ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Μανούσου Ξενάκη του Αλεξάνδρου, Προέδρου του Λ. Ε. Α. ∆.
Ηρακλείου.

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

Σηµαντικά γεγονότα σηµάδεψαν το χρόνο που µας πέρασε. Γεγονότα
τόσο σε επίπεδο πολιτικής-οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης στην χώρα
µας, αλλά και ειδικότερα στον επαγγελµατικό µας χώρο και στους διάφορους
δηµόσιους ή και ιδιωτικούς µας ασφαλιστικούς φορείς. Γεγονότα που
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να προσδιορίσοµε τους σκοπούς των
Λ.Ε.Α.∆. µε βάση τις αρχές της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας που
αναλύονται στην εισήγηση που είχα καταθέσει στην αµέσως προηγούµενη
Ολοµέλεια :
1. Υπέστη σηµαντική µείωση το εισόδηµα των περισσοτέρων Ελλήνων
και συνακόλουθα και η µείωση του εισοδήµατος της συντριπτικής πλειοψηφίας
των δικηγόρων.
2. Είχαµε σηµαντική συρρίκνωση των παροχών υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
3. Σύµφωνα µε τον Ν. 4075/2012 οι κλάδοι υπηρεσιών υγείας του ΕΤΑΑ
θα πρέπει να ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ. Στο άρθρο 44 παρ. 14 ορίζεται :
«Μέχρι τις 31.12.2012 και µετά τη σύνταξη αναλογιστικής µελέτης που θα
αποδεικνύει τη βιωσιµότητά τους, ταµεία, τοµείς και κλάδοι υγείας που
υπήχθησαν και προβλέπεται να υπαχθούν στο ΕΟΠΥΥ, δύνανται µε
αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισµένων
κάθε ταµείου ή τοµέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ένταξη του ΕΟΠΥΥ,
µετατρεπόµενοι αυτοδίκαια σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.)
υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 8 του
ν.3029/2002 (Α΄160). Με τη µετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.∆. απαγορεύεται
οποιαδήποτε χρηµατοδότησή τους από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.»

4. Στον Λ.Ε.∆.Ε., έστω και πολύ καθυστερηµένα, διαπίστωσαν την
λανθασµένη

αξιολόγηση

της

οικονοµικής

του

κατάστασης

και

της

αδικαιολόγητης αύξησης των παροχών τα τελευταία έτη, µε αποτέλεσµα την
βίαιη µείωση των παροχών του και πιθανολογείται βάσιµα και η διακοπή της
παροχής της σύνταξης, για να καταστεί βιώσιµη η συνέχιση της ύπαρξής του.
5. Τέσσερα Λ.Ε.Α.∆. πήραν την απόφαση να διανείµουν το µεγαλύτερο
µέρος των αποθεµατικών τους.

Πιστεύω ότι, λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας των δικηγόρων, της
σηµαντικής

συρρίκνωσης

των

διανεµητικών

λογαριασµών

και

της

αβεβαιότητας που δηµιούργησε η µείωση των παροχών του Λ.Ε.∆.Ε., θα
οδηγήσει πολλούς συναδέλφους να διαγραφούν από αυτόν. Η πιθανότητα δε
άµεσης ενεργοποίησης των ∆ικηγορικών Συλλόγων στα πλαίσια της
δυνατότητας ίδρυσης Τ.Ε.Α. σύµφωνα µε τον ν.3029/2002 είναι πολύ µικρή.
Αν παρατηρήσοµε τα Λ.Ε.Α.∆., στα οποία πάρθηκε η απόφαση
διανοµής των αποθεµατικών τους, είχαν ως παροχή µόνο ή κυρίως το
εφάπαξ. Σε άλλους Λ.Ε.Α.∆. που έγιναν συζητήσεις για διανοµή, είχαν και
πάλι ως παροχή κυρίως το εφάπαξ. Σε Λ.Ε.Α.∆., τα οποία είχαν και άλλες
παροχές που παρενέβαιναν στις ανάγκες των δικηγόρων και κατά τη διάρκεια
της δικηγορίας τους, είτε δεν έγιναν καθόλου σκέψεις για διανοµή ή έγιναν
µόνο από κάποιους, οι οποίοι ήταν κοντά στην έξοδό τους από την ενεργό
δικηγορία.
Είναι φανερό ότι οι νέοι συνάδελφοι δεν έχουν την οικονοµική
δυνατότητα και ως εκ τούτου την πρόθεση να διαθέτουν κάποιο ποσό για
κάποια παροχή, έστω και σηµαντική, σε ορίζοντα κάποιων δεκαετιών.
Είναι αναγκαίο λοιπόν οι Λ.Ε.Α.∆. να παραµείνουν δυναµικά µπροστά
στην αντιµετώπιση των κενών που δηµιουργεί η µείωση του εισοδήµατος των
δικηγόρων και η µείωση των παροχών υγείας και πρόνοιας εκ µέρους των
δηµοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και του Λ.Ε.∆.Ε. Οι Λ.Ε.Α.∆.
παραµένουν οι µόνοι φορείς που θα µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες
κοινωνικής πρόνοιας αυτών των δικηγόρων.

Πρέπει όµως οι Λ.Ε.Α.∆. να παρέµβουν στην καθηµερινότητα των
δικηγόρων. Να παρέχουν την συνδροµή τους στους τοµείς κοινωνικής
πρόνοιας που είναι αναγκαίοι κατά τη διάρκεια της δικηγορίας, τόσο
στην κάλυψη επαγγελµατικών όσο και οικογενειακών αναγκών. Βέβαια
µελετώντας τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα αποθεµατικά τους.
∆εν πρέπει οι συνάδελφοι να ελπίζουν µόνο σε κάποια παροχή όταν θα
συνταξιοδοτηθούν.
Αν δεν γίνει αυτό, φοβάµαι ότι τα φαινόµενα άσκησης πίεσης για την
διανοµή των αποθεµατικών θα πολλαπλασιαστούν και θα αρχίσουν οι
διαγραφές των δικηγόρων από την δύναµη όχι µόνο του Λ.Ε.∆.Ε, αλλά και
από την δύναµη των Λ.Ε.Α.∆.

Ηράκλειο Ιούλιος 2012
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
και εκτίµηση
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