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ΛΑΡΙΣΑ 29-6-2012
1) ΘΕΜΑ : ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.∆.:
Ασφαλώς κ. συνάδελφοι, όλοι µας στα καταστατικά µας, έχουµε καθορίσει ποιοι είναι οι πόροι των ΛΕΑ∆ και ποιές πηγές αποτελούν τα έσοδά
τους.
Για παράδειγµα στο καταστατικό του ΛΕΑ∆ΠΛαρίσης, αναφέρονται, α) οι
εισφορές εγγραφής των µελών, που είναι 150€ , β) οι ετήσιες εισφορές των
µελών, που είναι 50€, γ) το ποσοστό(5%) επί της προεισπραττοµένης κάθε
φορά αµοιβής υπέρ του δικηγόρου από την έκδοση των τριπλοτύπων, για
κάθε παράσταση ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου και Επιτροπής. δ) το τέλος-κινητό ένσηµο που επικολλάται σε κάθε δικόγραφο ή παράσταση, σε
εξώδικα, επιταγές για πληρωµή και εκτέλεση, εντολές, περιλήψεις κ.α. ε) οι
τυχόν µηνιαίες πρόσοδοι από µισθώµατα, στ) οι τόκοι και ζ) οι πάσης φύσεως δωρεές , κληρονοµιές, κληροδοσίες προς το ΛΕΑ∆, υπό την προϋπόθεση η αποδοχή αυτών να γίνεται πάντα επ ωφελεία απογραφής.
Συνεπώς πιστεύω, πως όλα τα ΛΕΑ∆ στα καταστατικά τους θα πρέπει
να συµπεριλάβουν όλους τους ανωτέρω πόρους και πηγές για τα έσοδά τους, προκειµένου να έχουν την οικονοµική δυνατότητα να λειτουργήσουν και
να εκπληρώσουν τους σκοπούς τους.
2) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Πέρυσι , κ. συνάδελφοι, στην βασική εισήγησή µου που εξέθεσα ενώπιόν σας, στην ολοµέλεια της Σύρου, είχα πει πως πιστεύω κι ελπίζω ότι, όσα
ΛΕΑ∆, έχουν εξασφαλίσει µε αποφάσεις τους, την εισροή χρηµατικών πόρων από τις ανωτέρω ή και περισσότερες πηγές, δεν θα αντιµετωπίσουν οικονοµικά προβλήµατα στο µέλλον. Βέβαια είχα επιφυλαχθεί και είχα προειδοποιήσει πως, µε την τεράστια οικονοµική κρίση που διερχόµαστε η οποία
είχε και έχει ως συνέπεια την τροµακτική συρρίκνωση των εισοδηµάτων όλων των κοινωνικών τάξεων και κυρίως της µεσαίας τάξεως και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, και την παντελή, σχεδόν, έλλειψη ρευστότητος, όχι
µόνο από τους φτωχούς αλλά και από ανθρώπους και επιχειρηµατίες που
µέχρι σήµερον θεωρούνταν οικονοµικοί κολοσσοί στις τοπικές κοινωνίες, θα
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αντιµετωπίζαµε µεγάλα προβλήµατα στο θέµα της εισροής πόρων στα ΛΕΑ∆, µε βάση τις προαναφερόµενες πηγές. Κι αυτό, διότι αναµέναµε µείωση
των δικαστικών ενεργειών και πράξεων από τους πολίτες, που πολλοί τις
µαταίωσαν και άλλοι τις ανέβαλαν, αφού είχαν να καλύψουν άλλες πρωταρχικές και βασικές ανάγκες διαβιώσεως και κινήσεων των επιχειρήσεών τους,
και ασφαλώς άφησαν σε δευτερη και τρίτη µοίρα και σειρά, να κινήσουν δικαστικές υποθέσεις, ή εν πάση περιπτώσει, όσες δεν ήταν επείγουσες.
Η µείωση όµως των δικαστικών και δικηγορικών εργασιών καθώς και
των πάσης φύσεως µεταβιβάσεων ακινήτων, στις οποίες παριστάµεθα και
εκδίδουµε διπλότυπα αµοιβής, ήταν πολλή µεγάλη, µε αποτέλεσµα, αφ ενός
µεν να µειωθεί το εισόδηµα των δικηγόρων, αφ ετέρου δε, µε την µείωση
των εκδιδοµένων διπλοτύπων για δικαστικές ενέργειες, να µειωθούν κατά
πολύ και τα έσοδα των δικηγορικών συλλόγων και συνακόλουθα και των
ΛΕΑ∆.
Και όσα ΛΕΑ∆ εδράζουν σε επαρχιακές πόλεις µε µεγάλο πληθυσµό και
µεγάλο κύκλο δικαστικών εργασιών, λόγω των παλαιών καλών ηµερών της
δικηγορίας, έχουν αρκετά αποθεµατικά και αντέχουν ακόµα οικονοµικά για
την εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων τους που είναι η αλληλοθοήθεια των δικηγόρων. Πολλά όµως ΛΕΑ∆ µικρών επαρχιακών πόλεων άρχισαν
να στενάζουν από την µείωση των εσόδων τους.
Στην Λάρισα, όπως και σε άλλες πόλεις, ο ΛΕΑ∆, παρακρατεί τις ετήσιες
εισφορές που πρέπει να καταβάλουν τα µέλη του σ αυτόν, το Α εξάµηνο εκάστου έτους, από τον διανεµητικό λογαριασµό των συµβολαίων. Σας ενηµερώνω ότι τον περασµένο µήνα, από τον διανεµητικό λογαριασµό των
συµβολαίων του Α εξαµήνου του 2012, λόγω της ραγδαίας µειώσεως των
µεταβιβάσεων ακινήτων, δεν κατέστη δυνατόν να παρακρατήσει τα ποσά
των εισφορών υπέρ του ΛΕΑ∆, για το έτος 2012, όπως πράτταµε πάντα
µέχρι τώρα, από τα µέλη µας, διότι το διανεµητέο ποσό από τα συµβόλαια
δεν επαρκούσε προς τούτο, και προτιµήθηκε να παρακρατηθούν οι ετήσιες
εισφορές των µελών προς το ΛΕ∆Ε. Με απόφαση του δ.σ του
ΛΕΑ∆ΠΛαρίσης, αναβάλαµε την είσπραξη της ετήσιας εισφοράς των µελών
µας για τον µήνα ∆εκέµβριο του 2012, κατά την διανοµή των συµβολαίων
του Β εξαµήνου του 2012, µε την προϋπόθεση και πάλι εάν το µέρισµα του
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λογαριασµού των συµβολαίων επαρκεί. Άλλως θα αναγκαστούµε να αναστείλουµε την καταβολή της ετήσιας εισφοράς γι αυτόν τον χρόνο.
Βέβαια µπορούµε να ζητήσουµε έκαστος δικηγόρος, µέλος του ΛΕΑ∆, να
καταβάλει µόνος του την ετήσια εισφορά του, όπως υποχρεούται από το καταστατικό, άλλως διαγράφεται από το ΛΕΑ∆. Ας ελπίσουµε όµως ότι δεν θα
φθάσουµε σ αυτό το σηµείο να αναζητούµε από κάθε δικηγόρο να καταβάλει
την ετήσια εισφορά και αν δεν το πράττει να τον διαγράφουµε.
Αυτό το πρόβληµα εµφανίστηκε µε την ραγδαία µείωση των συµβολαιογραφικών πράξεων µεταβιβάσεων ακινήτων των 2 τελευταίων ετών. Μέχρι
σήµερα δεν υπήρχε θέµα µε την καταβολή των εισφορών των µελών προς
τα ΛΕΑ∆ και όλους µας βόλευε η παρακράτηση και είσπραξη των εισφορών
µας από τους διανεµητικούς λογαριασµούς των συµβολαίων, διότι το ποσό
που διενέµετο σε κάθε δικηγόρο, επαρκούσε για την παρακράτηση της ετήσια εισφοράς υπέρ του ΛΕ∆Ε, και υπέρ του ΛΕΑ∆, και έµενε και ικανό ποσό
για τον δικηγόρο. Φανταστείτε τώρα σε τι άσχηµες καταστάσεις θα βρεθούµε
και πόσο δύσκολη θα είναι η θέση του δ.σ του ΛΕΑ∆ να ζητεί από τους δικηγόρους, και κυρίως από τους νέους που πένονται, την καταβολή των εισφορών τους, µε την απειλή της διαγραφής τους.
Γι αυτό επαναλαµβάνω πως, σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να επαφίενται τα ΛΕΑ∆ (όσα είναι αυτά) στα έσοδα που λαµβάνουν παρακρατώντας ποσά από τα µερίσµατα των συµβολαίων που διανέµονται στα µέλη τους, διότι αυτά δυστυχώς έχουν εξανεµισθεί, και να συµπεριλάβουν κι άλλους
πόρους από τις πηγές που προανέφερα.
Φυσικά έχουµε µείωση των πόρων των ΛΕΑ∆, και από τις άλλες πηγές,
όπως από το 5% των διπλοτύπων και από τα κινητά ένσηµα, λόγω της µεγάλης µειώσεως των δικαστικών εργασιών, όπως προανέφερα.
3) ΠΡΟΤΑΣΗ
Κατά την γνώµη µου, όσο θα διαρκέσει αυτή η άσχηµη οικονοµική κατάσταση, θα πρέπει οι διοικήσεις των ΛΕΑ∆, είτε να προβούν σε αναστολή
εισπράξεως των ετησίων εισφορών των µελών τους, για χρονικό διάστηµα
ενός έως δυο ετών ή εν πάση περιπτώσει για όσο χρόνο θα αδυνατούν να
εισπράξουν αυτές µέσω των διανεµητικών λογαριασµών, είτε να προβούν σε
µείωση του ποσού της ετήσιας εισφοράς, πάντα βέβαια για όσο χρόνο θα
υπάρχει το πρόβληµα. Έτσι, ούτε οι διοικήσεις των ΛΕΑ∆ θα βρεθούν στην
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δύσκολη και δυσάρεστη συνάµα θέση να καλούν τα µέλη τους και να αναζητούν απ ευθείας απ αυτά την καταβολή εξ ιδίων των εισφορών τους, µε τον
κίνδυνο και την απειλή, σε περίπτωση µη καταβολής των, της διαγραφής τους από το σωµατείο,(όπως άλλωστε προβλέπεται από τα καταστατικά µας)
αλλά και οι δικηγόροι θα εξακολουθήσουν να είναι µέλη των ΛΕΑ∆ και να
καρπώνονται τις παροχές των ΛΕΑ∆.
Βέβαια εφόσον προβούµε στην αναστολή ή µείωση της καταβολής των
ετησίων εισφορών, σε συνάρτηση µε την µείωση των εσόδων µας, θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα που θα προκύψει µε τα αποθεµατικά
των ΛΕΑ∆, τα οποία, στην καλύτερη περίπτωση θα παραµείνουν στάσιµα
και στην χειρότερη θα υποστούν µείωση, εφόσον θα εξακολουθήσουν να
εκπληρώνουν προς τα µέλη τους τις ίδιες παροχές.
3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ.
Όσα ΛΕΑ∆ δεν έχουν θεσπίσει ως πόρους και έσοδα τις πηγές που
προανέφερα, θα πρέπει επειγόντως να τις θεσµοθετήσουν, όλες ανεξαιρέτως ή και να προσθέσουν κι άλλες , αν υπάρχουν, και σ αυτό το σηµείο θα
ήθελα να ακούσω και τις προτάσεις των συναδέλφων µας.
Επίσης θα πρέπει όσα ΛΕΑ∆ δεν παρακρατούν ακόµα ποσοστό υπέρ
αυτών, (5%) από τα εκδιδόµενα γραµµάτια προκαταβολής δικηγορικής αµοιβής, να θεσµοθετήσουν την υποχρεωτική παρακράτηση ποσοστού υπέρ
αυτών από τα ποσά αναφοράς που υποχρεούται ο κάθε δικηγόρος να καταβάλλει για κάθε παράστασή του, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Κ.∆., όπως
αυτό αντικαταστάθηκε, µε το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011. Αυτός ο πόρος είναι ο πλέον βασικός πόρος των ΛΕΑ∆.
4) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Στην περίπτωση της µειώσεως των πόρων των ΛΕΑ∆ από τις προαναφερόµενες πηγές, είναι γεγονός ότι επέρχεται µείωση των αποθεµατικών τους, κι αυτό ενέχει τον κίνδυνο της πληµµελούς εκπληρώσεως των στόχωνσκοπών τους, που είναι οι διάφορες παροχές προς τα µέλη τους. Γι αυτό το
λόγο όσα ΛΕΑ∆ δεν έχουν την οικονοµική ευρωστία, θα πρέπει, για όσο
χρονικό διάστηµα διαρκεί η κρίση, και προκειµένου να συνεχίσουν να λειτουργούν, να προβούν :
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Α) Σε εξορθολογισµό και µείωση, όσο γίνεται, των δαπανών-εξόδων τους,
παράλληλα µε µια σωστή, συνετή και προσεκτική διαχείριση των οικονοµικών τους.
Β) Σε πρόσκαιρη ή µόνιµη µείωση των ποσών του ‘’εφ άπαξ’’ που καταβάλλουν στα µέλη τους που συνταξιοδοτούνται, διότι είναι γνωστό ότι πολλά
ΛΕΑ∆, καταβάλλουν µεγάλα ποσά εφ άπαξ αποζηµιώσεων, χωρίς να έχουν
την οικονοµική ευρωστία ούτε τα ανάλογα αποθεµατικά, µε κίνδυνο στο µέλλον να µην δύνανται να αποδώσουν αποζηµιώσεις στους συνταξιοδοτούµενους δικηγόρους, η ακόµα σε περίπτωση που αυτά διαλύοντο σήµερα να
µην µπορούν να καλύψουν αναλογικά τα εφ άπαξ των µελών τους.
Γ) Να ιεραρχήσουν την εκπλήρωση των σκοπών τους, όσον αφορά τις παροχές προς τα µέλη τους, προτάσσοντας και διατηρώντας τις πιο αναγκαίες
και σηµαντικές γι αυτούς, αποκλείοντας άλλες λιγότερο σηµαντικές.
∆) Να προβούν σε µειώσεις όλων των καταβαλλοµένων παροχών τους.
Ε) Να φροντίσουν για την λειτουργία και οργάνωση λογιστηρίου, µε σκοπό
την σωστή και επιµεληµένη παρακολούθηση των εσόδων-εξόδων τους.
ΣΤ) Να προβαίνουν σε απλές και πρακτικές αναλογιστικές µελέτες, ούτως
ώστε να προβλέπεται η πορεία των οικονοµικών τους στο µέλλον και η δυνατότητα εκπληρώσεως των σκοπών τους
Είναι γεγονός πραγµατικό κι αναµφισβήτητο, ότι όλα τα ΛΕΑ∆ διάγουµε
µια δύσκολη εποχή, λόγω της µειώσεως των πόρων µας από κάθε είδους
πηγή. Ας ελπίσουµε όµως ότι η οικονοµική κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ και
θα ανακάµψουµε ατοµικά και συλλογικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΛΕΑ∆ΠΛΑΡΙΣΗΣ

