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Τα αποθεµατικά των ΛΕΑ∆, αποτελούν αφ ενός µεν τα θεµέλια της υπάρξεως τους, αφ ετέρου δε, τον κινητήριο µοχλό για την εκπλήρωση των
σκοπών και των στόχων που έθεσαν για την ενίσχυση και αλληλοθοήθεια
των µελών τους, προσφέροντας σ αυτά τις διάφορες παροχές που έχουν
θεσπίσει µε τα καταστατικά τους.
Η οικονοµική ευρωστία των ΛΕΑ∆ απεικονίζεται από το σύνολο των αποθεµατικών τους, των οποίων η ευρωστία αποτελεί την εγγύηση και την
ασφάλεια για την παρούσα αλλά και την µελλοντική λειτουργία τους και την
εκπλήρωση των σκοπών τους.
Εποµένως επιβάλλεται η σωστή διαχείρισή τους, µε πρώτιστο σκοπό την
αύξησή τους. Αυξανόµενα τα αποθεµατικά των ΛΕΑ∆, δυνάµεθα να προσφέρουµε µεγαλύτερες παροχές στα µέλη µας.
Η διαχείριση των αποθεµατικών µας όµως, µε σκοπό την αύξησή τους,
θα πρέπει να γίνει µε σωφροσύνη, µε τρόπους και επενδύσεις συννόµους
και προπάντων ασφαλείς και ακολούθως αποδοτικούς.
Η άσχηµη εµπειρία που είχαµε τους τελευταίους µήνες µε την πρόσκαιρη
µείωση - ‘’κούρεµα’’ των καταθέσεων ορισµένων ΛΕΑ∆ τις οποίες διατηρούσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία τις είχε επενδύσει σε οµόλογα και
άλλους τίτλους του δηµοσίου, θα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά, τουλάχιστον για τα επόµενα δύσκολα οικονοµικά χρόνια που διάγει η χώρα µας,
στην τοποθέτηση-επένδυση των αποθεµατικών µας σε οµόλογα και έντοκα
γραµµάτια του δηµοσίου ή σε άλλους τίτλους. Είναι λίαν επικίνδυνο και ενέχει µεγάλο ρίσκο. Μην ξεχνάµε ότι είµαστε σε κάθε στιγµή υπόλογοι ένατι
των µελών µας για την σωστή, ασφαλή και αποδοτική επένδυση και τοποθέτηση των αποθεµατικών µας.
Επίσης λίαν επισφαλής, επικίνδυνη και µη ενδεικνυόµενη θεωρείται σήµερα, η επένδυση των αποθεµατικών µας σε µετοχές του ελληνικού χρηµατιστηρίου. Το ελληνικό χρηµατιστήριο είναι καταβαραθρωµένο, δεν εµπνέει
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καµµία απολύτως σιγουριά, άγεται και φέρεται ανάλογα µε τις ορέξεις των
ελλήνων και ξένων κερδοσκόπων και των διάφορων οικονοµικών συµφερόντων. Οι µετοχές δε, µεγάλων εµπορικών εταιριών, ∆ΕΚΟ και τραπεζών,
τελείως απαξιωµένες και σε εξευτελιστικές τιµές.
Πάντα εθεωρείτο σταθερή αξία, καλή, νουνεχής και νοικοκυρεµένη, η επένδυση των αποθεµατικών σε αγορές γης(οικοπέδων) και αστικών ακινήτων και ακολούθως η επικερδής εκµετάλευση και εκµίσθωσή τους που θα
αποφέρουν έσοδα στα ΛΕΑ∆ . Μάλιστα σήµερα µπορείς να αγοράσεις ακίνητο 30% και 40% κάτω από την εµπορική τους αξία. Είναι συνεπώς και σήµερα µια καλή τοποθέτηση και επένδυση. Όχι όµως για όλα τα ΛΕΑ∆, αλλά
γι αυτά που έχουν µεγάλη οικονοµική ευρωστία, µε την απαραίτητη προϋπόθεση όµως, σε περίπτωση τέτοιας επενδύσεως, να τους έχει αποµείνει
ικανό ποσό ρευστού χρήµατος, και µε βάση τα έσοδά τους, να δύνανται να
λειτουργήσουν µε ασφάλεια και να εκπληρώνουν τους σκοπούς και να καταβάλλουν τις παροχές τους απρόσκοπτα στα µέλη τους. Για τα ΛΕΑ∆ όµως
που δεν είναι εύρωστα, δεν συνιστάται και είναι επικίνδυνη η επένδυση αγοράς ακινήτων σήµερα. Θα δαπανήσουν µεγάλο µέρος των χρηµατικών αποθεµατικών τους, το πλέον πιθανόν είναι να µην µπορέσουν να τα εκµεταλευτούν και εκµισθώσουν, λόγω της άσχηµης οικονοµικής καταστάσεως της αγοράς και του εµπορίου. Αφ ενός µεν ούτε έσοδα θα τους αποφέρει, αφ ετέρου δε, δεν θα τους έχουν αποµείνει και µετρητά για την κάλυψη των λειτουργιών και των σκοπών τους και θα κινδυνεύσει η ύπαρξή τους. Για µελλοντική επένδυση και εφόσον ανακάµψει η ελληνική οικονοµία είναι σωστή ενέργεια η αγορά ακινήτων µε σκοπό την εκµετάλευσή τους. Σήµερα όµως
όλοι µας γενικώς πάσχουµε από έλλειψη ρευστού χρήµατος για να εκπληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας. Έτσι και τα ΛΕΑ∆ έχουν σήµερα µεγάλη ανάγκη από την αύξηση των πόρων, των εσόδων και των αποθεµατικών τους
σε χρήµα, για να λειτουργήσουν και να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
προς τα µέλη τους.
Με βάση εποµένως όλα τα ανωτέρω που ανέφερα η πιο αποδοτική και
ασφαλής επένδυση και σωστή διαχείριση των αποθεµατικών των ΛΕΑ∆,
αποτελεί η κατάθεση των µετρητών χρηµάτων τους σε προθεσµιακούς λογαριασµούς µεγάλων και φερέγγυων ελληνικών ή ξένων τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι οποίες στην παρούσα χρονική περίοδο προσφέ-
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ρουν αρκετά µεγάλα επιτόκια, αναλόγως βέβαια του µεγέθους των κατατεθειµένων χρηµάτων. Αυτή είναι , κατά την γνώµη µου, η πιο ενδεδειγµένη, ασφαλής και αποδοτική επένδυση των αποθεµατικών των ΛΕΑ∆. Για την παρούσα οικονοµική συγκυρία.
Μπορώ επίσης να προτείνω, αλλά µόνον για όσα ΛΕΑ∆ διαθέτουν µεγάλη οικονοµική ευρωστία και δύνανται µε οικονοµική άνεση να ανταπεξέλθουν
στις υποχρεώσεις τους και να εκπληρώνουν αγγόγυστα τους σκοπούς τους,
διαθέτουν δε συνάµα στην κυριότητά τους ακίνητα καταστήµατα και θέλουν
να ρισκάρουν επιχειρηµατικά για την αύξηση των αποθεµατικών τους, την
λειτουργία στα ακίνητά τους, βιβλιοπωλείου µε νοµικές και οικονοµικές εκδόσεις, την λειτουργία τυπογραφείου-βιβλιοδετείου, την σύσταση-ίδρυση µε
παρένθετο νοµικό πρόσωπο, εταιρείας κατασκευής και διαχειρίσεως οικοδοµών και ακινήτων κ.α. Όλες αυτές οι δραστηριότητες βέβαια, προϋποθέτουν
σοβαρή οργανωτική υποδοµή, οργανωµένο λογιστήριο, και στελεχιακό δυναµικό, όπως διευθυντή εργασιών, γραµµατειακή υποστήριξη. Πάντως η
γνώµη µου είναι ότι ο ρόλος των ΛΕΑ∆ δεν είναι η επιχερηµατική και εµπορική ενασχόληση µε τέτοιες δραστηριότητες, και οι όποιες κινήσεις γίνονται
για την διαχείριση των αποθεµατικών των ΛΕΑ∆ θα έχουν πρώτιστα ως
στόχο αυτό να µην υποστεί οικονοµική ζηµία.
---------------------------------------------------Η διαχείριση των αποθεµατικών των ΛΕΑ∆ και η τυχόν αύξηση τους, σε
καµµία περίπτωση δεν θα πρέπει να κατατείνει στον πλουτισµό και την αποθησαύριση τους. Τις αυξήσεις των αποθεµατικών των ΛΕΑ∆ θα πρέπει
οπωσδήποτε και απαραιτήτως να καρπώνονται τα µέλη του. Εφόσον αυξάνονται τα αποθεµατικά των ΛΕΑ∆ θα πρέπει να αυξάνονται και οι παροχές
του προς τα µέλη του. Όλες ανεξαιρέτως οι παροχές, οι οποίες περιλαµβάνονται και αναφέρονται στο καταστατικό του και στους κανονισµούς αυτασφαλίσεως, όσα ΛΕΑ∆ έχουν κανονισµούς αυτασφαλίσεως, για τις περιπτώσεις θανάτου, µονίµου ανικανότητος , προσκαίρου ανικανότητος, λόγω ασθενείας, σοβαρής εγχειρήσεως, τοκετού κ.λπ.
------------------------------------------------------------Θα ήθελα να κλείσω µε ένα σοβαρό θέµα που απασχόλησε πολλά ΛΕΑ∆, τους τελευταίους µήνες, και έχει σχέση µε τα αποθεµατικά τους. Όπως
όλοι γνωρίζετε, από τον Μάρτιο έως σήµερα, η χώρα µας πέρασε από µια
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πολύ ρευστή και δύσκολη περίοδο. Τον Μάρτιο έγινε το κούρεµα του ελληνικού χρέους, το γνωστό PSI . Όλα σχεδόν τα ΝΠ∆∆, νοσοκοµεία , πανεπιστήµια, ασφαλιστικοί οργανισµοί, αλλά και απλοί έλληνες καταθέτες που είχαν
επενδύσει σε οµόλογα υπέστησαν µεγάλη οικονοµική ζηµία. Είδαν τα αποθεµατικά τους και τις καταθέσεις τους να µειώνονται έως και 60%. Ευτυχώς
όσα ΛΕΑ∆ είχαν καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, την γλύτωσαν , µε
τις επιτυχείς προσπάθειες και παρεµβάσεις του δ.σ της Ενώσεως και του
προέδρου της. Χάσαµε µόνον ένα µέρος των χρηµάτων µας, κάποιους τόκους-προσόδους, από το 2006 έως και σήµερα, τα οποία θα αναζητήσουµε
µε αγωγές. Εν συνεχεία µε την µεγάλη προεκλογική περίοδο που υπήρχε,
εντείνονταν συνεχώς οι φήµες για έξοδο της Ελλάδος από το Ευρώ και επιστροφή στην δραχµή. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένας µεγάλος πανικός και να έρπει µια υπερβολική, κατ εµέ, φηµολογία και κινδυνολογία για την τύχη των καταθέσεων των Ελλήνων και κατά συνέπεια για το σύνολο των καταθέσεων-αποθεµατικών των ΛΕΑ∆ που είχαµε σε διάφορες
τράπεζες.
Αρκετές διοικήσεις ΛΕΑ∆, και σε άλλα ΛΕΑ∆ ορισµένα εκ των µελών του
δ.σ., πιεζόµενες από τα µέλη τους, και λόγω της µεγάλης ανωτέρω φηµολογίας για την τύχη των καταθέσεων των ΛΕΑ∆, εισηγήθηκαν την διανοµή των
αποθεµατικών των ΛΕΑ∆ στα µέλη τους για τον σκοπό της δήθεν διαφυλάξεως και σωτηρίας αυτών. Ορισµένα ΛΕΑ∆ µπήκαν σε περιπέτειες και απεφάσισαν την διανοµή των αποθεµατικών τους. Σε ορισµένα δε ΛΕΑ∆, παρητήθησαν οι διοικήσεις τους για τον λόγο αυτό.
Πιστεύω ότι οι σκέψεις αυτές για διανοµή των αποθεµατικών ήταν τελείως λανθασµένες, µη σώφρονες και γενόµενες κάτω από συνθήκες πανικού
και κινδυνολογίας. ∆εν διανέµεις τα αποθεµατικά του ΛΕΑ∆, που γενιές δικηγόρων συγκέντρωσαν, µε σκοπό την αλληλοβοήθεια των ιδίων και των
µελλόντων δικηγόρων για να τα σώσεις !!! Kαι αν τελικά διενέµοντο τα αποθεµατικά και ‘’σώζονταν’’ στις τσέπες των µελών του, ποιό θα ήταν το όφελος για τα ΛΕΑ∆. Κανένα απολύτως, θα διαλύονταν και θα καταστρέφονταν.
Όλοι οι κόποι και οι προσπάθειες ετών χαµένες, σε µια στιγµή συγχύσεως,
πανικού και κινδυνολογίας.
Ακόµα και σήµερα, µετά τις εκλογές, που η κατάσταση έχει ηρεµήσει και
οι Έλληνες καταθέτες επιστρέφουν τις καταθέσεις τους στις τράπεζες από τα
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σεντούκια τους, σα πολλά ΛΕΑ∆ υπάρχουν οι σκέψεις για διανοµή των αποθεµατικών τους ή µεγάλου µέρους αυτών στα µέλη τους, αναλόγως µε τα
έτη δικηγορίας τους. Πιστεύω όµως ότι αυτό δεν θα συµβεί, αφ ενός µεν διότι η όποια διανοµή αποθεµατικού απαγορεύεται, διότι αυτό προβλέπεται µόνον στην περίπτωση διαλύσεως του σωµατείου, αφ ετέρου δε, διότι στην
πλειονότητα των συναδέλφων έπαυσε να επικρατεί αυτή η σκέψη για διανοµή, αφού σκεπτόµενοι την ωφέλεια που τους παρέχει η λειτουργία του ΛΕΑ∆, σήµερα αλλά και στο µέλλον, είναι πλέον αρνητικοί στην διανοµή µεγάλου µέρους του αποθεµατικού, αναλογιζόµενοι τις παροχές και την αλληλοβοήθεια που θα είτε θα τους λείψουν οριστικά είτε θα µειωθούν δραστικά.
Βέβαια µέσα στο άσχηµο εργασιακό κλίµα που βρισκόµαστε, µε την
δραστική µείωση των εργασιών και των εσόδων µας, ως δικηγόρων, αρχικά
τους άρεσε η σκέψη να λάβουν ένα ποσό χρηµάτων, από την διανοµή των
αποθεµατικών ή µέρους αυτού, για να ανταπεξέλθουν στις οξύτατες ανάγκες
και υποχρεώσεις τους. Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι πολλοί δικηγόροι
πένονται. Τώρα όµως σκεπτόµενοι ώριµα, δεν εγκρίνουν την διανοµή, καθόσον βλέπουν ότι η ωφέλεια από την αποκοµιδή µερικών εκατοντάδων ή
λίγων χιλιάδων ευρώ, τα οποία γρήγορα θα δαπανήσουν, είναι ασυγκρίτως
και τεραστίως µικρότερη από την ωφέλεια που θα έχουν όλα τα χρόνια ως
ενεργοί δικηγόροι από τις παροχές που θα λαµβάνουν από τα ΛΕΑ∆.
Πιστεύω πως είναι λάθος για τα ΛΕΑ∆, η διανοµή , όλου ή µεγάλου µέρους των αποθεµατικών τους στα µέλη τους, διότι αποδιοργανώνεται η λειτουργία του και ο προγραµµατισµός τους, κλονίζεται το οικοδόµηµά του. Είναι σαν να κατεδαφίζεις µια από τις κολώνες στηρίξεως µιας οικοδοµής.
Συµφωνώ ότι δεν είναι σκοπός µας ο πλουτισµός. Ο όποιος πλουτισµός,
µικρός ή µεγάλος, αµέσως να οδηγεί σε αυξήσεις µικρές ή µεγάλες των παροχών προς τα µέλη µας.
Ορισµένα καταστατικά των ΛΕΑ∆, µεταξύ των οποίων και της Λαρίσης,
προβλέπουν, την διανοµή, ετησίως, εκτάκτου βοηθήµατος, από τα αποθεµατικά του ΛΕΑ∆, εφόσον αυτά επαρκούν και δεν υπάρχει κίνδυνος για την λειτουργία τους, για την πρόσκαιρη οικονοµική ανακούφιση των µελών του, σε
εποχές και περιόδους δύσκολες, όπως η παρούσα. Συνεπώς µπορεί το δ.σ.
του ΛΕΑ∆ µε οµόφωνη απόφασή του να διανείµει ένα έκτακτο βοήθηµα στα
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µέλη του. Και αυτή θα είναι κάποια πρόσκαιρη λύση, στα σηµερινά οξυµένα
προβλήµατα των δικηγόρων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΛΕΑ∆ΠΛΑΡΙΣΗΣ

