ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆Σ ΛΕ∆Ε – ∆Σ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ∆
Προς δικηγόρους µέλη του ΛΕ∆Ε και των τοπικών ΛΕΑ∆

Κύριοι Συνάδελφοι

Την 15η Ιουνίου 2013 τα ∆ιοικητικά Συµβούλια, του ΛΕ∆Ε και της
ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ∆, συναντηθήκαµε σε κοινή
συνεδρίαση µετά από
πρόσκληση του ∆Σ του ΛΕ∆Ε και στα γραφεία του ΛΕ∆Ε, όπου και µετά
από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίµα
διαπιστώσαµε τα παρακάτω:
1.
Ο κλάδος µας τα τελευταία χρόνια δέχθηκε αλλεπάλληλα
πλήγµατα στο όνοµα µιας µνηµονιακής διαδικασίας, αυτής υπό τον
ψευδεπίγραφο τίτλο, «απελευθέρωση» του δικηγορικού επαγγέλµατος.
Παράλληλα και η οικονοµική κρίση, η οποία επεβλήθη σε βάρος του
ελληνικού λαού, πέραν των άλλων δυσµενών συνεπειών, επέφερε και την
συρρίκνωση του επαγγελµατικού µας αντικειµένου, που έπληξε την
µεγάλη πλειοψηφία των µαχοµένων συναδέλφων. Συνακόλουθα, επήλθε
και η εξαφάνιση σχεδόν των διανεµητικών λογαριασµών, που τις
προηγούµενες δεκαετίες αποτελούσαν µια πηγή εσόδων για τους
συναδέλφους αλλά και τον κύριο τροφοδότη των αυτασφαλιστικών µας
φορέων, δηλαδή του ΛΕ∆Ε και των ΛΕΑ∆.
2.
Μετά την αιφνίδια αυτή αλλαγή του µοντέλου ενίσχυσης και
βιωσιµότητας των φορέων αυτάσφαλισής µας, καλούµαστε να λάβουµε
αποφάσεις στη κατεύθυνση της διατήρησης των υποδοµών µας. Μέσα σε
ένα ασαφές πολιτικό και όχι µόνο περιβάλλον, η ρευστότητα του οποίου
επιδρά σε όλους και σε όλα. Χωρίς πανικό, µε σχεδιασµό και µε όπλο
τη βούλησή µας για αντιµετώπιση της αρνητικής συγκυρίας.
Στη βάση αυτού του προβληµατισµού, το Σάββατο 15-06-2013,
έγινε στην Αθήνα, στα γραφεία του ΛΕ∆Ε, συνάντηση του ∆Σ του ΛΕ∆Ε
και της Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ∆, όπου διαπιστώθηκε πέραν
των παραπάνω:
α) Συµφωνία επί της αρχής ότι το πρόβληµα είναι κοινό και απαιτεί
κοινή αντιµετώπιση, η οποία θα είναι αποτελεσµατικότερη µε τη
συνεργασία των δυο φορέων, η αναγκαιότητα ύπαρξης των οποίων είναι
προφανής και µε το επίσης δεδοµένο ότι όλοι αναφερόµαστε στους
ίδιους ακριβώς ασφαλισµένους συναδέλφους.
β) Κοινή βούληση για αντιµετώπιση των οµοειδών προβληµάτων των
ΛΕ∆Ε και ΛΕΑ∆ µε την κοινή διαπίστωση ότι πρόβληµα βιωσιµότητας
άµεσο ∆ΕΝ υπάρχει για κανένα εκ των νοµικών προσώπων.
β)επικάλυψη των παροχών και ανάγκη για λύση αυτού του
προβλήµατος που θα οδηγήσει και σε ελάφρυνση εισφορών και δαπανών
των συναδέλφων
γ) άµεση ανάγκη αλληλοενηµέρωσης µε στόχο την ποιοτική βελτίωση
των προσφεροµένων υπηρεσιών αλλά και την διερεύνηση κοινών σηµείων
και δυνατοτήτων άµεσης συνεργασίας.

Μετά ταύτα, ορίστηκε τετραµελής οµάδα εργασίας, αποτελούµενη
από τους ∆ηµήτριο Κατσαρό, Γεώργιο Λαγάνη, Αντιπρόεδρο και Ταµία
του ΛΕ∆Ε αντίστοιχα, Νικόλαο Παγίδα, Μανούσο Ξενάκη, Πρόεδρο
ΛΕΑ∆, Σύρου και Ηρακλείου αντίστοιχα, η οποία θα επεξεργαστεί
σύντοµα συγκεκριµένη πρόταση επι του προβλήµατος, η οποία στη
συνέχεια θα αποτελέσει αντικείµενο συλλογικής απόφασης, µε την
ελπίδα ότι στην Γ.Σ. της Ένωσης ΛΕΑ∆ στην Νάξο να µπορούν ίσως να
ανακοινωθούν πλέον συγκεκριµένες ενέργειες .
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