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ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ
Λ.Ε.Α.∆. ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ;

Εισαγωγή
Πέντε χρόνια µετά την έγκριση του καταστατικού της Ε.Λ.Ε.Α.∆.Ε., σε
µια ̟ερίοδο βαθιάς κρίσης για την Ελλάδα, η ο̟οία έχει συµ̟αρασύρει
ανα̟όφευκτα και τον κλάδο των δικηγόρων, η ίδρυση και λειτουργία των
Λ.Ε.Α.∆. α̟οδεικνύεται σήµερα ιδιαίτερα εµ̟νευσµένη και διορατική.
Τα Λ.Ε.Α.∆. µέσα στα χρόνια της λειτουργίας τους έχουν εξελιχθεί,
̟ροσαρµοζόµενα στις ανάγκες των δικηγόρων – µελών τους, έχουν διευρύνει
εν τοις ̟ράγµασι τον σκο̟ό τους και έχουν καταστεί σηµείο αναφοράς τόσο
για τους συναδέλφους ̟ου συνταξιοδοτούνται όσο και για τους συναδέλφους
̟ου αντιµετω̟ίζουν σοβαρά ̟ροβλήµατα υγείας.
Τα Λ.Ε.Α.∆. συµ̟ορεύονται µεν µε τους υ̟όλοι̟ους φορείς (Ε.Τ.Α.Α.,
Λ.Ε.∆.Ε., κ.λ̟.) υ̟ερέχουν όµως αυτών, λόγω της δυνατότητας άµεσης
αντα̟όκρισης και συµ̟αράστασης στα µέλη τους, αφού η σχέση των
δικηγόρων των ε̟αρχιών – µελών των ΛΕΑ∆ ̟αραµένει ακόµα και σήµερα
̟ροσω̟ική, γεγονός ̟ου δίνει τη δυνατότητα στις διοικήσεις των σωµατείων
να είναι ευέλικτοι, να αξιολογούν άµεσα τον βαθµό ανάγκης κάθε
συναδέλφου και να ̟ροσφέρουν οικονοµική βοήθεια, ούτως ώστε να µ̟ορούν
τα µέλη να αντιµετω̟ίζουν τα ̟ροβλήµατα υγείας µε την αρµόζουσα
ταχύτητα και αξιο̟ρέ̟εια.
Σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, κρίνουµε ̟ως είναι η κατάλληλη χρονική
στιγµή να διαµορφώσουµε τις κατευθύνσεις για την ε̟ικαιρο̟οίηση και
εναρµόνιση των καταστατικών των ΛΕΑ∆.

Α. Συνέ̟ειες στην λειτουργία των Λ.Ε.Α.∆. α̟ό την υ̟ολειτουργία
Ε.Τ.Α.Α. – Λ.Ε.∆.Ε.
Είναι α̟ολύτως σαφές ότι τα ΛΕΑ∆ δεν είναι ασφαλιστικοί φορείς και
δεν ε̟ιδιώκουν να υ̟οκαταστήσουν τον δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα των
δικηγόρων (̟ρώην Τ.Υ.∆.Ε. – νυν Ε.Τ.Α.Α.). Η δεδοµένη όµως υ̟ολειτουργία
του Ε.Τ.Α.Α. ως ̟ρος τον κλάδο των δικηγόρων (έλλειψη ελεγκτών ιατρών
στα γεωγραφικά όρια κάθε συλλόγου, καθυστέρηση στην α̟όδοση των
δα̟ανών, κ.λ̟.) έχει εδώ και καιρό µετακυλήσει στα Λ.Ε.Α.∆., ̟ου σύµφωνα
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µε το καταστατικό τους συµµετέχουν στον κλάδο υγείας, το βάρος της
κάλυψης της υγειονοµικής ̟ερίθαλψης των µελών τους, οι ο̟οίοι εν τοις
̟ράγµασι αισθάνονται ανασφάλιστοι και α̟όλυτα εκτεθειµένοι σε ̟ερί̟τωση
̟ροβλήµατος υγείας.
Ορθά λοι̟όν τα Λ.Ε.Α.∆., σύµφωνα µε την αρχή της αλληλοβοήθειας
συµ̟αρίστανται στα µέλη τους και συνεισφέρουν το µέγιστο δυνατό σε όσους
έχουν ανάγκη. Προκειµένου όµως για την συνέχιση της α̟ρόσκο̟της
λειτουργίας των Λ.Ε.Α.∆., α̟αραίτητη για την ο̟οία είναι φυσικά η
διατήρηση των α̟οθεµατικών τους, θεωρούµε ε̟ιτακτική ανάγκη ̟λέον να
αναλάβουµε ενεργή δράση και να α̟αιτήσουµε, σε συνεργασία µε τους
∆ικηγορικούς µας Συλλόγους την ορθή λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α. για την
ταχύτερη και ̟ληρέστερη εξυ̟ηρέτηση των συναδέλφων.
Στο σηµείο αυτό τίθεται µια δεύτερη ̟αρατήρηση σχετικά µε τον
Λ.Ε.∆.Ε., έναν φορέα εξίσου σηµαντικό για τους δικηγόρους των ε̟αρχιών, µε
δράση ̟αράλληλη και συµ̟ληρωµατική αυτής των Λ.Ε.Α.∆.
Κατά

την

̟ερσινή

Ολοµέλεια

της

Ε.Λ.Ε.Α.∆.Ε

στην

Σύρο,

το̟οθετήθηκε ο Πρόεδρος του Λ.Ε.∆.Ε., ο ο̟οίος µας ανακοίνωσε µε
ιδιαίτερη ικανο̟οίηση την ευµάρεια του ταµείου, η ο̟οία υ̟οτίθεται ότι
ε̟έτρε̟ε στον Λ.Ε.∆.Ε. την συνέχιση της λειτουργίας του ̟ρος όφελος των
συναδέλφων δικηγόρων, σε σηµείο µάλιστα ̟ου ̟ροτάθηκε η σε κά̟οιες
̟ερι̟τώσεις οικονοµική ελάφρυνση των Λ.Ε.Α.∆. µε την ανάληψη α̟ό τον
Λ.Ε.∆.Ε. της κάλυψης ορισµένων ̟αροχών σε ̟οσοστό 100% - ενδεικτικά
τέθηκε ̟ρόταση να αναλάβει το Λ.Ε.∆.Ε. α̟οκλειστικά την καταβολή του
ε̟ιδόµατος τοκετού. Όλα τα ̟αρα̟άνω δε ει̟ώθηκαν, ενώ είχε ήδη
α̟οσταλεί στους ∆ικηγορικούς Συλλόγους έγγραφο το ο̟οίο ̟εριέγραφε µια
τελείως διαφορετική κατάσταση στο ταµείο του Λ.Ε.∆.Ε. Η κακή κατάσταση
του ταµείου ε̟ιβεβαιώθηκε α̟ό την ̟ρόσφατη ανακοίνωση για την µείωση
των ̟αροχών του.
Θεωρούµε ότι οφείλουµε, για την ̟ληρέστερη ενηµέρωση των
συναδέλφων, να ̟αρέµβουµε ζητώντας α̟ό τους ∆ικηγορικούς µας
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Συλλόγους, να α̟αιτήσουν εξηγήσεις για τις αντιφατικές αυτές ενέργειες του
Λ.Ε.∆.Ε. αλλά και α̟οδείξεις για την ̟ραγµατική κατάσταση του ταµείου του.
Προκειµένου λοι̟όν για να συζητήσουµε την ε̟ικαιρο̟οίηση των
σκο̟ών και της εν γένει λειτουργίας των Λ.Ε.Α.∆., θεωρούµε α̟αραίτητο να
ε̟ιδιώξουµε σθεναρά την ανάληψη των ευθυνών των υ̟ολοί̟ων φορέων οι
ο̟οίοι δραστηριο̟οιούνται στο ίδιο ευρύτερο ̟λαίσιο της στήριξης των
δικηγόρων των ε̟αρχιών (Ε.Τ.Α.Α., Λ.Ε.∆.Ε.), να α̟αιτήσουµε την διαφάνεια
στην διαχείριση των ̟όρων τους και να διεκδικήσουµε ̟ραγµατική
ενηµέρωση, ̟ροκειµένου κάθε δικηγόρος, να γνωρίζει τι έχει να λάβει α̟ό
κάθε φορέα.

Τέλος, έως την αµφίβολη ε̟ίτευξη της οµαλο̟οίησης της λειτουργίας
των Ε.Τ.Α.Α. και Λ.Ε.∆.Ε. και εφόσον ̟ιστεύουµε στην αναγκαιότητα
υ̟οστήριξης των µελών των ΛΕΑ∆ στις δα̟άνες ιατροφαρµακευτικής τους
̟ερίθαλψης, καταλήγουµε ̟ως είναι α̟αραίτητη η ε̟ικαιρο̟οίηση των
καταστατικών µας και η εναρµόνισή τους και ̟ροτείνουµε.

Β. Εναρµόνιση καταστατικών
Βασική αρχή της λειτουργίας των ΛΕΑ∆ είναι η αλληλοβοήθεια και
αλληλεγγύη µεταξύ των συναδέλφων – µελών του σωµατείου. Οι ̟όροι του
σωµατείου βασίζονται κυρίως στις εισφορές των συναδέλφων ̟ου ασκούν
ενεργό δικηγορία και όχι α̟οκλειστικά και µόνο σε ετήσιες εισφορές.
Ε̟οµένως, η «ενηµερότητα» των µελών των ΛΕΑ∆ ̟ου δεν
καταβάλουν α̟οκλειστικά και µόνο ετήσια εισφορά, ε̟έρχεται α̟ό την
καταβολή των θεσµοθετηµένων λοι̟ών εισφορών, ̟ου καταβάλουν τα µέλη
̟ου ασκούν ενεργή δικηγορία.
Ε̟ίσης έχει αντιµετω̟ιστεί και το φαινόµενο της κατάχρησης των
̟αροχών των Λ.Ε.Α.∆. α̟ό µέλη τα ο̟οία ουδέ̟οτε άσκησαν ή έχουν ̟αύσει
να ασκούν ενεργό δικηγορία για ικανό χρονικό διάστηµα.
Λαµβάνοντας υ̟όψη όλα τα ̟αρα̟άνω, ως και τις αρχές ̟ου διέ̟ουν
την λειτουργία µας, ̟ου στηρίζονται στην ισότητα, την αλληλοβοήθεια αλλά
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και την αντα̟οδοτικότητα, ̟ροτείνουµε την τρο̟ο̟οίηση των σχετικών
όρων των καταστατικών των Λ.Ε.Α.∆. ̟ροκειµένου:
- ∆ικηγόροι - µέλη οι ο̟οίοι δεν ασκούν δικηγορία ή έχουν αναστείλει
την ε̟αγγελµατική τους δραστηριότητα για χρονικό διάστηµα άνω του έτους
[ορισµός µη άσκησης ΕΝΕΡΓΟΥ δικηγορίας: ενδεικτικά η µη καταβολή
σχετικών α̟οδόσεων στο ΛΕΑ∆ α̟ό ̟αραστάσεις σε δικαστήρια ή συµβόλαια
– σε κάθε ̟ερί̟τωση θα α̟αιτείται αιτιολογηµένη α̟όφαση του ∆.Σ. για την
µη καταβολή των ως άνω δα̟ανών, κατό̟ιν γνωµοδότησης της εξελεγκτικής
ε̟ιτρο̟ής]
1. να µην δικαιούνται να αναζητήσουν την καταβολή ιατρικών
δα̟ανών, ε̟ιδοµάτων τοκετού, διδάκτρων ̟αιδικού σταθµού, κλ̟ για το εν
λόγω χρονικό διάστηµα
2. Ε̟ίσης, το εν λόγω χρονικό διάστηµα να αφαιρείται κατά τον
υ̟ολογισµό των ετών άσκησης δικηγορίας για την καταβολή του εφά̟αξ
(κριτήρια ό̟ως ̟αρα̟άνω).
3. Εξαιρούνται των ανωτέρω ρυθµίσεων τα µέλη η α̟οχή των ο̟οίων
οφείλεται σε λόγους υγείας ή έκτακτης ανάγκης
4. Τα µέλη να έχουν το δικαίωµα να συνεχίσουν να α̟ολαµβάνουν τις
̟αροχές του σωµατείου για το χρονικό διάστηµα ̟ου δεν ασκούν δικηγορία
(ό̟ως αυτό ορίστηκε ανωτέρω) εφόσον καταβάλλουν στο σωµατείο µηνιαία
εισφορά ύψους εκατό (100) ευρώ. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο εφά̟αξ και µόνο
συµ̟ληρωµατικά, η ανωτέρω εισφορά µ̟ορεί να καταβληθεί ο̟οτεδή̟οτε.

Γ. Κανονισµός λειτουργίας των Λ.Ε.Α.∆.
Γνωρίζουµε ότι υ̟άρχουν το̟ικές ιδιαιτερότητες ̟ου αφορούν
το

εύρος

και

ύψος

των

̟αροχών.

Προτείνουµε

την

σύνταξη

κανονισµού λειτουργίας α̟ό καθένα Λ.Ε.Α.∆. χωριστά σύµφωνα µε τις
βασικές αρχές των ε̟ικαιρο̟οιηµένων καταστατικών σχετικά µε την
κατάταξη και το ύψος των ̟αροχών ̟ροκειµένου να ρυθµιστούν οι
ιδιαιτερότητες αυτές. Συγκεκριµένα:
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1. Καταβολή εφά̟αξ
(α) Καταβολή ̟οσού εντός ορισµένου εύρους (̟.χ. α̟ό 20.000
έως 30.000ευρώ, λαµβανοµένης υ̟όψη της ανωτέρω αναφερόµενης
αναγκαιότητας συµµετοχής στην ιατροφαρµακευτική ̟ερίθαλψη) στα
µέλη του εκάστοτε Λ.Ε.Α.∆. ̟ου έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωµα και συµµετοχή στο Λ.Ε.Α.∆. τουλάχιστον είκοσι ετών. Σε
̟ερί̟τωση δε µείωσης του ̟οσού του ήδη καταβαλλόµενου εφά̟αξ,
̟ροτείνεται η εφαρµογή να γίνεται κλιµακωτά, ανάλογα µε τα έτη
δικηγορίας.
(β) Καταβολή ανάλογου ̟οσού Χ έτος ενεργού δικηγορίας και
̟αράλληλης συµµετοχής στο Λ.Ε.Α.∆. στα µέλη ̟ου έχουν µεν
θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα αλλά η συµµετοχή τους στο
συγκεκριµένο Λ.Ε.Α.∆. είναι µικρότερη α̟ό 20 έτη.
Σε συναδέλφους οι ο̟οίοι έχουν θεµελιώσει το δικαίωµα είσ̟ραξης
εφά̟αξ, να ̟ροβλέ̟εται η ̟ροκαταβολή ̟οσού του εφά̟αξ για λόγους
ανάγκης κατό̟ιν αίτησης του δικαιούχου και αιτιολογηµένης α̟όφασης του
∆.Σ. του σωµατείου.
2. Ιατροφαρµακευτική ̟ερίθαλψη
(α) Καταβολή συµ̟ληρωµατικής α̟οζηµίωσης στα µέλη των Λ.Ε.Α.∆.
για την κάλυψη της δα̟άνης ιατροφαρµακευτικής ̟ερίθαλψης των ιδίων και
των δικαιούχων συζύγων και ανήλικων τέκνων, ̟ροκειµένου η α̟οζηµίωση
αυτή και το χρηµατικό ̟οσό ̟ου καταβάλλεται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α., τον Λ.Ε.∆.Ε.
αλλά και τυχόν άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς, να
καλύ̟τουν τη δα̟άνη σε ̟οσοστό 100%.
(β) Σε ̟ερί̟τωση όµως ̟ου το ̟οσό της δα̟άνης για κάθε µέλος
ξε̟ερνά το όριο των 10.000 ευρώ κατ’ έτος, η συµ̟ληρωµατική α̟οζηµίωση
̟ου θα καταβάλλεται σε συνδυασµό µε το καταβαλλόµενο χρηµατικό ̟οσό
α̟ό το Ε.Τ.Α.Α., τον Λ.Ε.∆.Ε. αλλά και τυχόν άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς
ασφαλιστικούς φορείς, να καλύ̟τει τη δα̟άνη σε ̟οσοστό 60%.
3. Ε̟ίδοµα τοκετού
Καταβολή ε̟ιδόµατος τοκετού ύψους 600 ευρώ
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4. Παιδικοί σταθµοί
Καταβολή ̟οσού 80 ευρώ ανά µήνα ανά τέκνο για την φύλαξη των
τέκνων των µελών σε ̟αιδικό σταθµό
5. Κατασκηνώσεις
Καταβολή ̟οσού 200 ευρώ ανά τέκνο ανά έτος για την κατασκήνωση
6. Έκτακτο βοήθηµα
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Λ.Ε.Α.∆. µε ειδικά αιτιολογηµένη
α̟όφαση να χορηγούν έκτακτο βοήθηµα στα µέλη τους κατό̟ιν αίτησής τους,
σε ̟ερί̟τωση σοβαρής ασθένειας ή έκτακτης ανάγκης, ύψους έως 3.000 ευρώ.
Ανάλογο βοήθηµα να µην χορηγείται ̟αρα̟άνω α̟ό µια φορά το χρόνο σε
κάθε µέλος.

∆. Πόροι
Για να είναι δυνατή η εφαρµογή των ̟αρα̟άνω ̟ροτάσεων είναι
α̟αραίτητη όχι µόνο η διατήρηση των ̟όρων καθενός Λ.Ε.Α.∆ αλλά και η
σύγκλιση των καταστατικών τους όσον αφορά τους ̟όρους µε το ̟νεύµα της
θεσµοθέτησης όσων το δυνατόν ̟ερισσότερων. Το εγχείρηµα αυτό είναι
ιδιαίτερα δύσκολο καθώς οι ̟όροι εκάστου Λ.Ε.Α.∆. έχουν θεσµοθετηθεί και
διαµορφωθεί ανάλογα µε τις ̟αροχές του αλλά και την κατά τό̟ους ιδιαίτερη
δικηγορική ύλη.
Στην ̟ραγµατικότητα, ̟έραν της ̟αρακράτησης ̟οσοστού α̟ό τις
αµοιβές στις ̟αραστάσεις των δικαστηρίων και το δικαίωµα εγγραφής, οι
υ̟όλοι̟οι ̟όροι διαφέρουν τόσο ως ̟ρος το είδος όσο και ως ̟ρος το εύρος
τους.
∆ική µας ̟ρόταση είναι τακτικοί ̟όροι όλων των Λ.Ε.Α.∆. να είναι:
α) Το χρηµατικό ̟οσό των 100 ευρώ ̟ου καταβάλλεται α̟ό κάθε
µέλος για την αρχική εγγραφή του στο σωµατείο
β) Εισφορά ̟οσού 50, 100 και 150ευρώ κατά την υ̟ογραφή
συµβολαίων αξίας έως 44.000 ευρώ, α̟ό 44.001 έως 100.000ευρώ και α̟ό
100.000ευρώ αντίστοιχα
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γ) Ποσοστό 5% α̟ό τις ̟ροεισ̟ράξεις των αµοιβών των δικηγόρων
για την συµµετοχή τους σε ̟ολιτικά, ̟οινικά και διοικητικά δικαστήρια
καθώς και η συµµετοχή τους στην κατάρτιση συµβάσεων, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων.
δ) Τυχόν ̟ρόσοδοι α̟ό την ̟εριουσία του σωµατείου (µισθώµατα,
τόκοι κ.λ.̟.)
ε)

Το

̟ροϊόν

α̟ό

τη

διάθεση

ειδικών

ενσήµων

̟ου

είτε

χρησιµο̟οιούνται µε ε̟ικόλλησή τους σε δικόγραφα ̟ου υ̟ογράφονται α̟ό
δικηγόρο είτε ̟αραδίδονται στον αρµόδιο υ̟άλληλο του δικαστηρίου ή
άλλης υ̟ηρεσίας ό̟ου ̟αρίσταται ο δικηγόρος ̟ρος άσκηση των
καθηκόντων του, αξίας 1,5, 3, 6 και 12 ευρώ.

Ε̟ίλογος
Η διοίκηση της Ε.Λ.Ε.Α.∆.Ε. σε συνδυασµό και συνεργασία µε τις
διοικήσεις των κατά τό̟ους Λ.Ε.Α.∆., έχουν καταφέρει να εµ̟νεύσουν και να
καλλιεργήσουν στους δικηγόρους της ε̟αρχίας το ̟νεύµα της συνεργασίας
και της οµαδικότητας, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας αλλά και την
̟ίστη ότι τα α̟οθεµατικά των Λ.Ε.Α.∆. τυγχάνουν ορθής διαχείρισης και
α̟οτελούν σηµαντική στήριξη για κάθε έναν α̟ό εµάς σε ̟ερί̟τωση
ανάγκης.
Χρειάζεται τόλµη στην ανάληψη ̟ρωτοβουλιών και στην ανάληψη της
ευθύνης διαχείρισης των α̟οθεµατικών µας αλλά και ψυχραιµία, σε µια
ε̟οχή ̟ου η ανασφάλεια ̟ου δηµιουργείται α̟ό το ̟ολιτικό σκηνικό στη
χώρα αλλά και σε ̟ανευρω̟αϊκό και ̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο κινδυνεύει να µας
οδηγήσει σε βεβιασµένες κινήσεις. Στόχος ̟ρωταρχικός όλων µας ̟ρέ̟ει να
καταστεί η διατήρηση των Λ.Ε.Α.∆. στην υ̟ηρεσία των δικηγόρων-µελών
τους τόσο των ̟αλαιοτέρων αλλά και όσων εισέρχονται ως µέλη τους σήµερα,
µε την ̟ροσδοκία να έχουν µια ε̟ι̟λέον οικονοµική στήριξη στον τοµέα της
υγείας αλλά και για όσο καιρό η ανάγκη αυτή δεν αντιµετω̟ίζεται α̟ό τους
θεσµικούς φορείς, αλλά και να λάβουν ένα αξιόλογο ̟οσό εφά̟αξ µετά α̟ό
τριάντα ̟έντε έτη δικηγορίας.
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Α̟ό τις σκέψεις ̟ου εκθέσαµε ̟αρα̟άνω ̟ροσδοκούµε: (α) την έναρξη
µιας δηµιουργικής συζήτησης σχετικής µε την ε̟ικαιρο̟οίηση

των

καταστατικών µας και (β) την λήψη ορισµένων α̟οφάσεων, οι ο̟οίες θα
α̟οτελέσουν κατευθυντήρια γραµµή και στήριγµα για τα ∆.Σ. των κατά
τό̟ους Λ.Ε.Α.∆. για την τρο̟ο̟οίηση των καταστατικών τους και την
σύνταξη κανονισµού λειτουργίας τους.
Σας ̟αρακαλούµε να συµ̟ληρώσετε το ̟αρακολούθηµα της εισήγησης
ώστε οι α̟αντήσεις και ̟αρατηρήσεις σας να α̟οτελέσουν έναυσµα µιας
̟αραγωγικής συζήτησης.
Χανιά Ιούλιος 2012
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Λ.Ε.Α.∆. Χανίων
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