ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΑ∆ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ
Για το µέλλον και την αναγκαιότητα των ΛΕΑ∆

Είµαστε υποχρεωµένοι να επισηµάνουµε προς τα µέλη της ΕΝΩΣΗΣ
ότι τα πράγµατα θα είναι πολύ πιο δύσκολα για την επόµενη χρονιά για το
µέλλον των ΛΕΑ∆.
Οξύτατα θα είναι τα προβλήµατα της διασφάλισης των πόρων των
ΛΕΑ∆. Οι διανεµητικοί Λογαριασµοί τελείωσαν ή τελειώνουν. Θα υπάρξει
δυσκολία στην συλλογή των εισφορών των µελλών.
Η αποχώρηση συναδέλφων σε αυξηµένους ρυθµούς λόγω
συνταξιοδότησης θα συνεχισθεί.
Οι συνάδελφοι αρχικά θα έχουν το δίληµµα επιλογής ΛΕΑ∆ ή ΛΕ∆Ε.
Πιθανόν στην συνέχεια να αποχωρήσουν και από τα δύο.
Η παρουσία των ΛΕΑ∆ θα είναι αναγκαία και καθοριστική.
Τα παραπάνω γεγονότα που αφορούν τις δυσµενείς οικονοµικές
εξελίξεις και προοπτικές των ΛΕΑ∆ δηµιούργησαν και αυτή την χρονιά
αδικαιολόγητα, σε ορισµένα ΛΕΑ∆ τάσεις πανικού, που οδήγησαν σε
πιέσεις και αποφάσεις του τύπου «να µοιράσουµε τα λεφτά πριν µας τα
κουρέψει ή ληστέψει το Κράτος και η τροϊκα» ή «να µοιράσουµε τα
αποθεµατικά για να πληρώσουµε τις άµεσες υποχρεώσεις µας».
Και εδώ γεννάται το µεγάλο ερώτηµα αµείλικτο θα έλεγα για την
υπόσταση και το µέλλον των ΛΕΑ∆ . «Είναι σωστές τέτοιες
αποφάσεις;» «τι διακυβεύεται ;»
Αποφάσεις διανοµής περιουσιακών στοιχείων κάτω από το
καθεστώς παραπάνω γεγονότων είναι καθαρά µη νόµιµες αντίθετες µε
διατάξεις των καταστατικών των ΛΕΑ∆ αντίθετες µε την νοµοθεσία περί
σωµατείων του ΑΚ και την νοµολογία των πολιτικών ∆ικαστηρίων.
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Ανεξάρτητα από το νόµω βάσιµο τέτοιων αποφάσεων είναι ακόµη
µεγαλύτερο το ηθικό µέρος ,εκείνο που πλήττει αυτή την ίδια την
υπόσταση την πεµπτουσία και υφή των ΛΕΑ∆ .
Τα ΛΕΑ∆ δηµιουργήθηκαν µε συγκεκριµένο σκοπό και στόχο.
Μέσα από την συλλογικότητα και την συναπόφαση των µελών των,
∆ικηγόρων ,να επιδιωχθούν σκοποί αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης
και αυτών και των µελών των οικογενειών των σκοποί ,που θα
καλύπτουν άµεσες ανάγκες υγειονοµικής-νοσοκοµειακής

περίθαλψης

και εν γένει υγείας, ανάγκες στήριξης της οικογένειας µέσω πχ
δηµιουργίας ή χρηµατοδότησης παιδικών σταθµών , οικονοµικής
στήριξης κατά την έξοδο από το επάγγελµα (εφ’άπαξ ), ανάγκες
αναψυχής του συνόλου µέσω ειδικών εκδηλώσεων ανάγκες που ειδικά
προβλέπονται κατά περίπτωση στο οικείο καταστατικό.

Βασική αρχή

και κανόνας τέτοιων αλληλοβοηθητικών φορέων είναι η αξιολογική
ιεραρχική κατάταξη των πάσης φύσεως παροχών εις τρόπον ώστε να
υπάρχει πάντα αναλογική σχέση διαθέσιµων αποθεµατικών και πόρων
έναντι των δυνάµενων να καλυφθούν χρηµατικά παροχών.
Σηµαντική είναι και η άλλη αρχή που διέπει την δηµιουργία ύπαρξης
και διατήρησης αυτών των φορέων, ότι δηλαδή ι. απαιτείται ελάχιστος
χρόνος παραµονής του µέλους στον φορέα για να δικαιούται των
παροχών του ιι. οι παροχές δεν έχουν µεν ανταποδοτικό χαρακτήρα
αλλά υπακούν στην ιεραρχική κατάταξη των που σήµερα όπως
φαίνεται και από το σύνολο των καταστατικών των ΛΕΑ∆ , ως πρώτη
ιεραρχικά παροχή έχουν το «εφ άπαξ» κάτι που σηµαίνει ότι δεν
ικανοποιούνται άλλες παροχές αν δεν ικανοποιούνται οι ιεραρχικά
πρότερες.
Με αγώνα της ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ∆ θεσµοθετήθηκε και τον υπάρχοντα
και στον µελλοντικό κώδικα ∆ικηγόρων ο πόρος 5% υπέρ των
συνεστηµένων ΛΕΑ∆ που προέρχεται από την καταβολή των ίδιων των
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∆ικηγόρων και όχι των πελατών των χάριν των σκοπών των ΛΕΑ∆. Ο
πόρος αυτός δεν έχει ούτε αποταµιευτικό ούτε διανεµητικό
χαρακτήρα. Εξυπηρετεί τους σκοπούς ύπαρξης των ΛΕΑ∆.

Η περιουσία των ΛΕΑ∆ σχηµατίσθηκε διαχρονικά µε τον
ιδρώτα παλαιότερων ∆ικηγόρων συνεχίζεται από τους νεώτερους
αλλά κανείς µας δεν έχει το νοµικό και ηθικό δικαίωµα να
δυναµιτίζει και απαρνείται τον σκοπό ύπαρξης των ΛΕΑ∆ ,που έχει
διαχρονικότητα και όχι χαρακτήρα ευκαιριακής αντιµετώπισης .
Στο κάτω- κάτω της γραφής πιθανό κούρεµα των καταθέσεων των
ιδιωτών στους οποίους ανήκουν και τα ΛΕΑ∆ , θα είναι ένα µέτρο που
θα πλήξει όλους τους ¨Έλληνες και όχι µόνο τους ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ .
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 .
Τώρα τελευταία αφού απέτυχαν παταγωδώς στις προβλέψεις τους οι
«Κασσάνδρες» που προφήτευαν το κούρεµα των καταθέσεων των ΛΕΑ∆
και την υπαγωγή τους στην Τράπεζα της Ελλάδος ,έβγαλαν «καινούργιο
φασούλι». Στο νέο κούρεµα που θα γίνει και θα αφορά όχι µόνο τις
καταθέσεις φορέων του ∆ηµόσιου τοµέα αλλά και τις καταθέσεις των
ΛΕΑ∆ ως ιδιωτών (ΝΠΙ∆), και συνεπώς δεν θα υπάρξει ούτε η ασφάλεια
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των 100.000 ευρώ και καλό είναι από τουδε να µοιράσουµε τα χρήµατα (
αδιάκριτα) στους συναδέλφους, απαντάµε, ότι εκτός του ότι δεν θα
καθίσουµε άπραγοι και θα σας ενηµερώσουµε για κάθε νόµιµο µέτρο
που µπορούµε αποφευτικά να λάβουµε, σε κάθε περίπτωση- για να
δανεισθώ έννοιες φράσεις και λέξεις της επιστολής του συναδέλφου
Ροδόπης Αχ. Γιαγγίνη που υπάρχει στον φάκελο σας -, δεν θα νικηθούµε
από τον φόβο και τον τρόµο της συλλογικής και ατοµικής
οικονοµικής κατάρρευσης , τα ΛΕΑ∆ και η σπουδαιότητα τους θα
υπάρχουν και θα πρέπει πολύ περισσότερο να υπάρχουν στο µέλλον
µέσα από τις αρχές τις αλληλεγγύης ,αλληλοβοήθειας και ενότητας
που πιστά υπηρετούµε .Ας γίνουµε όλοι κήρυκες και υπερασπιστές
αυτών των σπουδαίων ιδεών και ιδανικών.
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