασαν κάτω από το χαλί το θέµα και πολύ πιθανόν είναι τα
ΛΕΑ∆ να αναλάβουν και πάλιν την σχετική πρωτοβουλία.
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8.-Παρουσία ΕΝΩΣΗΣ στις κινητοποιήσεις των ∆ικηγορικών Συλλόγων
µε έκδοση σχετικού ψηφίσµατος.
9.-Παρουσία της ΕΝΩΣΗΣ στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ των ∆ικηγορικών
Συλλόγων.

Η ΕΝΩΣΗ

παρεστάθη

στις σχετικές συνεδριάσεις

της

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ των ∆Σ που ήσαν ειδικά πάρα πολλές το πρώτο εξάµηνο
του έτους.

Τονίζουµε ότι εφ` εξής η ΕΝΩΣΗ ΛΕΑ∆ καλείται ως

παρατηρητής σε κάθε ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ και πάντα έχει διακριτική παρουσία
που δεν περνά απαρατήρητη.
10.-Αύξηση µελών της Ένωσης. Στα νέα µέλη της Ενωσης ανήκει το
ΛΕΑ∆ Ζακύνθου που ιδρύθηκε σε δύσκολες οικονοµικά ώρες αλλά µε
όραµα και πίστη στους σκοπούς των ΛΕΑ∆. ∆υστυχώς δεν κατέστη
δυνατόν παρά τις σχετικές συζητήσεις , να ενεργοποιήσουν ή συστήσουν
ΛΕΑ∆ οι ∆.Σ. Άρτας, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, και να ενταχτούν
στην ΕΝΩΣΗ τα ΛΕΑ∆ Μεσολογγίου, Λευκάδας.
Ευχόµεθα τα καλύτερα, µε την στήριξη και την βοήθεια όλων µας.
Είµεθα υποχρεωµένοι όµως να εκφράσουµε ιδιαίτερες ευχαριστίες σ`
ανθρώπους που µας βοήθησαν και µας στήριξαν στο έργο µας.
Τέλος, προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω, όλα τα µέλη της
συντονιστικής και εκείνους που ποτέ δεν έλειψαν σε οποιοδήποτε
προσπάθεια της.
Ελπίζουµε τα µέλη της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ να εγκρίνουν και
επιδοκιµάσουν ως θετικό τον συνολικό απολογισµό της απερχόµενης
συντονιστικής Επιτροπής, συγχωρώντας τις όποιες παραλείψεις µας.
Πρέπει να είσθε βέβαιοι, ότι η παρουσία των ΛΕΑ∆ έχει
ισχυροποιηθεί, έχει γερά θεµέλια και ότι τα ΛΕΑ∆ αποτελούν το
µέλλον και την πρωτοπορία των ∆ικηγόρων. Όµως το καλύτερο
αποτέλεσµα θα έλθει αν όλοι µας, όλα τα ΛΕΑ∆ µε προτάσεις και

8

ενεργά συµµετέχουµε ουσιαστικά στην κοινή προσπάθεια, σε κάθε
είδους προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ
Ιούλιος 2013
Για την Συντονιστική Επιτροπή (∆Σ)
της Ολοµέλειας – ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ∆ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΛΕΑ∆ ΠΑΤΡΩΝ & ΑΙΓΙΟΥ
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