Πρακτικά Ολομέλειας Καβάλας 2009
10 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ LUCY, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009

Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Λ.Ε.Α.∆. Καβάλας κ. Παύλος Γεωργιάδης:
Κ. ∆ήµαρχε της Καβάλας, κ. Πρόεδρε του ∆ικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, κ.
εκπρόσωπε του Λ.Ε.∆.Ε., κύριοι Εισηγητές: κ. Ρωµανιά, κ. ∆ούµα, κ.κ. Συνάδελφοι:
Πρόεδροι και µέλη των Λ.Ε.Α.∆., ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ στην πόλη µας και στον Νοµό
µας, µε µεγάλη χαρά σας συναντούµε όλοι εµείς, σ’ ένα ξενοδοχείο που άνοιξε τις
πύλες του µόλις πρόσφατα και µας δίνει την δυνατότητα σήµερα να σας
υποδεχόµαστε σ’ έναν πολύ όµορφο χώρο. Με πολλή µεγάλη χαρά διοργανώνουµε
µία ιστορική ολοµέλεια των Λ.Ε.Α.∆. την 10 η, αφού σήµερα οριστικοποιείται και
τυπικά µε την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η θεσµοθέτηση της ένωσης των
Λ.Ε.Α.∆. Ελλάδος. Και η πολλή µεγάλη συµµετοχή σας, βλέπω σήµερα είµαστε
σχεδόν όλοι, καταδεικνύει την δυναµική που συν τον χρόνο απέκτησε η
πρωτοβουλία µερικών συναδέλφων για τη δηµιουργία µιας ∆ευτεροβάθµιας Ένωσης
των Λ.Ε.Α.∆. και αυτούς τους συναδέλφους ευχαριστούµε από καρδιάς - χωρίς να
αναφέρουµε όµως τα ονόµατά τους για να µην αδικήσουµε κάποιους -.
Στη σηµερινή µας συνεδρία θα ασχοληθούµε µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε στην πράξη, αλλά θα έχουµε την ευκαιρία να ακούσουµε και δύο
πολύ σηµαντικές εισηγήσεις των κ. Ρωµανιά και ∆ούµα – έχετε περισσότερα
στοιχεία στους φακέλους που σας έχουµε µοιράσει – τους οποίους ευχαριστούµε εκ
των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησής µας και για την συµµετοχή τους.
Αυτό που προσδοκούµε όλοι είναι µέσα από µία ουσιαστική συζήτηση να
προκύψουν συνθέσεις απόψεων, που θα προωθήσουν τα ζητήµατα που µας
απασχολούν, και σε κλίµα ενότητας να επιδιώξουµε την επίλυσή τους. Είναι και
διακριτός και συγκεκριµένος ο ρόλος των Λ.Ε.Α.∆. σε σχέση µε τη λειτουργία των
αντίστοιχων ∆ικηγορικών Συλλόγων και η συνεργασία µεταξύ µας αποτελεί
πολύτιµο κεφάλαιο για την ευόδωση των στόχων µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταφέραµε όλα αυτά τα χρόνια και µέσα από τις
ολοµέλειες στις οποίες συµµετέχουµε ή άλλες εκδηλώσεις, να αναδείξουµε κύρια το
στοιχείο της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης και αυτό πρέπει να
διατηρήσουµε ως κόρη οφθαλµού. Είναι ανάγκη στις µέρες µας τουλάχιστον να
κρατήσουµε ισχυρούς δεσµούς µεταξύ µας για την προάσπιση των κοινών µας
στόχων. Σε όλους µας θα µείνουν αξέχαστες όλες οι ολοµέλειες που οι περισσότεροι
από εµάς παρακολουθήσαµε και που διοργανώθηκαν µέχρι τώρα, βέβαια κάθε φορά
ο καθένας µας προσπαθεί να ανεβάσει τον πήχη ψηλότερα. Νοµίζουµε, κάτι
πετύχαµε και εµείς, αυτό θα είναι στο τέλος η δική σας εκτίµηση, σαν Καβάλα, σαν
Λ.Ε.Α.∆. Καβάλας. Ευχαριστώ για αυτόν το λόγο το ∆ιοικητικό µου Συµβούλιο και
όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν στην κατεύθυνση αυτή.
Κατά τα λοιπά, ελπίζουµε η διαµονή σας στην πόλη µας και οι διάφορες επισκέψεις
και δράσεις που έχουµε στο πρόγραµµά µας να σας µείνουν αξέχαστες και
ευχαριστούµε και πάλι για την παρουσία σας. Παρακαλώ τον ∆ήµαρχο Καβάλας για
έναν χαιρετισµό.

∆ήµαρχος Καβάλας, κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής:
Συνάδελφοι, καλώς ήλθατε στην πόλη µας, σας αποκαλώ έτσι γιατί και εγώ είµαι
∆ικηγόρος και θεωρώ ότι αυτός είναι αυτήν τη στιγµή ο καλύτερος τρόπος να σας
προσφωνήσω αλλά και ένας τρόπος να αποδώσω τα συναισθήµατα που έχω και
επαγγελµατικά βεβαίως και ως πρώτος πολίτης αυτής της πόλης. Σε µια εποχή που
µαθαίνουµε δυσάρεστα µηνύµατα για τα ταµεία, σήµερα κυκλοφόρησε και µία
εφηµερίδα µε τον ιδιαίτερα εύστοχο τίτλο: «ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΝ», είναι
αξιοθαύµαστο το πώς µπορούµε να οργανωθούµε, να αυτοοργανωθούµε και να
δηµιουργήσουµε καινούργιους θεσµούς οι οποίοι προασπίζουν τα συµφέροντά µας.
∆εν µπορώ παρά να επαινέσω τους ανθρώπους. Πρώτος παράγοντας είναι ο
άνθρωπος, να επαινέσω τους ανθρώπους, εσάς δηλαδή, οι οποίοι τόσα χρόνια
αφιλοκερδώς προσπαθείτε, δουλεύετε για το καλό όλων µας και προσπαθήσατε να
δώσετε και µια θεσµική υπόσταση στην Ένωσή µας.
Η πόλη µας αυτήν την εποχή έχει ντυθεί τα καλά της, εάν τελειώσετε νωρίς και
εύχοµαι µε µια αξιοθαύµαστη πειθαρχεία που θα επιβάλλει εδώ ο δικός µας ο
Πρόεδρος, να κατηφορίσετε προς το κέντρο της πόλης µας γιατί γίνεται ένα νεανικό
φεστιβάλ… δεν ξέρω αν έχετε έρθει µια τις οικογένειές σας µε µικρά παιδιά, όσοι
έχετε µικρά παιδιά µπορείτε να δείτε το ΠΑΙ∆ΟCOSMOPOLIS στο κέντρο της
πόλης στο πάρκο του Φαλήρου και στη συνέχεια έχουµε διάφορες εκδηλώσεις:
συναυλίες και οτιδήποτε άλλο θα µπορούσε να ποικίλει την µέρα σας σήµερα. Αύριο
γίνεται - στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Φιλίππων - η παράσταση του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.
Λάρισας µε την Λυδία Κονιόρδου: οι «Χοηφόρες» του Αισχύλου και είµαστε σε
θέση να σας διευκολύνουµε στην µετακίνησή σας και στην είσοδό σας στο θέατρο.
Εύχοµαι να συνεχίσουν οι εργασίες της ολοµέλειας µε ταχύ ρυθµό, να εξαγάγετε τα
απαραίτητα συµπεράσµατα και να προωθήσετε όσο γίνεται καλύτερα τα κοινά
συµφέροντα όλων µας. Καλή επιτυχία.
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Λ.Ε.Α.∆. Καβάλας κ. Παύλος Γεωργιάδης:
Κ. ∆ήµαρχε ευχαριστούµε πάρα πολύ, τον λόγο έχει για ένα µικρό χαιρετισµό και ο
Πρόεδρος του ∆ικηγορικού µας Συλλόγου ο κ. Χρυσόστοµος Κεβρεκάκης.
Παράληψή µου, επειδή έχουµε πολύ οικία σχέση µε τον ∆ήµαρχο, είναι ο
Κωνσταντίνος Σιµιτσής.
Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου κ. Χρυσόστοµος Κεβρεκάκης:
Και ο Παύλος είναι ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου. Συνάδελφοι σας
καλωσορίζω στην πόλη µας και εύχοµαι ολόθερµα επιτυχία στις εργασίες σας που
απ’ ότι πρόσεξα έχει ιδιαίτερα σηµαντικές εισηγήσεις µε ιδιαίτερα σηµαντικούς
εισηγητές. Να περάσετε καλά και όχι µόνο για τις εργασίες εύχοµαι επιτυχία αλλά
και για όλο το πρόγραµµα το οποίο µπορώ να πω ότι τόσο ο Παύλος ο Γεωργιάδης
ως Πρόεδρος, η Ντίνα η Μπαχάνου, ο Βασίλης ο Ιορδανίδης, ο Κώστας ο
Θεοδωρίδης και ο ∆ηµήτρης ο Κάλφας, κατέστρωναν όλες αυτές τις ηµέρες και
θέλω να σας εκµυστηρευτώ κάτι, η αγωνία που είχαν στα πρόσωπά τους τις
τελευταίες ηµέρες εν όψει της σηµερινής ολοµέλειας, δεν µπορούσε να µείνει κρυφή.
Εύχοµαι η προσπάθειά τους να δικαιωθεί, είµαι σίγουρος…
Ξέρετε η πόλης µας – όπως είπε και ο ∆ήµαρχος – ιδιαίτερα αυτήν την εποχή είναι
όµορφη, έχει όµορφες δαντελωτές ακτές µε άριστη ποιότητα άµµου, και είναι µια

από τις πόλεις που έχουν και µέσα στον ιστό της Γαλάζιες Σηµαίες. Εύχοµαι να
περάσετε καλά, να πάτε στην Θάσο, αλλά δεν µπορώ να αποφύγω τον πειρασµό να
µην πω ότι πέρα από όλα αυτά τα όµορφα υπάρχουν και άσχηµα στην Καβάλα, όπως
η προσπάθεια ενός ∆ικαστικού Μεγάρου που χρειαζόταν 18 µήνες για να κτιστεί,
κοντεύει να κλείσει 18 χρόνια και ακόµη δεν µετακοµίσαµε και έτσι η απονοµή στην
Καβάλα γίνεται µε τις ίδιες συνθήκες που υπήρχαν πριν ακόµα πολλοί από εσάς δεν
είχατε γεννηθεί.
Όπως και στη Θάσο, στο πανέµορφο αυτό νησί, που το Ειρηνοδικείο που δικάζουµε,
στεγάζεται σε ένα δυάρι διαµέρισµα, δικάζουµε στο σαλόνι, η γραµµατεία είναι στο
καθιστικό και ο Ειρηνοδίκης στο διάλλειµα είναι στην κουζίνα. Το έκθεµα είναι
κάτω στην αυλή κρεµασµένο µε σύρµα πάνω στο κουτί της ∆.Ε.Η. κάτω από την
συκιά της οποίας τα κλαδιά µε τα χέρια µας προσπαθούµε να αποµακρύνουµε
προκειµένου να έχουµε ορατότητα. Το 2009 σε ένα νησί που η δικαστική ύλη είναι
τεράστια!!! Φυσικά τώρα θα µου πείτε: καλοκαίρι, νησί, συκιά πολύ ροµαντικό
περιβάλλον. Εκεί όµως εµείς ξέρουµε ότι δεν πάνε για να ανταλλάξουν παντοτινούς
όρκους πίστης, έρωτα, αγάπης, φιλίας, ούτε καν να µοιραστούν κοινά όνειρα. Εκεί
πάνε για ποιο γήινα πράγµατα. Εκεί πάνε γιατί κινδυνεύει η περιουσία τους και η
ελευθερία τους. Ας λοιπόν η επίσηµη πολιτεία, στρέψει το βλέµµα της και στην
Καβάλα, η οποία δεν συµπληρώνει κανένα χάρτη απλά, και ας διανοηθεί - το 2009
όταν µιλάµε για άνοιγµα επαγγελµάτων - να έρθει ο Εγγλέζος να δικάσει στη Θάσο.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στο έργο σας.
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Λ.Ε.Α.∆. Καβάλας κ. Παύλος Γεωργιάδης:
Πρόεδρε ευχαριστούµε πολύ. Να και µια δράση που µπορούµε να κάνουµε αύριο αν
έχουµε χρόνο. Να πάµε να κάνουµε µία καθιστική διαµαρτυρία έξω από το
Ειρηνοδικείο Πρόεδρε, παρά τη ζέστη… Καλώ στο βήµα τον κ. Χάρη Τσαρµακλή,
εκπρόσωπο του Λ.Ε.∆.Ε.
Εκπρόσωπος Λ.Ε.∆.Ε., κ. Χάρης Τσαρµακλής:
Αγαπητέ Παύλο, αγαπητέ Μάκη, ως Πρόεδρος ο ένας του Λ.Ε.Α.∆. και ο άλλος του
∆ικηγορικού Συλλόγου, σας ευχαριστώ. Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Λ.Ε.∆.Ε. εύχοµαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της σηµερινής ολοµέλειας. Θέλω
απλώς να πω κάτι που λέω πάντα σε αυτήν την ευκαιρία ότι: πριν από µερικά χρόνια
– οι πιο παλιοί από εµάς θυµόµαστε εδώ – ότι ήταν αδιανόητο εκπρόσωπος του
Λ.Ε.∆.Ε. να παρίσταται στις ολοµέλειες των Λ.Ε.Α.∆. Σήµερα αυτό είναι
κατορθωτό, ελπίζω να έρθει και ένα ακόµη µέλος του ∆.Σ. τον αναµένουµε, ο
Αποστόλης ο Λιόσης ο Πρόεδρος της Αµαλιάδας… ∆εν έχω να πω κάτι άλλο,
περιµένω και εγώ να ακούσω µε µεγάλη προσοχή τις εισηγήσεις, εύχοµαι κάθε
επιτυχία και να ένα ευχαριστώ ξανά στους δύο Προέδρους.
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Λ.Ε.Α.∆. Καβάλας κ. Παύλος Γεωργιάδης:
Και εµείς ευχαριστούµε πολύ, για έναν χαιρετισµό επίσης καλείται στο βήµα ο
Βαγγέλης Χαρατσάρης από την GENERALI, που µας συµπαρίσταται τόσα χρόνια.
κ. Βαγγέλης Χαρατσάρης – GENERALI:
Καλησπέρα σας, είναι για µένα η τρίτη φορά που είµαι σε αυτήν την Ολοµέλεια,
κάθε φορά βλέπω και περισσότερους, αυτό κάτι σηµαίνει προφανώς για την

προσπάθεια που κάνετε. Χρησιµοποίησε ο συνάδελφός σας ένα ρήµα:
συµπαρίσταται. Από την πρώτη µέρα που βρέθηκα απέναντί σας που ήταν περίπου
πριν τρία χρόνια στα Γιάννενα, είπα ότι εµείς έχουµε συνεργάτες και όχι πελάτες.
Θέλω να οµολογήσω ότι είµαι πάρα πολύ ευχαριστηµένος και είναι πολύ τιµητικό
για την GENERALI που µέχρι το 2011 θα έχουµε µία συνεργασία. Επίσης θέλω να
πω ότι ήσασταν πάρα πολύ σκληροί διαπραγµατευτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον
χρόνο που µου δώσατε και καλή συνέχεια στην ολοµέλειά σας. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Λ.Ε.Α.∆. Καβάλας κ. Παύλος Γεωργιάδης:
Ευχαριστούµε πολύ Βαγγέλη. Πρόεδρε η σειρά σου. Τις εργασίες θα τις ανοίξει
φυσικά ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων ο
Γιάννης ο Παναγόπουλος.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ευχαριστώ πολύ Παύλο, ευχαριστώ εκ µέρους όλων σας τον διοργανωτή Σύλλογο
της σηµερινής ιστορικής θα λέγαµε πράγµατι 10ης Ολοµέλειας των Λ.Ε.Α.∆., είναι
ένα σηµαντικό χρονικό ορόσηµο που σηµαίνει ότι µε πείσµα, µε πίστη, µε κέφι
αυτά τα δέκα χρόνια, άνθρωποι - που µέχρι πρότινος δεν τους συνέδεε τίποτα, δεν
είχαν καν επαφή - κατάφεραν να συνεννοηθούν, να συγκροτηθούν, να συνεργαστούν
και µαζί να υλοποιήσουν οράµατα. Τα οράµατα που είχε ο καθένας από εσάς και
οράµατα τα οποία θα έχουµε στο µέλλον. Είναι γεγονός ότι µε την κοινή προσπάθεια
- και το αξιοπερίεργο είναι ότι δεν είµαστε σε έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο βρισκόµαστε, είµαστε, εκπροσωπούµε Κοινότητες ∆ικηγόρων απ’ όλη την Ελλάδα,
και παρόλα αυτά καταφέραµε µε το πνεύµα φιλίας, συνεργασίας, αλληλοεκτίµησης
που είπε προηγουµένως ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Καβάλας, να συνεργαστούµε και
να φέρουµε σε πέρας αποτελέσµατα απτά και εφαρµόσιµα όπως: ήταν η µεγάλη θα
έλεγα επιτυχία της υλοποίησης Νοσοκοµειακής Σύµβασης, η υλοποίηση της Ένωσης
των Λ.Ε.Α.∆. όταν ωρίµασαν τα πράγµατα, και βεβαίως είµαστε εκείνοι οι οποίοι
αλίσκουµε, αλατίζουµε, τις σχέσεις των ∆ικηγόρων µεταξύ τους όπως τις σχέσεις µε
τα αντίστοιχα Ταµεία Λ.Ε.Α.∆. ουσιαστικά θα λέγαµε τις Θεσσαλονίκης, του
Πειραιά και της Αθήνας αλλά και του Λ.Ε.∆.Ε. και του Τ.Υ.∆.Ε. και όλων των
άλλων φορέων που ασχολούνται µε τους ∆ικηγόρους τους οποίους πάντα καλούµε
και ποτέ δεν µας καλούνε. Αλλά εµείς είµαστε ανοιχτοί προς κάθε συνεργασία και
προς κάθε κατεύθυνση.
Με αυτές τις σκέψεις θα πρέπει να επισηµάνω και θα το έχετε δει στο πρόγραµµα ότι
η σηµερινή Ολοµέλεια έχει διαφοροποιήσεις, µε την έννοια ότι πλέον φέρνουµε
οµιλητές οι οποίοι θα εµβαθύνουν σε σηµαντικότατα θέµατα που µας απασχολούν
και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το ελεύθερο βήµα, οι παρεµβάσεις οι δικές σας
που θα τοποθετηθείτε σε διάφορα θέµατα που ενδιαφέρουν τους δικηγόρους.
Πράγµατι και αυτά αποτελούν µία καινοτοµία.
Με αυτές τις σκέψεις: 1 ον συγχαίρω το Λ.Ε.Α.∆. Καβάλας, στο πρόσωπο του
Προέδρου απονέµουµε µία τιµητική – αναµνηστική πλακέτα ούτως ώστε να το
θυµάται το Σώµα. Τους ευχαριστούµε πάρα πολύ και για το υπόλοιπο πρόγραµµα
που θα επακολουθήσει και το οποίο πιστεύουµε ότι θα είναι εκπληκτικό, ήδη
οργανωτικά πλησιάζει το όρια της τελειότητας, θέτοντας πολλά προβλήµατα στον
επόµενο Σύλλογο που θα διοργανώσει την επόµενη 11 ηΟλοµέλεια και µε αυτές τις
σκέψεις ΚΗΡΥΣΣΩ την έναρξη της 10 ης Ολοµέλειας καλώντας τον πρώτο οµιλητή

τον διακεκριµένο κ. Γιώργο Ρωµανιά που είναι γνωστότατος και διότι µας τίµησε
στην ηµερίδα που είχαµε στη Θεσσαλονίκη. Τον ευχαριστούµε που και σήµερα πάλι
µας τιµά, είναι διακεκριµένος Σύµβουλος του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.,
της Α.∆.Ε.∆.Υ, του Υπουργείου Εργασίας γνωστότατος ανά το Πανελλήνιο και
εµβριθέστατος στην ανάλυση των θεµάτων της κοινωνικής ασφάλισης και όλων των
παραµέτρων που την ακολουθούν.
Εισηγητής κ. Γιώργος Ρωµανιάς:
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια που ελέχθησαν, θα προσπαθήσω να διαχειριστώ
τον χρόνο που έχω στην διάθεσή µου όσο µπορώ αποτελεσµατικότερα. Έχουµε
κάποιο πρόβληµα µε την έννοια ότι έχω έναν αριθµό διαφανειών που µας
διευκολύνουν να αντιληφθούµε µερικά στοιχεία, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα
πετύχουµε… γι’ αυτό θα προσπαθήσω φραστικά και αν χρειαστεί αργότερα θα κάνω
χρήση και των διαφανειών.
Θα ξεκινήσω µε το γεγονός των ηµερών, της χθεσινής ηµέρας που βέβαια έχετε
λάβει όλοι λάβει γνώση αυτού του γεγονότος, για την αδυναµία που έχουν τα
Ασφαλιστικά Ταµεία στην Ελλάδα για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα
έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. ∆ιότι στην οικονοµική αποτίµηση, όχι τη
λογιστική, των δυνατοτήτων των Ταµείων τα περιουσιακά τους στοιχεία σε κάθε
στιγµή δεν είναι εκείνα που θα καλύψουν το µέγεθος των παροχών τους. Οι παροχές
προκύπτουν από ένα ισοζύγιο εισφορών - πληρωµών. Η περιουσία παίζει
συµπληρωµατικό ρόλο. Είναι λάθος να λέµε ότι επειδή σήµερα η περιουσία φτάνει
για να πληρώνουµε συντάξεις 3, 4, 5 µηνών τα Ταµεία κλείνουνε. Όχι, διότι στην
διάρκεια αυτών των 5, 6, 7 µηνών τα Ταµεία θα έχουνε και εισπράξεις από εισφορές.
Εποµένως η παρούσα αξία της περιουσίας ακριβέστερα, δεν είναι εκείνη που
καθορίζει την δυνατότητα επιβίωσης ενός ταµείου ή όχι. Στην µαθηµατική επιστήµη
χρησιµοποιούµε την «έννοια της παρούσας αξίας», δηλαδή παίρνουµε τις
αναµενόµενες εισπράξεις των ταµείων µε τις αναµενόµενες πληρωµές, τις
προεκτείνουµε εις το µέλλον – είναι οι λεγόµενες µαθηµατικές «προβολές» εκεί
παίζει συµπληρωµατικό ρόλο και η περιουσία πάντα – και βγάζουµε την παρούσα
αξία που µας δίνει την δυνατότητα βιωσιµότητας ή όχι των ταµείων. Είναι η
λειτουργία των Αναλογιστικών Μελετών που σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη
και θα µου επιτρέψετε στη συνέχεια να πω ότι και στην περίπτωση του Ταµείου
Νοµικών και του κλάδου – του τοµέα πλέον – Επικουρικής Ασφάλισης Νοµικών
αλλά και του Τ.Υ.∆.Ε. είναι απαραίτητη κάποια προσέγγιση την οποία θα σας πω
στη συνέχεια.
Θέλω, αφού κλείσω αυτό το πρώτο κοµµάτι, για να είµαστε ενήµεροι πως κινούνται
τα ζητήµατα της κοινωνικής Ασφάλισης, να µπω ακόµα σε πρόσφατες, εντελώς
πρόσφατες µετρήσεις που έγιναν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και που δεν έχουν
ακόµη ανακοινωθεί στην Ελλάδα. Την µία από αυτές περιληπτικά σε ένα άρθρο µου
πριν από 10 ηµέρες στην «Ελευθεροτυπία» στο Κυριακάτικο φύλλο προσπάθησα να
την παρουσιάσω αλλά είναι χρήσιµο σε αυτήν την ηµερίδα να πούµε 2 – 3 πράγµατα
πάνω σε αυτά. Η πρώτη µέτρηση είναι µία καινούργια µεθοδολογία στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είναι η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας που προχώρησε σε αυτήν την
µελέτη, συγκριτική µελέτη για όλες τις χώρες – µέλη και για τις 27, που ανατρέπει
ένα γνωστό µέχρι σήµερα ας πούµε υπαίτιο της αδυναµίας των Ταµείων που είναι το
έτος της ηλικίας συνταξιοδότησης. Έρχεται αυτή η µελέτη και µας λέει όχι, το
βάρος δεν πρέπει να πέφτει στην ηλικία συνταξιοδότησης άρα για να δούµε
κανονικά τη βιωσιµότητα των Ταµείων πρέπει να συνεκτιµούµε τα χρόνια τα

συντάξιµα τα οποία λαµβάνονται υπ’ όψη για την συνταξιοδότηση. Βέβαια σε
αυτήν την µελέτη η χώρα µας είναι τελευταία. Έχω µία διαφάνεια δεν µπορούµε να
την δούµε θα σας την πω όµως: η χώρα µας έχει για τις γυναίκες 20,8 συντάξιµα έτη,
ο µέσος όρος δηλαδή των Ελληνίδων συνταξιούχων σε ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό
Εργοδοτικό Τοµέα στο σύνολο είναι το 20,8. Είµαστε τελευταίοι στον πίνακα. Είναι
ο µέσος όρος ανδρών-γυναικών 25,1 έτη.
Σας θυµίζω ότι σε άλλες χώρες ξεπερνάνε και τα 35 έτη και σε χώρες γνωστές και
δεν λέω την Σουηδία όπου ξέρετε ότι δεν υπάρχει όριο συνταξιοδότησης, µπορείς να
φύγεις όποτε θέλεις µε κάποια βέβαια πλεονεκτήµατα. Μετά το 61 ο έτος στη
Σουηδία φεύγεις όποτε θέλεις, στο 80 ο στο 90ο, όποτε θέλεις. Έχεις βέβαια κάποια
πλεονεκτήµατα 0,5% προσαυξάνεται η σύνταξή σου κατά έτος από το 65 και πάνω.
Αν φύγεις από το 61 µέχρι το 65 µειώνεται κατά 0,4% κατά έτος. ∆εν λέω την
Σουηδία που είναι η µοναδική χώρα που δεν έχει περιορισµό. Αναφέροµαι σε άλλες
χώρες: στην Ιταλία, στην Γαλλία.
Είναι λοιπόν ένα πρόβληµα για την Ελλάδα, τα λίγα συντάξιµα χρόνια τα οποία έχει
ο Έλληνας συνταξιούχος κατά µέσον όρο. Επαναλαµβάνω σε ολόκληρο το φάσµα:
∆ηµόσιος και Ιδιωτικός τοµέας. Αυτό πρέπει να µας απασχολήσει διότι είναι ένα από
τα στοιχεία των χαµηλών συντάξεων, οι συνάξεις είναι το προϊόν, το αποτέλεσµα
συνεκτίµησης δύο παραµέτρων: η µία παράµετρος είναι τα έτη τα συντάξιµα και η
δεύτερη παράµετρος είναι βέβαια το ύψος των αµοιβών επί του οποίου
υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Εποµένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κοινωνικής Προστασίας εφοδίασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε αυτήν την
καινούργια µέτρηση και η χώρα µας είναι τελευταία σε αυτόν τον Πίνακα.
Υπάρχει µία δεύτερη πρόσφατη µέτρηση. Αυτή η δεύτερη πρόσφατη µέτρηση,
επαναλαµβάνεται κατά καιρούς.Είναι ο λεγόµενος δείκτης αναπλήρωσης. Αυτός ο
δείκτης στην Ελλάδα, έχουµε την αίσθηση όλοι, ότι είναι το 60, το 70, το 80%,
µερικές φορές µάλιστα λένε σε κάποιες τράπεζες που δεν υπάρχουν βέβαια αυτές οι
ίδιες τώρα αλλά τα ταµεία τους εξακολουθούν να υπάρχουν, είναι και το 100%. Η
µέτρηση αυτή η πρόσφατη προ εβδοµάδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δείχνει
µερικά πράγµατα που θα πρέπει να τα συνεκτιµήσουµε σοβαρά στη χώρα µας. Ο
δείκτης αναπλήρωσης σήµερα στην Ελλάδα – επαναλαµβάνω περιλαµβάνει το
σύνολο των ασφαλισµένων ∆ηµόσιος και Ιδιωτικός τοµέας και Εργοδοτικός Τοµέας
– είναι σήµερα 0,44%. Για τις γυναίκες είναι 42% για τους άντρες είναι 46%. Μέσος
όρος βγαίνει το 44%. Είναι δηλαδή το κοµµάτι του µισθού που αναπληρώνεται
από τη σύνταξη. Αυτό που λέµε ότι στην Ελλάδα ο δείκτης είναι – και µάλιστα
υπάρχει και σχετική µελέτη του Ο.Ο.Σ.Α. που µας έχει χαρακτηρίσει γενναιόδωρη
χώρα σε ό,τι αφορά τον δείκτη αναπλήρωσης. Αυτή η σχέση ήταν πριν από 5 χρόνια
0,49% και για τους άντρες ήταν 0,57%. Αντιλαµβάνεστε λοιπόν ότι στη διάρκεια
των 5 τελευταίων ετών η αγοραστική αξία των συντάξεων έχει µειωθεί
ουσιαστικά. Έχει µειωθεί από το 49% που ήταν ή το 57% των αντρών, έχει
περίπου κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες πάει κάτω. Και εδώ ανακύπτει ένα µεγάλο
πρόβληµα, που καλό είναι να το γνωρίζετε γιατί χειρίζεστε θέµατα όχι µόνο δικά σας
αλλά και θέµατα που αφορούν το σύνολο των ασφαλισµένων. Είναι το θέµα του ότι
έχει επικρατήσει η άποψη, και µάλιστα υπάρχουν και οι σχετικές µελέτες από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δείχνουν ότι σήµερα στην Ελλάδα µε µαθηµατικές
προβολές µέχρι το έτος 2050, θα οδηγηθούµε στο να αναλώνεται περίπου το 24,8%
- 1 στα 4 ευρώ από το Α.Ε.Π.- για την καταβολή των δηµόσιων συντάξεων. Αυτή
είναι µία µελέτη η οποία είναι επίσηµη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να
αντιληφθείτε το τι σηµαίνει αυτό η Ελλάδα είναι στην κορυφή άνω δεξιά που µας

δείχνει το ποσοστό του Α.Ε.Π. που αναλώνεται 24,8% και στην άλλη άκρη του
διαγράµµατος είναι η Πολωνία που λέει ότι θα είναι το 8%. Ενδιάµεσα είναι όλες οι
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που κυµαίνεται - για τις γνωστές προοδευµένες χώρες:
Γαλλία, Γερµανία κ.λπ. - µεταξύ 12 µε 14%.
Αντιλαµβάνεστε λοιπόν – και έχω γίνει µάρτυς παρόµοιων εντυπώσεων σε
εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες – ότι εποµένως η Ελλάδα που φαίνεται ότι θα αναλώνει
το 25% του Α.Ε.Π. της, µία στις τέσσερις µονάδες του παραγόµενου πλούτου για να
πληρώνει συντάξεις, έχει υψηλότατο επίπεδο συντάξεων. Από την άλλη µεριά
βέβαια η µέτρηση των συντάξεων δείχνει ότι είµαστε στο χαµηλότερο επίπεδο. Τι
συµβαίνει; Ποια είναι η ανωµαλία;Γιατί περί ανωµαλίας πρόκειται: να φαίνονται
από τα στατιστικά στοιχεία ότι είµαστε η πλουσιότερη χώρα στην καταβολή
συντάξεων και στην πράξη να είµαστε η χαµηλότερη χώρα στην καταβολή
συντάξεων. Ποια είναι η ανωµαλία; Η ανωµαλία είναι ότι οι στατιστικές που
δίδονται από την Ελλάδα, µας έχουνε κατατάξει… – αν θα δείτε µια άλλη στατιστική
της Eurostat που λέει πόσο τα % µειώνεται η φτώχεια µε τις µεταβιβαστικές
πληρωµές, τις προνοιακές παροχές που κάνει το κράτος – θα δείτε ότι η Ελλάδα έχει
ποσοστό φτώχειας σταθερά τα τελευταία 10 χρόνια µεταξύ 21 έως 23% και αυτό το
ποσοστό µε την επενέργεια πλέον των µεταβιβαστικών πληρωµών πέφτει κατά 1 ή
το πολύ 2 µονάδες. Τη στιγµή που στην ∆ανία πέφτει 17 µονάδες, στη Σουηδία
πέφτει 14 µονάδες και κατά µέσο όρο στην υπόλοιπη Ευρώπη πέφτει γύρω στις 10
µε 12 µονάδες. Αν συγκρίνεται αυτές τις δύο στατιστικές αντιλαµβάνεστε περί τίνος
πρόκειται. Απλούστατα κοµµάτια που πρέπει να πηγαίνουνε στις συντάξεις, να
επιβαρύνουνε τις συντάξεις, αντιθέτως πηγαίνουν και επιβαρύνουνε τις κοινωνικές
παροχές. Έτσι η Ελλάδα εµφανίζεται διπλά ανώµαλη: από τη µια µεριά να έχει
υψηλές συντάξεις – ένα µεγάλο ποσοστό να καταβάλλεται για συντάξεις – και από
την άλλη µεριά να µην υπάρχει κοινωνικό κράτος. ∆ύο παραδείγµατα για να γίνει
αντιληπτό: το ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ δεν είναι σύνταξη είναι προνοιακή παροχή την οποία
καταβάλει ο κρατικός προϋπολογισµός µέσω τον ασφαλιστικών ταµείων. Ο Ο.Γ.Α.,
η σύνταξη όχι η ανταποδοτική του Ο.Γ.Α., η παλαιότερη σύνταξη δεν είναι σύνταξη
και αυτό είναι προνοιακό επίδοµα. Η Ελλάδα χρεώνει και µε τα δύο αυτά επιδόµατα
τις συντάξεις και εµφανίζει λοιπόν αυξηµένο το ποσοστό των συντάξεων ενώ
ταυτόχρονα το κοινωνικό κράτος δεν υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν µία στρεβλή
χορήγηση στατιστικών στοιχείων από εδώ που δηµιουργούν για την χώρα µας αυτήν
την εντύπωση. Τα λέω αυτά γενικά γιατί είναι χρήσιµα να τα γνωρίζετε αλλά θέλω
να µπω σε 3 – 4 ζητήµατα – γιατί και ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος – που
αφορούν το Ταµείο Νοµικών κατ’ αρχήν, τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης που
κόπηκε από το Ταµείο Νοµικών και µεταφέρθηκε στον Κλάδο Επικούρισης του
Ε.Τ.Α.Α. και µερικά πράγµατα τα οποία – προφητικά είναι αυτά θα µε θυµηθείτε –
για το Τ.Υ.∆.Ε. για το Ταµείο Υγείας το δικό σας.
Κατ’ αρχήν ο Νόµος ο περσινός, 8 Απριλίου δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο
αποκαλούµενος Νόµος Πετραλιά - αν και τον βρήκε η Πετραλιά έτοιµο εδώ που τα
λέµε – σε κάθε περίπτωση όµως ο Νόµος αυτός έχει µία παγκόσµια πρωτοτυπία. Από
τα 154 άρθρα του, τα 139 ασχολούνται µε τις λεγόµενες ενοποιήσεις. Τί ενοποιήσεις;
Είναι στην πραγµατικότητα µία διοικητική µετακίνηση ανεξάρτητων φορέων κάτω
από κάποια καινούργια 13 ταµεία τα οποία εγώ αποκαλώ «ταµεία οµπρέλες». Τα
ταµεία οµπρέλες είναι απλώς οµπρέλες! ∆εν υπάρχουν τα 133 ταµεία τα οποία
µπήκαν κάτω από αυτές τις οµπρέλες, υπάρχουν σαν τοµείς, σαν διοικητικές µονάδες
αυτών των 13 οµπρελών. ∆εν θα µείνω πολύ σε αυτά, αλλά θα µείνω σε µία οικία σε
εσάς οµπρέλα αυτή του Ε.Τ.Α.Α. που κάτω από αυτήν την οµπρέλα µετακινήθηκαν
21 πρώην ταµεία ή κλάδοι, δεν υπάρχουν πλέον ως νοµικά πρόσωπα αυτά, αλλά

είναι διοικητικές µονάδες του Ε.Τ.Α.Α. του µεγάλου αυτού ταµείου. Υπάρχουν όµως
τρεις ιδιορρυθµίες:πρώτη ιδιορρυθµία µπήκαν όλα τα ταµεία και το καθένα κουβαλά
την περιουσία του. Λέει ο νόµος ότι το καθένα από αυτά, τα πρώην ταµεία-οι κλάδοι
έχουν λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια. Αυτοί είναι οι καθολικοί διάδοχοι της
περιουσίας των ταµείων τα οποία καταργήθηκαν ως Νοµικά πρόσωπα. Η δεύτερη
ιδιορρυθµία είναι ότι το κάθε ταµείο, ο κάθε τοµέας, έχει και το καταστατικό του,
δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά το πακέτο των καταστατικών προβλέψεων
µεταφέρεται και το καταστατικό του καθενός.
Εύκολα θα µου πείτε. Ε, τότε τί κάνουµε; Τί είδους ενοποίηση είναι αυτή; Εγώ έχω
πει ότι – επειδή έχω γυρίζει όλον τον κόσµο και έχω δει το τι έχει γίνει όχι µόνο στην
Ευρώπη – τέτοια ενοποίηση δεν υπάρχει πουθενά. Φτιάξαµε µια οµπρέλα, βάλαµε
από κάτω ειδικά για το Ε.Τ.Α.Α. 21 Ταµεία… αντιλαµβάνεστε ότι το σχήµα είναι
γραφειοκρατικό. Εδώ δεν µπορεί ένα ταµείο να λειτουργήσει κανονικά µέχρι τώρα,
βάλαµε 21 ταµεία, το καθ’ ένα µε το καταστατικό του: 21 καταστατικά, το καθένα µε
την περιουσία του: και αυτό δεν είναι εύκολο γιατί όταν λέµε µε την περιουσία του
το καθένα έχει τις εισφορές του, έχει τις αξιοποιήσεις του, έχει τις καταβολές του.
Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα σχήµα που εκ των πραγµάτων δύσκολα θα λειτουργήσει.
Υπάρχει και κάτι άλλο όµως το κυριότερο το οποίο µπορεί να µας δώσει υπόνοιες
γιατί: το κυριότερο είναι ότι το κάθε ταµείο διατηρεί µεν την περιουσία του, την
προσαυξάνει ανάλογα µε το τι πληρώνει και το τι εισπράττει αλλά δεν µπορεί να
κάνει τη διαχείριση αυτής της περιουσίας. Τη διαχείριση των περιουσιών και των
21 τοµέων την κάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οµπρέλας. Τον κάνει η ∆ιοίκηση
η από πάνω. Τώρα, νοµικοί είστε αντιλαµβάνεστε ότι εδώ έχουµε πλέον παράβαση
συγκεκριµένων αποφάσεων της Οµολογίας θα έλεγα του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
του Στρασβούργου που την διαχείριση της περιουσίας οποιουδήποτε δεν µπορεί να
την αφαιρέσει καµία νοµοθεσία. Θα αναµένουµε αποφάσεις από εκεί, έχουν γίνει
σχετικές προσφυγές και σε κάθε περίπτωση εδώ πλέον υπάρχει ένα πρόβληµα. Το
πρόβληµα αυτό δεν είναι απλώς – και προσέξτε το αυτό γιατί έχει λεχθεί – θα έχει τη
δυνατότητα πλέον η οµπρέλα, έχοντας τα περιουσιακά στοιχεία όλων των επιµέρους
ταµείων να κάνει καλύτερη διαπραγµάτευση, να έχει καλύτερη διαχείριση. Ο Νόµος
δεν λέει αυτό, δεν λέει ότι πρόκειται περί διαχείρισης, µιλάει για κάθε είδους
διάθεση των περιουσιακών στοιχείων. Αντιλαµβάνεστε και έχουµε και παραδείγµατα
από προγενέστερες εποχές στην Ελλάδα, ότι αν η οµπρέλα σε κάποιο τοµέα έχει
κάποια πίεση κάποια στιγµή και δεν µπορεί να βρει χρήµατα για να πληρώσει,
εύκολα θα πάρει από τον διπλανό σεντούκι χρήµατα µε τη λογική ότι θα πληρώσω
τώρα την ανάγκη αυτή… άλλωστε αυτό έχει γίνει και στο Ι.Κ.Α. Όταν µπήκε το
επικουρικό στο Ι.Κ.Α. ο Νόµος απαγόρευε, και µάλιστα µε αυστηρές προβλέψεις
ποινών, τη χρήση των επικουρικών για να πληρώνονται κύριες συντάξεις. Σήµερα
που µιλούµε το επικουρικό δεν έχει ούτε ένα ευρώ. Τα έχει όλα φάει το Ι.Κ.Α.
Υπάρχει βέβαια από το Νόµο η διάταξη να τα επιστρέψει αλλά πριν από λίγα χρόνια
υπήρχε πάλι παρόµοια διάταξη και δεν τα επέστρεψε και δεν έχει να τα επιστρέψει,
αδυνατεί να τα επιστρέψει.
Υπάρχει λοιπόν ένα θέµα: σε ό,τι αφορά αυτές τις ενοποιήσεις των ταµείων διατηρεί
την περιουσία του ο καθένας, διατηρεί το καταστατικό του αλλά διαχείριση δεν
µπορεί να κάνει, δεν µπορεί να κάνει διάθεση. Τη διάθεση την κάνει, µε βάση αυτές
τις διατάξεις του Νόµου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οµπρέλας. Αυτό δεν είναι
µόνο για το Ε.Τ.Α.Α. είναι για όλα τα ταµεία, για όλες τις 13 οµπρέλες που
περιλαµβάνουνε αυτά τα επιµέρους ταµεία. Θέλω εδώ να πω και κάτι ακόµα, το
Ταµείο Νοµικών σήµερα µε τα τελευταία στοιχεία που έχω, ξεπερνά η περιουσία του
τα 1,3 δις ευρώ, περιλαµβανοµένου και του κλάδου που έφυγε και πήγε στο

επικουρικό, του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης των ∆ικηγόρων. Είναι περίπου 1,3.
Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές στις εκτιµήσεις, δεν αλλάζει το θέµα.
Η έρευνα την οποία έχω κάνει για όλα τα ταµεία µου δείχνει ότι το Ταµείο Νοµικών
έχει σ’ αυτήν την περιουσία το 51% περίπου το έχει σε καταθέσεις. Και το υπόλοιπο,
γύρω στο 47 – 48% τα άλλα είναι ακίνητα, είναι σε χρεόγραφα. Εκ των χρεογράφων
αυτών έχει περίπου 55% σε οµόλογα και το υπόλοιπο το έχει σε καλές µετοχές. Η
περιουσιακή κατάσταση του Ταµείου Νοµικών είναι, συγκριτικά µε τα άλλα ταµεία,
καλή.
Και θέλω να σας πω ότι έχει συγκροτηθεί µία Επιτροπή Τεχνοκρατών – µου κάνανε
την τιµή να µου αναθέσουνε την Προεδρία – που λειτουργεί, έχουµε γραφεία στο
Τεχνικό Επιµελητήριο. Συµµετέχει ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε αυτήν την
οµάδα, συµµετέχει το Τεχνικό Επιµελητήριο, συµµετέχουν πολλοί φορείς:
Φαρµακευτικός Σύλλογος, Οδοντιατρικοί Οµοσπονδία, ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος, η Γ.Σ.Ε.Ε., η Α.∆.Ε.∆.Υ., η Γ.Ε.Σ.Ε.Β.Ε, µετέχουν πολλοί κοινωνικοί
φορείς. Αυτή η Επιτροπή ασχολήθηκε µε µερικά ζητήµατα τα οποία τα βγάλαµε στη
δηµοσιότητα στη Συνεδρίαση την τελευταία που κάναµε, θέσαµε το ζήτηµα των
κοινωνικών πόρων του Ταµείου Νοµικών. Η άποψη την οποία εγώ υποστηρίζω και
νοµίζω η Επιτροπή θα καταλήξει να την κάνει αποδεκτή είναι ότι:κατ’ ουσίαν δεν
πρόκειται περί κοινωνικού πόρου. Πρόκειται περί οιονεί εργοδοτικής εισφοράς. Σας
το λέω προκαταβολικά θα ακολουθήσει αναλυτική έκθεση για ποιο λόγο και µε ποιο
αιτιολογικό γιατί όπως ξέρετε ο Νόµος 3655 έχει θεωρήσει κοινωνικούς πόρους και
επιβάλλει µάλιστα και την εισφορά του 10% όχι µόνο στους ∆ικηγόρους αλλά και
στους γιατρούς και στους µηχανικούς. Είναι ένα θέµα λοιπόν αυτό και νοµίζω από τη
δική σας πλευρά θα πρέπει να το αναδείξετε και εσείς. ∆ιαπιστώνω ότι υπάρχει µία
µέχρι στιγµής αδυναµία προβολής αυτού του ζητήµατος και είναι νοµίζω εύκολο
κανείς να βρει επιχειρήµατα και να στηρίξει αυτήν την άποψη. Φεύγω από αυτήν την
λεπτοµέρεια η οποία θα µας απασχολήσει προσεχώς για να πάω κάπου αλλού.
Υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα, ένα µεγάλο ερώτηµα το οποίο δεν µπορεί να απαντηθεί
και δεν έχει απαντηθεί αυτή τη στιγµή µε σιγουριά: γιατί ο νόµος προέβλεψε αυτές τις
ρυθµίσεις, τη διατήρηση της περιουσίας, τη διατήρηση των καταστατικών, την ανάθεση
της διαχείρισης, της µε κάθε τρόπο διάθεσης αυτής της περιουσίας των επιµέρους
τοµέων στην ∆ιοίκηση της κάθε οµπρέλας; Ποια ήταν η επιλογή του; Πού
σκόπευε; Απάντηση δεν θα πάρουµε εύκολα, µπορούµε να υποθέτουµε ό,τι θέλουµε.
Αν όµως σκεφτούµε κάτι που θα σας πω τώρα, θα µας βοηθήσει να δούµε προς τα
που πάει αυτή η επιλογή την οποία έκανε ο νόµος. ∆εν σας κρύβω ότι όταν ήταν να
γίνει αυτή η διάταξη µε φώναξε η Υπουργός και µε ενηµέρωσε και µου είπε ποια
είναι η άποψή σου. Της είπα ότι δεν έχω παρατηρήσεις σε καµία άλλη χώρα να γίνει
ενοποίηση µε αυτόν τον τρόπο: µε διατήρηση καταστατικών, µε διατήρηση
περιουσίας, δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο να τα πειράξουµε. Και µάλιστα τα
ταµεία των επιστηµόνων: των δικηγόρων, των γιατρών, των µηχανικών, είναι ταµεία
που συγκριτικά µε τα άλλα λειτουργούν καλά, η βιωσιµότητά τους µπορεί να µην
φτάνει µέχρι 50 χρόνια που λένε οι αναλογιστικές µελέτες αλλά σε κάθε περίπτωση
είναι βιώσιµα ταµεία. Για ποιο λόγο να τα πειράξουµε και να τα βάλουµε εκεί; Μου
απάντησε ότι: «δεν µπορώ να κάνω τίποτα, τα µετέφερα στον Πρωθυπουργό και µου
είπε ότι είναι απόφασή του, δεν ξέρω ποιος του το είπε και τι έγινε, σε κάθε
περίπτωση ο νόµος ισχύει». Τώρα είναι δεδοµένο πλέον ότι ισχύει.
Εδώ λοιπόν πάµε στον κλάδο Υγείας. Επιτρέψτε µου να επιµένω, παρά το ότι έχει
επικρατήσει στην Ελλάδα η έκφραση Κλάδος Ασθένειας. Πουθενά στην Ευρώπη δεν
υπάρχει Κλάδος Ασθένειας. ∆ιότι θεωρείται ότι πρέπει να αντιµετωπίζεται η υγεία

προληπτικά, να διατηρούµε την υγεία και όχι απλώς να αντιµετωπίζουµε την
ασθένεια. Η έννοια «Κλάδος Ασθένειας» είναι σαν να αγνοεί την προληπτική
ιατρική. Σε κάθε περίπτωση η ονοµασία είναι το λιγότερο. Όµως 3655, ειδικά για την
υγεία, ειδικά για τον Κλάδο Υγείας έχει πονηρότατες διατάξεις. Πρώτη ρύθµιση η
οποία µάλιστα έπρεπε να έχει γίνει µέχρι 31 ∆εκεµβρίου, δεν έχει γίνει ούτε στο
Ε.Τ.Α.Α., προ ηµερών ρωτούσα τον κ. Γουσέτη που µετέχει στη ∆ιοίκηση και µου
είπε ότι «Όχι, δεν το έχουµε ακόµη πετύχει, προσπαθούµε και έστω και εκτός
νοµιµότητας ακολουθούµε το παλαιό µοντέλο». Λέει ο νόµος ότι µέσα σε 3 µήνες οι
επιµέρους Κλάδοι Υγείας ή τα Ταµεία Υγείας που έχουνε µεταφερθεί στην οµπρέλα,
αυτήν την γενική οµπρέλα του Ε.Τ.Α.Α., στον κλάδο υγείας… οι επιµέρους κλάδοι
έχει όπως είπαµε ο καθένας το καταστατικό του. Ωραία, ωραία. Όµως ο κάθε κλάδος
έχει και δικές του Υγειονοµικές Επιτροπές, έχει και συµβάσεις µε παρόχους Υγείας.
Γιατρούς, φαρµακοποιούς, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές κ.λπ. Ο νόµος 3655 λοιπόν
λέει ότι µέχρι 31 ∆εκεµβρίου όλες αυτές οι επιµέρους συµβάσεις µε παρόχους υγείας
καταργούνται. Και στη θέση τους θα µπούνε νέες συµβάσεις µε παρόχους υγείας για
όλα τα ταµεία που περιλαµβάνονται κάτω από τον κλάδο εδώ. ∆ηλαδή καταργείται…
και αυτή είναι ρητή η διάταξη. Είναι σαφής διάταξη, δεν χρειάζεται ούτε Υπουργική
Απόφαση ούτε τίποτα. Με την παρέλευση του χρόνου οι επιµέρους συµβάσεις
φαίνεται ότι µέχρι τώρα όσες συµβάσεις έχουν λήξει, δεν ανανεώνονται, δεν έχουν
ακυρώσει ακόµη όµως τις παλαιές, είναι ρητή όµως µνεία του νόµου ότι καταργούνται
οι επιµέρους συµβάσεις µε τους παρόχους υγείας και ότι θα έχουµε ενιαίες συµβάσεις
για όλα τα ταµεία που υπάγονται στον κλάδο υγείας της οµπρέλας του Ε.Τ.Α.Α.
Ο νόµος προχωρεί παραπέρα. Μας λέει ότι επίσης, οι υγειονοµικές επιτροπές οι
οποίες ασχολούνται είτε µε θέµατα περιθάλψεως είτε µε θέµατα αναπηριών κ.λπ. και
είναι για το κάθε ταµείο, καταργούνται και αυτές και στη θέση τους µπαίνουν ενιαίες
υγειονοµικές επιτροπές για όλα τα ταµεία που θα κρίνουν τους ασφαλισµένους όλων
των ταµείων. Και το κυριότερο ο νόµος παρέχει εξουσιοδότηση στον εκάστοτε
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με Υπουργική Απόφαση, κατά
την επιλογή του, να καταργήσει – προσέξτε το αυτό – όλους τους κανονισµούς
παροχών υγείας όλων των ταµείων. Και στη θέση τους να θεσπίσει ενιαίο κανονισµό
παροχών υγείας για όλα τα ταµεία. Το πράγµα έχει και ουρά. Αυτό που λέει για το
Ε.Τ.Α.Α. και αφορά άµεσα το δικό σας ταµείο το Τ.Υ.∆.Ε., γιατί το Τ.Υ.∆.Ε. έχει το
καταστατικό του και δεν αναφερόµαστε µόνο… όπως το διατυπώνει ο νόµος
περιλαµβάνει τα πάντα. Το ύψος των παροχών σε χρήµα και σε είδος, τον κύκλο των
προσώπων που µπορούν να ασφαλιστούν για αυτές τις παροχές και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια, η εξουσιοδότηση που παρέχεται είναι ευρεία. Με Υπουργική Απόφαση
κατάργησης όλων των κανονισµών – εποµένως και των κανονισµών του Τ.Υ.∆.Ε. –
και αντικατάστασής τους όλων αυτών των κανονισµών µε έναν ενιαίο κανονισµό για
όλα τα ταµεία που υπάγονται πλέον εδώ. Είπα όµως ότι έχει και ουρά το θέµα.
Ακριβώς η ίδια διάταξη υπάρχει και στο λεγόµενο ΤΑΥΤΕΚΟ, το ταµείο δηλαδή
που περιλαµβάνει πάλι τους κλάδους υγείας των ασφαλισµένων στη ∆.Ε.Η. στον
Ο.Τ.Ε., στις Τράπεζες, στον Η.Σ.Α.Π., στον ΗΛΠΑΠ κ.λπ. Και εκεί έχουµε
χωριστούς κανονισµούς παροχών υγείας, επαναλαµβάνεται αυτούσια η ίδια ρύθµιση.
Ισχύει πάντα και η ρύθµιση για την κατάργηση των συµβάσεων. Ισχύει πάλι η
ρύθµιση για τις ενιαίες Υγειονοµικές Επιτροπές για όλα τα ταµεία. Ισχύει όµως
κυρίως, και εδώ είναι το σοβαρό θέµα, και η δυνατότητα του Υπουργού να έρθει και
να φτιάξει έναν ενιαίο κανονισµό παροχών υγείας. Το ίδιο το επαναλαµβάνει και
στον Ο.Π.Α.∆. στον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου. Τί
καταλαβαίνουµε απ’ όλα αυτά; Εάν τα συνεκτιµήσουµε µε την πρόσφατη
ανακοίνωση περί διάσπασης του Ι.Κ.Α. σε κλάδο σύνταξης – το Ι.Κ.Α. δεν έχει όπως

ξέρετε Πρόνοια, δεν έχει εφ’ άπαξ, ούτε επικουρική, επικουρική είναι µόνο από το
ΕΤΕΑΜ – έχει µόνο τον κλάδο κύριας σύνταξης και τον κλάδο υγείας. Ασθένειας
τον λέει είπαµε να τον λέµε υγείας. Στο Ι.Κ.Α., µε το σπάσιµό του, φεύγει ο κλάδος
ασθένειας και ανεξαρτητοποιείται και θυµηθείτε µε, αυτός θα είναι ο υποδοχέας,
διότι όταν θα έχουµε ενιαίους κανονισµούς - είτε για το Ε.Τ.Α.Α., και για το
Ε.Τ.Α.Α., και για τον Ο.Π.Α.∆. και για τον ΤΑΥΤΕΚΟ - αντιλαµβάνεστε ότι δεν έχει
σηµασία πλέον σε ποιο ταµείο υγείας θα είναι ασφαλισµένος ο καθένας αφού οι
παροχές θα είναι οι ίδιες. Ο κανονισµός παροχών θα είναι ενιαίος για όλον τον
κόσµο. Άρα λοιπόν, εύκολα πλέον το επόµενο βήµα θα είναι να µετακινηθούνε τα
ταµεία και να µπούνε κάτω από το ταµείο αυτό που θα βγει από την διάσπαση του
Ι.Κ.Α.
Είναι ένα θέµα που νοµίζω ότι πρέπει να σας απασχολήσει, µας απασχολεί και εµάς
γιατί είναι γενικότερο το πρόβληµα, εγώ σε µία τηλεοπτική συζήτηση που είχα µε
τον σηµερινό Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου… διότι λέει, δεν σας το είπα αυτό,
λέει ο νόµος ότι πριν εκδοθεί Υπουργική Απόφαση χρειάζονται τρία πράγµατα:
1ονγνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου της οµπρέλας πάντα. Γνώµη, όχι
σύµφωνη γνώµη, απλώς γνώµη. Να πει µία γνώµη το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
οµπρέλας ότι: «Ναι, θέλω να κάνω αυτήν την ενοποίηση». ∆εύτερον χρειάζεται
οικονοµική µελέτη λέει ο νόµος. Και αµέσως γεννάται το ερώτηµα όχι αναλογιστική
µελέτη. Στην αναλογιστική µελέτη, οι κανόνες είναι διεθνώς δεδοµένοι. Στην
οικονοµική µελέτη… τρέχα γύρευε, ό,τι θέλει βάζει ο καθένας. Για την οικονοµική
µελέτη οι κανόνες δεν είναι δεδοµένοι, δεν υπάρχει κανονισµός διεθνώς παραδεκτών
µεθόδων για να κάνεις χρονική µελέτη όπως το λέει µία οικονοµική µελέτη. Και το
τελευταίο βέβαια, που είναι άνευ αξίας, είναι και η γνώµη λέει του Συµβουλίου
Ασφάλισης. Είναι ένα Συµβούλιο που λειτουργεί στο Υπουργείο και είναι πάντοτε
υπακούει στις εντολές του εκάστοτε Υπουργού. Άνευ αξίας. Από αυτά τα τρία εκείνο
που έχει αξία είναι τα περί οικονοµικής µελέτης. Όταν λοιπόν σε αυτήν την
τηλεοπτική συνάντηση που είχα µε τον σηµερινό Γενικό Γραµµατέα, του είπα ότι
από τη στιγµή που ο νόµος λέει ότι θα προηγηθεί οικονοµική µελέτη και µάλιστα όχι
αναλογιστική, σηµαίνει ότι το κόστος θα είναι εκείνο το οποίο θα καθορίσει το
επίπεδο των παροχών. Μου απάντησε: «Όχι, θα κοιτάξουµε να πάρουµε τις ανώτερες
παροχές, να τις δώσουµε σε όλους». Αντιλαµβάνεστε ότι είναι µία απάντηση η οποία
δεν έχει σοβαρότητα, µε την έννοια ότι αν ήταν να πάρεις καλύτερες παροχές και δεν
σε ενδιέφερε το κόστος δεν θα έβαζες και αυτήν την προϋπόθεση. Όλη λοιπόν αυτή
η ιστορία που γίνεται στον κλάδο Υγείας – που αντιλαµβάνεστε ότι εδώ οι
αντιδράσεις είναι λιγότερες – όλη αυτή η διαδικασία, η οποία προβλέπεται από τον
νόµο δεν είναι καινούργιο φρούτο, οδηγεί σε µία ενιαιοποίηση των κλάδων Υγείας
που θα πιάνει από τον ασφαλισµένο του Ι.Κ.Α. µέχρι το δηµόσιο υπάλληλο και µε
όλα τα άλλα ενδιάµεσα κοινωνικά πληθυσµιακά στρώµατα. Αυτό δεν είναι µία απλή
θα έλεγα επισήµανση αν διαβάσετε τις ρυθµίσεις του νόµου αµέσως θα
ευαισθητοποιηθείτε. Και σας καλώ να τις διαβάσετε αναλυτικά αυτές τις ρυθµίσεις,
όχι µόνο για το Ε.Τ.Α.Α. αλλά και για τα άλλα ταµεία όπου επαναλαµβάνονται
αυτολεξεί οι ίδιες ρυθµίσεις το ίδιο ακριβώς κοµµάτι. Βεβαίως εδώ σ’ αυτήν την
περίπτωση ο νόµος δεν θέτει προθεσµία. Για την έκδοση δηλαδή της Υπουργικής
Απόφασης δεν θέτει προθεσµία. Όµως οι διαδικασίες είναι ταχύτατες, όσο γνωρίζω
υπάρχει συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας για να καταρτιστεί αυτός ο ενιαίος
κανονισµός που θα πάρει την οριστικοποίησή του στη συνέχεια.
Επανέρχοµαι για να θέσω 3-4 ζητήµατα ακόµη, δεν θέλω να σας κουράσω αλλά είναι
µερικά πράγµατα που νοµίζω πρέπει να τα λέµε για να γνωρίζουµε προς τα που
βαδίζουµε. Νοµίζω ότι και στο ταµείο Νοµικών και στον κλάδο επικουρικής… εδώ

βλέπετε ότι υπάρχει κάτι το περίεργο: ενώ κάνουµε ενοποιήσεις, πήραµε από το
ταµείο Νοµικών το σπάσαµε στα δύο και αφήσαµε την κύρια σύνταξη κάτω από τον
τοµέα το παλιό ταµείο Νοµικών, το κοµµάτι της κύριας σύνταξης και το επικουρικό
κοµµάτι το πήγαµε σε άλλο κλάδο. Αλλά η περιουσία θα µοιραστεί και η κινητή και
η ακίνητη µε κανόνες που προβλέπει ο νόµος. ∆εν είναι αυτό το πρόβληµα. Το
πρόβληµα είναι ότι σήµερα πλέον επιβάλλεται, και το λέω µε κάθε πεποίθηση ότι
είναι σωστό, και το ταµείο Νοµικών και το ταµείο των Γιατρών, (των Μηχανικών
την τακτοποίησε τη δουλειά µε τον δικό του τρόπο γιατί έκανε την µελέτη έστω και
εκ των υστέρων και υπάρχει µια νηνεµία εκεί. Το πρόβληµά του είναι που του
παίρνει το 10% από τους κοινωνικούς πόρους. Κατά τα άλλα όµως έχει ρυθµίσει το
θέµα)… Εδώ λοιπόν νοµίζω ότι επιβάλλεται να γίνουν αναλογιστικές προσεγγίσεις
όχι οικονοµικές, αναλογιστικές προσεγγίσεις. Έχει λεχθεί από διάφορους, δεν ξέρω
ερµηνεύει ο καθένας όπως θέλει ορισµένα που λέει, ότι εγώ είµαι αντίθετος µε τη
δηµιουργία ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης. Ναι, είµαι αντίθετος σε ό,τι αφορά
το συνταξιοδοτικό κοµµάτι. Απολύτως αντίθετος. Σε ό,τι αφορά όµως το κοµµάτι
υγείας δεν είµαι καθόλου αντίθετος. ∆ιότι µε το δεδοµένο επίπεδο των παροχών που
γίνεται σήµερα στην Ελλάδα από τους κλάδους υγείας, και γνωρίζετε και ποια
ανοµοιοµορφία υπάρχει και πόσο µικρές είναι οι ενισχύσεις, δεν υπάρχει άλλη
περίπτωση ενίσχυσης της θέσης του ασφαλισµένου από τη δηµιουργία ενός
περαιτέρω οργανισµού που υπάγεται στο Ιδιωτικό ∆ίκαιο, ενός ταµείου δηλαδή
επαγγελµατικής ασφάλισης είτε µιας άλλης µορφής ιδιωτικής κάλυψης. ∆ιότι ειδικά
σε αυτό το κοµµάτι δεν καλυπτόµαστε µε τις παροχές οι οποίες προβλέπεται ότι θα
πέσουν ακόµη περισσότερο. Εποµένως να ξεκαθαρίσουµε τα ζητήµατα, προσωπικά
είµαι απολύτως αντίθετος µε τη δηµιουργία ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης
για τις συντάξεις, αλλά είµαι απολύτως θετικός για τη δηµιουργία ταµείων
επαγγελµατικής ασφάλισης για τους κλάδους υγείας. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο
ζήτηµα το οποίο θέλω να πω είναι το εξής: αν θέλουµε να κάνουµε µία σοβαρή
πρόταση, µπορούµε να δούµε τις αναλογιστικές προσεγγίσεις και του ταµείου
Νοµικών και του ταµείου της Υγείας του Τ.Υ.∆.Ε., αναλογιστικές προσεγγίσεις µε
τα σηµερινά επίπεδα των εισφορών που υπάρχουνε. Κατ’ αρχήν πρέπει οι ίδιοι να
ξέρουµε τι γίνεται. ∆εν χρειάζεται να κοινοποιηθούν τα συµπεράσµατα. Άλλωστε
δεν σας κρύβω και εµείς στη Γ.Ε.Σ.Ε.Ε. κάνουµε πολλές προσεγγίσεις και από αυτές
κοινοποιούµε θα έλεγα 3 στις 10. ∆ιότι οι υπόλοιπες δεν µας συµφέρει να τις
κοινοποιήσουµε. Υποτίθεται όµως ότι ο καλός νοικοκύρης µπορεί και ελέγχει τα του
οίκου του. Κάνει τις µελέτες του και αναλόγως φτιάχνει και την πορεία του. Είναι
λοιπόν χρήσιµο να ξέρουµε σήµερα το Τ.Υ.∆.Ε., µε το σηµερινό επίπεδο παροχών,
εάν έχει ή δεν έχει βιωσιµότητα. Μία πρόχειρη εκτίµηση µπορεί να την κάνει κανείς
αλλά θα είναι πρόχειρη και µη αξιόπιστη. Μία εκτίµηση η οποία µπορεί να γίνει µε
αναλογιστικό τρόπο, όχι µε απλές οικονοµικές προσεγγίσεις, µε τις παραδοχές που
κάνει η αναλογιστική επιστήµη είναι απολύτως χρήσιµη ως όπλο άµυνας κατά της
επιδροµής που θα γίνει αργότερα, σύντοµα, µε αυτά που έλεγα πριν από λίγο για
τους ενιαίους κανονισµούς παροχών. Μου λέγανε προχθές οι συµβολαιογράφοι οι
οποίοι έχουνε και αυτοί το ταµείο τους, το σπάσανε στα τρία το ταµείο των
συµβολαιογράφων. Το κόψανε σε τρία κοµµάτια. Βάλανε χωριστά την επικουρική
σύνταξη, χωριστά το εφ’ άπαξ, χωριστά την υγεία. Ένα ταµείο υγιέστατο που δεν
είχε κανένα πρόβληµα και το κόψανε στα τρία, µοιράζουν την περιουσία του και το
ένα κοµµάτι πάει στην επικουρική στον κλάδο επικούρησης του Ε.Τ.Α.Α., το άλλο
κοµµάτι πάει στην υγεία του Ε.Τ.Α.Α. και το άλλο κοµµάτι πάει στο εφ’ άπαξ στην
πρόνοια του Ε.Τ.Α.Α. Μου λέγανε λοιπόν ότι: «έχουµε καλές παροχές υγείας», και
βεβαίως έχουνε καλές παροχές υγείας, πολύ υψηλότερες απ’ ότι έχουνε άλλα

κοινωνικά στρώµατα. «Θα µας τις πάρουνε;» Απάντηση: η πρόθεση του νοµοθέτη
είναι ΝΑΙ. ∆εν κάνει καµία διάκριση εάν αυτός που έχει καλές παροχές υγείας
πληρώνει και διπλάσιες ή τριπλάσιες ασφαλιστικές εισφορές από τον άλλο. Και οι
συµβολαιογράφοι, ειδικά στον κλάδο υγείας, έχουνε πολλαπλάσιες ασφαλιστικές
εισφορές. Αυτό θα το αγνοήσουµε; Μα µία αναλογιστική µελέτη φαίνεται ότι το
ταµείο είναι υγιές. Είναι ένα όπλο, όταν θα έρθει η ώρα εκείνη που θα γίνει
ενιαιοποίηση των κανονισµών υγείας.
Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής: λέγονται διάφορα, ότι το σύστηµα το
δικό µας είναι προβληµατικό, δεν υπάρχει καµία αµφιβολία. Αλλά πρέπει να
κοιτούµε όχι απλώς γενικότητες αλλά το κάθε ταµείο χωριστά. Εάν αυτή τη στιγµή
πάρουµε συγκεκριµένα ταµεία θα δούµε ότι όντως υπάρχει µεγάλο πρόβληµα. Το
πρώτο ταµείο που έχει τεράστιο πρόβληµα είναι το ταµείο των Ελεύθερων
Επαγγελµατιών όπου έχει 28 δις ευρώ µακροχρόνιο αναλογιστικό έλλειµµα και έχει και
ένα 1,1 δις ευρώ τρέχον διαχειριστικό έλλειµµα. Το 2009 πρέπει να πληρώσει 1,1 δις
ευρώ παραπάνω από αυτά που θα εισπράξει. Και δεν έχει και περιουσία
ικανοποιητική για να συµβάλλει, όπως λέγαµε πριν λίγο, συµπληρωµατικά. Αυτό το
ταµείο λοιπόν έχει ειδική µεταχείριση. Πρέπει να αντιµετωπιστεί µα ειδικό τρόπο.
∆εν µπορούµε να τα βάζουµε όλα σε ένα τσουβάλι και να πούµε ότι όλα τα ταµεία
έχουνε το ίδιο πρόβληµα. Το σύστηµα, στο σύνολό του, έχει 150 δις ευρώ έλλειµµα.
Από αυτά τα 150 δις ευρώ έλλειµµα που έχει το σύστηµα τα έχουνε τα δύο ταµεία:
το Ταµείο των Ελεύθερων Επαγγελµατιών και το µεγάλο Επικουρικό. Άλλα ταµεία,
το δικό σας ταµείο δεν έχει έλλειµµα. Εάν αυτή τη στιγµή λοιπόν προσπαθήσουµε να
επικεντρώσουµε εκεί που χρειάζεται, εκεί που υπάρχει το έλλειµµα, και όχι να
συµπαρασύρουµε και τα άλλα ταµεία στην ελλειµµατική πλέον διαχείριση. ∆ιότι
αφαιρώντας πόρους, µη νοµίζετε - όταν λέµε ότι αφαιρούµε 10% για τους
κοινωνικούς πόρους από ένα ταµείο - ότι αυτό είναι 10%. Είναι πολλαπλασιαστικές
οι επιπτώσεις. ∆ιότι αφαιρείται αυτό το ποσό, για να βγάλουµε σε 30 ή 50 χρόνια
που υπολογίζουµε την αναλογιστική αξία, για να βγάλουµε το τελικό νούµερο η
επίπτωση είναι θα έλεγα ούτε πολλαπλασιαστική. Είναι θα έλεγε εκθετική η
επίπτωση. ∆εν είναι ότι χάσαµε…χρωστάει το κράτος τώρα – αν θυµάµαι καλά
τους αριθµούς – στο Ταµείο Νοµικών 130 εκατοµµύρια ευρώ. Αν θυµάµαι καλά
τους αριθµούς. Στους γιατρούς χρωστάει 400 τόσο. Στους µηχανικούς χρωστάει
άλλα 400. Μη νοµίζετε ότι αυτό το 130 είναι ένα απλό ουδέτερο µέγεθος: µας
χρωστάει 130 θα µας τα δώσει, όχι, στην πολλαπλασιαστική του ή την εκθετική του
λειτουργία δηµιουργεί τεράστια ελλείµµατα γιατί τα πάµε στο µέλλον 30 χρόνια και
τα προεξοφλούµε πλέον και τα φέρνουµε εδώ. Εποµένως αυτά τα 130
εκατοµµύρια, µπορεί τελικά να µην είναι… δεν θα είναι σίγουρα 130, µπορεί να
αποδειχθούν πεντηκονταπλάσια για τη βιωσιµότητα του ταµείου. Τα ταµεία δεν
µοιάζουν µε µία επιχείρηση που έχω κέρδη, τα µαζεύω και κλείνω την επιχείρηση
και φεύγω. Τα κέρδη, τα πλεονάσµατα των ταµείων είναι υποχρεώσεις για το
µέλλον. Εποµένως όταν ένα ταµείο έχει πλεόνασµα, αυτό δεν είναι κέρδος. Με τα
διεθνή λογιστικά πρότυπα µάλιστα, συνεκτιµάται και το κοµµάτι των οφειλών στους
ήδη ασφαλισµένους. ∆εν υπολογίζονται µόνο οι συντάξεις. Παίρνουµε και το
κοµµάτι: αν έχω εγώ 5 χρόνια µου οφείλει το ταµείο τα 5/35, όταν θα πάρω σύνταξη
πρέπει να τα έχει µαζέψει. Εποµένως εδώ, τα οικονοµικά µεγέθη πρέπει να
λαµβάνονται υπ’ όψιν όχι ως παρόντα ουδέτερα στοιχεία, αλλά να λαµβάνονται
υπ’ όψιν µε τη δυναµική µελλοντική τους επεξεργασία. Ευχαριστώ που µε
ακούσατε.

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ευχαριστούµε τον κ. Ρωµανιά για την εµβριθέστατη, κατά το περιεχόµενο, εισήγησή
του για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα για το οποίο υπάρχει µεγάλη άγνοια όπως
αντιλαµβάνεστε. Θα παρακαλούσα λοιπόν αν κάποιοι έχουν ερωτήσεις στον κ.
Ρωµανιά να τις κάνουν τώρα – που είναι και φρέσκο το θέµα - για να µην
αποµακρυνόµαστε.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Κορίνθου κ. Παναγιώτης Καραµπέτσος:
Ερ.: Έχω δύο ερωτήσεις µε λίγο βάθος. Όπως ξέρετε εµείς οι δικηγόροι σαν πιο
ανθεκτικοί οργανισµοί έχουµε 40 χρόνια για να πάρουµε την πλήρη σύνταξη. Στο
Ε.Τ.Α.Α. µετέχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχουνε 40, έχουνε 35 όπως
υπάρχει. Σε µία υποτιθέµενη ενοποίηση, ή κατάργηση του κανονισµού του κάθε
ταµείου, τί θα γίνει; Το δεύτερο ερώτηµα έχει σχέση µε αυτό που είπατε: σχέση µε
την σύνταξη και την υγεία. ∆ηλαδή προέχει η υγεία για να είµαι καλά και να
δουλέψω για να πάρω τη σύνταξη; Το βλέπω κάπως διαφορετικά; Έχει βάθος χρόνου
ή είναι απλώς στατικό σηµείο;
Εισηγητής κ. Γιώργος Ρωµανιάς:
Απ.: Το πρώτο ερώτηµά σας: είναι βέβαια υποθετικό γιατί πρέπει να προβλέψουµε
τι θα πει ο νοµοθέτης. Συνήθως, στις άλλες χώρες, σέβονται τα δικαιώµατα αυτών
που είναι προχωρηµένοι. Να πάρω παράδειγµα, την τελευταία µεταρρύθµιση που
έγινε το 2005 στην Αυστρία. Όπου κόψανε τον τρόπο που λειτουργούσε µέχρι τότε
το σύστηµα, αλλά χωρίσανε και τον πληθυσµό σε δύο κοµµάτια. Σε αυτούς που είναι
κάτω από 50 ετών και αυτούς που είναι πάνω από 50 ετών. Σε αυτούς που είχανε
ξεπεράσει το πεντηκοστό έτος αφήσανε την παλιά ρύθµιση όπως ίσχυε. Στους
καινούργιους βάλανε νέες ρυθµίσεις.
Στην Ελλάδα υπάρχουνε µερικά σηµεία από το παρελθόν που δείχνουν αυτά τα
σηµεία ότι δεν µπορεί κανείς να έχει εµπιστοσύνη στον έλληνα νοµοθέτη. Εξαρτάται
ποιος θα είναι αυτός, τι γνώσεις θα έχει και θα έλεγα και τι κοινωνικό προφίλ. Στην
Ελλάδα ξέρετε ότι όλοι µας τσακωνόµαστε µε την έννοια του ώριµου
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και την έννοια του θεµελιωµένου συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος. Και τα έχουµε µπερδέψει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ώριµο
δικαίωµα, το ξέρετε καλά εσείς ως δικηγόροι, είναι µία κατασκευή του νοµοθέτη που
κρίνει ότι δεν πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που έχει ρυθµίσει το µέλλον του, τη ζωή
του ένας ασφαλισµένος. ∆εν έχει όµως νοµική δέσµευση. Το θεµελιωµένο δικαίωµα
αντιθέτως, είναι δικαίωµα που έχει ήδη… υπάρχει πλέον αυτό το δικαίωµα, µπορεί
να µην µπορεί να ασκηθεί αµέσως διότι η θεµελίωση γίνεται µόνο µε την
συµπλήρωση των συντάξιµων ετών. Έχει καταργηθεί, εδώ και πολλά χρόνια, η
συνδροµή δύο προϋποθέσεων: συντάξιµα χρόνια και όριο ηλικίας. Για τη θεµελίωση
φτάνει η συµπλήρωση των συντάξιµων ετών. Βεβαίως µπορείς να µην το ασκήσεις
το δικαίωµα ή να φύγεις από την υπηρεσία και να πάρεις τη σύνταξη όταν θα
συµπληρώσεις και το όριο ηλικίας. Αλλά εδώ η θεµελίωση έχει γίνει. Και εδώ
επιτρέψτε µου να πω, είναι το µεγάλο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µετά την
απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για τις γυναίκες ∆ηµοσίους Υπαλλήλους.
Θυµάστε βγαίνανε και λέγανε 250.000 γυναίκες θα υποστούν µείωση των
δικαιωµάτων τους, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 5 έως 17
χρόνια. ∆εν είναι έτσι. Όποια γυναίκα δηµόσιος υπάλληλος έχει συµπληρώσει

σήµερα 15 χρόνια υπηρεσίας συντάξιµα έχει θεµελιώσει δικαίωµα. Βεβαίως δεν
µπορεί να το ασκήσει αν δεν είναι 60 χρονών, ή 55 µειωµένο. Όµως έχει θεµελιώσει
δικαίωµα, δεν θα την θίξει ο νόµος. Μπορεί να συµφωνήσουµε µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή γιατί τελικά χρειάζεται η σύµφωνη γνώµη µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μπορεί να συµφωνήσουµε σε ένα συγκεκριµένο νόµο, αλλά εδώ υπάρχει νοµολογία,
υπάρχει και στον Κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων ότι άπαξ και
θεµελιώθηκε το δικαίωµα τελείωσε. Άλλο παράδειγµα µία τρίτεκνη. Σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία που υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα, µία τρίτεκνη – και δεν µας ενδιαφέρει
αν το παιδί είναι ενήλικο ή δεν είναι – φτάνει το ότι έκανε τρία παιδιά. Στο ∆ηµόσιο
πάντα και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Αν λοιπόν µία τρίτεκνη έχει
συµπληρώσει 20 χρόνια συντάξιµα, θεµελίωσε δικαίωµα ασχέτως ορίου ηλικίας.
Μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Από τη στιγµή λοιπόν που σήµερα υπάρχουνε γυναίκες όχι σήµερα µόνο αλλά µέχρι να ψηφιστεί ο νόµος - κατά την ψήφιση του νόµου που
έχουνε συµπληρώσει 20 συντάξιµα χρόνια, ό,τι και να λέει ο νόµος δεν τις θίγει.
Φεύγουνε όποτε θέλουνε, είναι θεµελιωµένο το δικαίωµά τους.
Ανάλογα µπορώ να πω για τις µητέρες ανηλίκων – εδώ δε σηµειώστε και τούτο, το
λέω γιατί είναι χρήσιµο – το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο έχει πλούσια νοµολογία – έχω
καταγράψει µεγάλο αριθµό αποφάσεων, έχω συγκεντρώσει µεγάλο αριθµό
αποφάσεων – που αναγνωρίζει τη σύνταξη γονέων. ∆εν δικαιολογείται σύνταξη
µητέρας ανηλίκου χωρίς να έχει το ίδιο δικαίωµα και ο πατέρας ανηλίκου. Και στην
ίδια την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου – η νοµολογία είναι πάγια του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου επ’ αυτού – εις την απόφαση εδώ (δεν θα αποφύγω τον
πειρασµό να σας πω κάτι συγκεκριµένο πάνω σε αυτό το ζήτηµα, έχει πολύ µεγάλη
σηµασία) λοιπόν πλέον από τη στιγµή που η ίδια η απόφαση περιλαµβάνει στις
σκέψεις της µια εκτεταµένη σκέψη που λέει ότι: δεν δικαιολογείται πλέον η σύνταξη
µητέρας ανηλίκου αλλά µπορεί να θεωρηθεί, να παραµείνει το προνόµιο υπό την
προϋπόθεση ότι θα ονοµαστεί Σύνταξη Γονέων Ανηλίκου. Βεβαίως δεν θα µπορούν
και οι δύο να κάνουνε χρήση. Το ζευγάρι θα επιλέξει ποιος από τους δύο θα κάνει
χρήση. Ή έχω πολλές περιπτώσεις που όπου δεν εργάζεται η σύζυγος, ε αυτό το
«µητέρα ανηλίκου» δεν είναι και «πατέρας ανηλίκου». Όταν η σύζυγος δεν
εργάζεται τότε δεν παίρνει σύνταξη και το δικαίωµα χάνεται. Γιατί να µην µπορεί να
το ασκήσει και ο άντρας. Υπάρχει µέσα στην ίδια την απόφαση αυτή του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου παρόµοιο θέµα. Και θα το κλείσω αυτό το κεφάλαιο διότι
είναι χρήσιµο γι’ αυτήν την περίοδο που περνούµε και θα αντιµετωπίσετε πολλές
προσφυγές από γυναίκες στη συνέχεια πάνω σε αυτά τα ζητήµατα. Θα έλεγα λοιπόν
το εξής: µία προσωπική µου εµπειρία, υπήρξα διευθυντής Ασφαλιστικού της ∆.Ε.Η.
Σε κάποια φάση ήρθε ένας εν ενεργεία εφέτης του οποίου η γυναίκα ήταν υπάλληλος
της ∆.Ε.Η. και πέθανε. Ήρθε λοιπόν ο εφέτης και µου είπε: «∆ώστε µου τη σύνταξη
που θα έπαιρνε η γυναίκα µου αν ήµουν εγώ υπάλληλος της ∆.Ε.Η. και πέθανα».
Του απάντησα: µπορεί να έχεις δίκιο, δεν µπορώ να σου δώσω τη σύνταξη αυτή διότι
ο νόµος λέει ότι για να είναι ο άντρας πλέον ο δικαιούχος της σύνταξης από τη
γυναίκα του, θα πρέπει - επιπλέον των ορίων ηλικίας κ.λπ. που προβλέπει ο νόµος –
να έχει ακόµα και δύο προϋποθέσεις: 1ον να είναι άπορος και 2 οννα είναι ανάπηρος.
Έτσι λέει ο νόµος. Από τη στιγµή λοιπόν που δεν είστε άπορος και ανάπηρος
αποκλείει ο νόµος να σου χορηγήσω τη σύνταξη της γυναίκας σου. Ο άνθρωπος
βέβαια, εφέτης εν ενεργεία ήτανε, ήξερε τη δουλειά του… του είπα µάλιστα να πας
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο να δικαιωθείς, να µπορέσω και εγώ, αυτό που πιστεύω
ότι έχεις δίκιο, να το πραγµατοποιήσω. Αλλά µόνος µου δεν µπορώ να παραβώ τη
συγκεκριµένη διάταξη του νόµου. Ο άνθρωπος πήγε – για την ακρίβεια δεν πήγε –
έφτασε στο Εφετείο (του απέρριψε το αίτηµά του το Πρωτοδικείο, έφτασε στο

Εφετείο) και το Εφετείο έκανε προδικαστικό ερώτηµα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.
Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο είναι απόλυτο: ότι είναι ανωµαλία. Ότι δεν µπορεί η
γυναίκα να παίρνει σύνταξη άνευ όρων, απλώς και µόνο επειδή συµπληρώθηκαν οι
χρονικές προϋποθέσεις, και ο άντρας να πρέπει επιπλέον να είναι άπορος και
ανάπηρος. Και το ∆ικαστήριο τον δικαίωσε και τη σύνταξη του τη χορήγησα.
Ανάλογα παράδειγµα υπάρχει και στην Εθνική Τράπεζα όπου υπάλληλος έφυγε,
γυναίκα, στο ίδιο γραφείο µε έναν άνδρα 5 χρόνια νωρίτερα. Ήρθε λοιπόν ο άντρας
και είπε: «Εγώ γιατί να µην φύγω, θέλω να φύγω και εγώ». Έγινε η ίδια διαδικασία,
πάλι το Εφετείο έκανε προδικαστικό ερώτηµα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και τελικά
ο άνθρωπος πήρε τη σύνταξή του. Η διαφορά των δύο αυτών περιπτώσεων µε τη
σηµερινή ξέρετε ποια είναι; Είναι ότι εγώ του έδωσα τη σύνταξη από τη ∆.Ε.Η. και
έκανα µετά το κορόιδο, δεν άλλαξα τον νόµο. Εποµένως όποιος άλλος ήθελε να
πάρει σύνταξη έπρεπε να ξαναπάει στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Το ίδιο έκανε και η
Εθνική Τράπεζα. Τώρα όµως τα πράγµατα δεν είναι έτσι, διότι τώρα έρχεται η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µας λέει αλλάξτε το νόµο. ∆εν έχει ένα συγκεκριµένο
πρόσωπο προς το οποίο να απευθύνεται, έρχεται και µας λέει αλλάξτε τον νόµο. Και
είναι βέβαια ένα θέµα το πως θα αλλάξει ο νόµος. Σε κάθε περίπτωση όµως, αυτή
είναι η εικόνα του µέλλοντος.
Θυµίστε µου το δεύτερο ερώτηµα, µεταξύ υγείας και σύνταξης. Κατ’ αρχήν η
κοινωνική ασφάλιση ξεκίνησε από την υγεία. Την περίοδο της Πρωσίας ο Μπίσµαρκ
θέλησε να εξευµενίσει τους εργάτες και τους ασφάλισε στην αρχή για την υγεία, για
την ασθένεια. Αν πάθετε κάτι να έχει τη δυνατότητα να σας καλύψει το κράτος. Στη
συνέχεια επεκτάθηκε και στη σύνταξη. Ανάµεσα σε αυτά τα δύο υπάρχει µία
αλληλουχία διότι αντιλαµβάνεστε ότι η κατάσταση της υγείας επηρεάζει και το
βαθµό, και τον αριθµό των συνταξιοδοτούµενων. Το βάρος λοιπόν πέφτει κατ’ αρχήν
στην υγεία, στο να έχουµε… άλλωστε και η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας έχει
ολόκληρο, θα έλεγα, σειρά µελετών πάνω σε αυτό το θέµα. Πέφτει στην οργάνωση
υγείας γιατί και η απόδοση είναι µεγαλύτερη και εποµένως η παραγωγικότητα
µεγαλύτερη, η οικονοµία διευκολύνεται άρα λοιπόν κακώς στην Ελλάδα έχουµε
αφήσει την υγεία περίπου στο περιθώριο. ∆εν υπάρχει αυτό σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Σε µας δυστυχώς υπάρχει. Και ακριβώς αυτή η νοοτροπία του νόµου: να
βολέψω εγώ την υγεία, να τους φτιάξω στην υγεία και µετά θα πάω στη σύνταξη
γιατί αυτό είναι το νόηµα που βγαίνει από αυτά που είπαµε µέχρι τώρα, επιβεβαιώνει
ακριβώς αυτή τη λογική ότι την υγεία άστην στην άκρη, δεν την αντιµετωπίζω σαν
σοβαρό ζήτηµα αλλά τη σύνταξη την αντιµετωπίζω σαν σοβαρότερο ζήτηµα.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ιωαννίνων κ. Καίτη Φωτίκα:
Ερ.: Με λίγο πανικό ακούσαµε νοµίζω όλοι µας το µέλλον των δικών µας ταµείων.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: τί θα προτείνατε εσείς, σε εµάς να κάνουµε πολύ
νωρίς για να είµαστε έτοιµοι για τις νέες εξελίξεις. Γιατί είναι πολύ ωραία η
καταγραφή αλλά δεν είναι ωραίο πράγµα και ούτε συνετό, ούτε συνδικαλιστικό ορθό
να µείνουµε σε µία συζήτηση που κάναµε στην Καβάλα. Και να έρθει ένα νόµος, να
τα πάρει όλα και οι νέες γενιές βέβαια να µην έχουν να πάρουν τίποτα. Τί θα µας
προτείνατε µε 5 πράγµατα. Για πείτε µας.
Εισηγητής κ. Γιώργος Ρωµανιάς:
Απ.: ∆ύο πράγµατα θέλω να πω πάνω σε αυτό. Πρώτον: πανικός ποτέ. ∆εν ανήκω σε
αυτούς που πανικοβάλλονται ποτέ. Ποτέ πανικός. Κατά τη δική µου αντίληψη το

πρώτο που κάνουµε πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις: καταγράφουµε την
κατάσταση. Ποια είναι η σηµερινή κατάσταση. ∆εύτερον, εντοπίζουµε τους
κινδύνους των αλλαγών. Των µειώσεων δηλαδή που πρέπει να αναµένουµε µε βάση
αυτά όλα. Και τρίτον το απλούστερο: αµυνόµαστε. Είπα πριν από λίγο κάθε
νοικοκύρης πρέπει να ξέρει τι του γίνεται. Άλλο τι θα βγει να πει έξω. Και σας είπα
το χαρακτηριστικό: εµείς έχουµε κάνει πάρα πολλές µελέτες και πολλές από τις
περισσότερες δεν τις βγάζουµε στη δηµοσιότητα απλώς ξέρουµε πως θα
αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα. Εδώ λοιπόν έχετε ένα ταµείο, να πάρουµε το Τ.Υ.∆.Ε.
Έχει κάποιες παροχές, αυτές τις παροχές, αυτή τη στιγµή θα πρέπει εσείς να τις
κατοχυρώσετε. Μία πρόχειρη κατοχύρωση είναι: εµείς έχουµε αυτές τις παροχές, το
ταµείο µας έχει βιωσιµότητα, γιατί το πειράζετε; Όταν έρθει η ώρα δηλαδή που θα
αντιπαρατεθείτε µε την όποια πολιτική εξουσία θελήσει να κάνει τον ενιαία
κανονισµό παροχών, η πρώτη απάντηση νοµίζω η δική σας είναι: µα εµείς έχουµε
ένα ταµείο βιώσιµο. Αυτά που παίρνουµε – το ίδιο κάνουνε και οι συµβολαιογράφοι,
ετοιµάζουνε αναλογιστική µελέτη για να δικαιολογήσουνε ότι αυτές τις εισφορές
έχουµε, αυτές τις παροχές, είναι πλεονασµατικό το ταµείο µας, γιατί να µας κάνεις
ενιαίο κανονισµό; Από πού και ως που θα µειώσεις το επίπεδο των παροχών. Γιατί
δεν το συζητώ, θα είναι µειωµένο το επίπεδο των παροχών – και επαναλαµβάνω όχι
µόνο το τι θα είναι αυτές οι παροχές σε χρήµα ή σε είδος, αλλά και ποια θα είναι τα
πρόσωπα που µπορείς να ασφαλίσεις και µε ποιες προϋποθέσεις. Είναι ένα πακέτο
δηλαδή διατάξεων, ρυθµίσεων που πιάνει όλον τον κόσµο από τον τελευταίο εργάτη
µέχρι τον διευθυντή µιας δηµόσιας υπηρεσίας. Και ενδιάµεσα όλα τα κοινωνικά
στρώµατα. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση είναι η
καταγραφή των δυνατοτήτων, της βιωσιµότητας µε άλλα λόγια, που έχει το ταµείο.
Και από εκεί και πέρα πλέον, τι άλλο γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Αγώνας
γίνεται. Από εκεί και πέρα πλέον, προβάλλουµε το επιχείρηµα και µε βάση την
προβολή του επιχειρήµατος αγωνιζόµαστε µε όποιο άλλο τρόπο έχουµε να µην
περάσει αυτή η άποψη.
κ. Βαγγέλης Χαρατσάρης – GENERALI:
Ερ.: Άκουσα µε µεγάλη προσοχή τη θέση σας για τα ταµεία επαγγελµατικής
ασφάλισης και τη διαφοροποίηση που είχατε ανάµεσα στον κλάδο υγείας και
σύνταξης. Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι το ταµείο υγείας των εφοριακών, ταµείο
που έχει δραστηριοποιηθεί τα τρία τελευταία χρόνια, έχει προέλθει µετά από ένα
οµαδικό ασφαλιστήριο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τη θέση σας, εάν οµαδικά
ασφαλιστήρια δηµόσιων οργανισµών, επαγγελµατικών ενώσεων ή πολυεθνικών
εταιριών, στο µέλλον είναι πιθανά να γίνουν, να µετατραπούν, σε ταµεία
επαγγελµατικής ασφάλισης στον κλάδο υγείας.
Εισηγητής κ. Γιώργος Ρωµανιάς:
Απ.: Ασφαλώς και είναι δυνατόν να µετατραπούν και ασφαλώς ακόµα και τα
ασφαλιστήρια συµβόλαια που λέτε, κατά τη δική µου άποψη σε αυτήν τη φάση, είναι
πολύ χρήσιµα, διότι ανεβάζουνε το επίπεδο των παροχών. Και βεβαίως για ποιο
λόγο, θα κρίνουνε οι ίδιοι οι υπαγόµενοι σε αυτά τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για
ποιο λόγο να µην µπορούν να µετατραπούν σε ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης.
Μια και µου κάνατε αυτό το ερώτηµα, επιτρέψτε µου να προσθέσω το εξής: εγώ δεν
ήµουνα από την αρχή αντίθετος για τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης. Και θα
µου επιτρέψετε να προσθέσω ότι είµαι ο συντάκτης κάποιας άλλης νοµικής

ρύθµισης. Την άλλαξαν αυτή από το Υπουργείο Απασχόλησης και τελικά βγήκε ένα
κείµενο – µιλάω πάντα για τα ταµεία που αναφέρονται στη σύνταξη, για την υγεία
δεν το συζητώ καθόλου – κατά τη γνώµη µου επιβάλλονται γιατί µόνο µε αυτά θα
δούµε βελτίωση των παροχών. Από εκεί και πέρα όµως και για τη σύνταξη τα ταµεία
αυτά, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες… κοίταζα προχτές µία στατιστική σε όλες τις
χώρες. Ξέρετε ότι ο Ολλανδός σήµερα από το σύνολο των εισπράξεών του εκ
συντάξεων (µπορεί να παίρνει και κάποιο ενοίκιο, να κάνει κάποια δουλειά άλλη,
αφήστε τες αυτές), το 51% προέρχεται από τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα. ∆ηλαδή
προέρχεται από την επαγγελµατική ασφάλιση και από ιδιωτικές εταιρίες. Μόλις το
49% προέρχεται από τη δηµόσια σύνταξη και γι’ αυτό είναι και υψηλά στην
κλίµακα. Ο Έλληνας συνταξιούχος σήµερα, και έχω ενηµερώσει ορισµένες
ασφαλιστικές εταιρίες που µου ζητήσανε τη γνώµη µου, ξέρετε τί ποσοστό από τον
δεύτερο και τρίτο πυλώνα σωρευτικά στη σύνταξή του έχει κατά µέσον όρο; 2%. Το
98% της σύνταξης, των εισοδηµάτων από σύνταξη κατά µέσον όρο του έλληνα
συνταξιούχου σήµερα είναι 98% από την δηµόσια σύνταξη και µόλις 2% από τον
δεύτερο και τρίτο πυλώνα. Και να προσθέσω ακόµα τούτο: οι εν ενεργεία σήµερα σε
ποιό βαθµό έχουνε ασφαλιστεί στο δεύτερο και τρίτο πυλώνα; Γιατί το 2%
αναφέρεται στους ήδη συνταξιούχους. Να πάµε στους εν ενεργεία: 5%. Το 2% έχει
γίνει 5%. ∆ηλαδή και ο εν ενεργεία σήµερα δεν έχει ασφαλιστεί στον δεύτερο και
τρίτο πυλώνα. Και εδώ µπαίνει πλέον ο τρόπος που έχει λειτουργήσει, που πάει να
λειτουργήσει, που δεν έχει λειτουργήσει τελικά το ταµείο επαγγελµατικής
ασφάλισης. ∆ιότι σκεφτείτε, κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, σύνταξη µε
ιδιωτικό συµβόλαιο, επαγγελµατική σύνταξη. Ποιός αντέχει να πληρώνει αυτές τις
εισφορές; Έχω πει ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Βρετανία, υπάρχουν
120.000 ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης. Και είναι όλα, όχι όλα το 99%, χωρίς
νοµική προσωπικότητα. Στην Ελλάδα αυτό το ταµείο που µπορεί να ασφαλίσει 100
άτοµα πρέπει να έχει νοµική προσωπικότητα. Εγώ στη ρύθµιση που είχα δώσει,
υπουργός ήταν τότε ο ∆ηµήτρης ο Ρέππας, του είχα δώσει τη ρύθµιση µου την
άλλαξαν και βάλανε υποχρεωτικώς πρέπει να έχει νοµική προσωπικότητα. Όταν
πέρασε ο νόµος, µου είχε πει τότε ο Ρέππας: «Φτιάξε στη ∆.Ε.Η. ένα γραφείο, να
υποδέχεται τον κόσµο για να πηγαίνει στην επαγγελµατική ασφάλιση». Και του είπα:
τί είναι αυτό που λες; Με τη νοµική προσωπικότητα που έβαλες στα ταµεία
επαγγελµατικής ασφάλισης περιµένεις να περπατήσουνε; Στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
της Κυριακής ένα ολοσέλιδο άρθρο είχα γράψει, ότι δεν υπάρχει ούτε µία
πιθανότητα στο εκατοµµύριο να λειτουργήσουν αυτά τα ταµεία. ∆ιότι θα πας να
κάνεις νοµική προσωπικότητα; Και ξέρετε όταν έφυγε από Υπουργός, σε κάποια
άλλη συνάντηση που είχα µαζί του, µου λέει: «Είχες δίκιο. Με παρασύρανε από το
Υπουργείο, και ξέρεις τί µου είπανε; Ότι από τη στιγµή που κάνω ένα ταµείο, θα
πρέπει αυτό το ταµείο να έχει γραφεία, να έχει ταµπέλα, να έχει τηλέφωνα…»,
δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι αυτά τα ταµεία δεν λειτουργούν
µε τον παραδοσιακό τρόπο, είναι λογαριασµοί που λειτουργούν σε τράπεζες ή σε
ασφαλιστικές εταιρίες. Σε τελευταία ανάλυση δηλαδή, και το λέω ευθαρσώς και το
γράφω, ότι τα ταµεία αυτά µπορούνε κάλλιστα να λειτουργήσουνε κατά το
Σουηδικό, το Ολλανδικό, το Βρετανικό πρότυπο. Τα παίρνει µία τράπεζα ή µία
ασφαλιστική εταιρία, όχι όλες, γίνεται επιλογή, δεν µπορεί οποιαδήποτε εταιρία να
πάρει ένα τέτοιο ταµείο, ούτε οποιαδήποτε τράπεζα, πρέπει να περάσει από µία
διαδικασία όπως το κάνουνε στη Σουηδία που παίρνει το ΟΚ, την πιστοποίηση και
κάνει αυτή τη δουλειά. Και παρακολουθεί έναν τραπεζικό λογαριασµό ονοµαστικά,
στον κάθε ένα. Και ανά πάσα στιγµή τον ενηµερώνει, κάθε εξάµηνο έχει ενηµέρωση:
αυτή είναι η εξέλιξή σου. Αυτή λοιπόν η λειτουργία των ταµείων σήµερα

επαγγελµατικής ασφάλισης, που είναι χρήσιµη και µακάρι να περπατήσει,
προϋποθέτει κάποια νοµοθετική αλλαγή του σηµερινού πλαισίου. Έχει λεχθεί ότι θα
γίνει αυτή η αλλαγή. Μέχρι στιγµής δεν έχει γίνει, µέχρι να γίνει εγώ είµαι αντίθετος
µε τα ταµεία τα επαγγελµατικά σε ό,τι αφορά τη σύνταξη. Και θα σας πω τούτο µόνο
για να µε καταλάβετε καλύτερα. Με τη διεθνή κρίση και τις µειώσεις στο
χρηµατιστήριο, έχω βγει και έχω πει ότι η κοινωνική ασφάλιση, τα αποθεµατικά των
ταµείων έχουν υποστεί αποµείωση, το κοµµάτι των µετοχών κυρίως και των
οµολόγων, αλλά κυρίως των µετοχών έχει υποστεί αποµείωση. Και ερωτώ: τα ταµεία
επαγγελµατικής ασφάλισης, αυτά τα 3 – 4 που υπάρχουν δεν έχουν υποστεί
αποµείωση; Όταν τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης µέχρι 23% βάζουνε σε µετοχές.
Ενώ τα άλλα βάζουνε µέχρι 70% σε µετοχές. Και µε προκάλεσαν προ ηµερών σε µία
εκδήλωση και ρώτησα κάποιον από τους διαχειριστές: πες µου σε παρακαλώ, τα
χρήµατα που έχεις επενδύσει στις µετοχές πόσα χρήµατα έδωσες και πόσα είναι
τώρα. ∆εν µου απάντησε γιατί είναι πολύ απλό: το 70% των επενδύσεών τους είναι
σε µετοχές. Να είναι σε µετοχές, αλλά σε κάθε περίπτωση να υπάρχουνε οι
νοµοθετικές ρυθµίσεις εκείνες που εξασφαλίζουνε τον ασφαλισµένο. ∆ιότι όταν ο
νόµος λέει εκτός από τη νοµική προσωπικότητα ότι τα ταµεία αυτά έχουνε, µπορούν
να έχουν υποχρεώσεις σε ασφαλισµένους ίσε µε τις εισπράξεις τους, αγνοώντας τα
έξοδα λειτουργίας που γι’ αυτά είναι γύρω στα 15 µε 20%, αντιλαµβάνεστε ότι δεν
εξασφαλίζεται ο ασφαλισµένος πλέον µε παρόµοιες ρυθµίσεις.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Τελείωσαν τα ερωτήµατα, σας ευχαριστούµε πάρα πολύ και για την εισήγηση και για
τις κατατοπιστικές απαντήσεις στα ερωτήµατα των συναδέλφων. Παρακαλούµε τον
κ. ∆ούµα ο οποίος είναι ειδικός σύµβουλος ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων
στην BULGETIAL;;;; Ε.Π.Ε. να αναπτύξει θέµατα οργάνωσης και µηχανοργάνωσης
των Λ.Ε.Α.∆. είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα, το οποίο συνάδελφοι θα αντιληφθείτε
– όπως τουλάχιστον εγώ προσωπικά αντιλήφθηκα – ότι είναι απαραίτητο εφόσον
αρχίζουµε τις µεταξύ µας συνεργασίες όπως για παράδειγµα µε το θέµα της οµαδικής
ασφάλισης. Και σε άλλα θέµατα θα είναι πάρα πολύ χρήσιµο εάν έχουµε ενιαίο
τρόπο τήρησης του λογισµικού των ταµείων µας, κ. ∆ούµα έχετε τον λόγο.
Εισηγητής κ. ∆ούµας:
Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σε όλους. Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος, αν και
γι’ αυτήν την παρουσίαση έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Ο κ. Ρωµανιάς ήτανε µε τον
χρόνο πολύ χουβαρντάς. Εγώ θα γίνω πιο σύντοµος. Ο κ. Χαρατσάρης την ώρα που
ήρθε από την GENERALI είπε ότι ήµασταν σκληροί διαπραγµατευτές. Ο κ.
Ρωµανιάς µίλησε για πολλές µελέτες και είπε για το ωραίο πράγµα ο νοικοκύρης
πρέπει να ξέρει τι γίνεται στο σπίτι του. Γίναµε µε τον κ. Χαρατσάρη και την
GENERALI ισχυροί διαπραγµατευτές από την ώρα που πήραµε πλούσια στοιχεία,
είχαµε την ευκαιρία να τα αναλύσουµε σε βάθος και να τεκµηριώσουµε τις θέσεις
µας. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι και στο µέλλον για τα επερχόµενα, θα πρέπει να
έχουµε τέτοιες δυνατότητες, να µας δίνει παράδειγµα αυτή η υπόθεση µε την
GENERALI και να καταλάβουµε ότι πρέπει να συγκεντρώσουµε στοιχεία για να
µπορέσουµε να κάνουµε σωστή χαρτογράφηση του πληθυσµού που είναι
ασφαλισµένος στα Λ.Ε.Α.∆., στο Τ.Υ.∆.Ε., στο Λ.Ε.∆.Ε. και όπου αλλού γιατί
µιλάµε για κοινά περίπου πρόσωπα, ώστε να µπορέσουµε µέσα από εκεί, ακόµα

και αν συναντήσετε δυσκολίες από την πολιτεία, να καταρτίσετε δικές σας
µελέτες που θα σας δώσουν την ευκαιρία να βρείτε τα δέκα και να µπείτε τα 3 ή
τα τέσσερα. Ήδη στο παρελθόν η εταιρία µας συνεργάστηκε µε κάποια Λ.Ε.Α.∆.
προκειµένου να εκπονήσει κάποιες αναλογιστικές µελέτες, για κάθε Λ.Ε.Α.∆.
µεµονωµένο. Μεγάλο πρόβληµα για την υλοποίηση των µελετών υπήρξε η
συγκέντρωση στοιχείων. Απαιτήθηκε απίστευτα πολύς χρόνος για να
συγκεντρωθούνε δηµογραφικά στοιχεία του ασφαλισµένου πληθυσµού στο Λ.Ε.Α.∆.
προκειµένου να µπορέσουνε στη συνέχεια σε πολύ σύντοµο διάστηµα οι
αναλογιστές: και µελέτες να κάνουν και σενάρια να λύσουν και πορίσµατα να
βγάλουν και να δώσουν αυτά τα πορίσµατα στους Προέδρους των Λ.Ε.Α.∆. που
έκαναν τις µελέτες, προκειµένου αυτοί να αρχίσουν να σκέφτονται ποια είναι τα 10,
ποια είναι τα 3, ποια είναι τα 4. Η εικόνα που έχουµε είναι γενικότερα ότι τα
Λ.Ε.Α.∆. σήµερα έχουν µία καλή διαχείριση παραδοσιακή, χειρονακτική. Είχα την
ευκαιρία να πάω κάποια στιγµή στο Λ.Ε.Α.∆. Πάτρας, εντυπωσιάστηκα από αυτά τα
οποία τηρούνε, αλλά είπα στον Πρόεδρο χαριτολογώντας: «Μου θυµίζεις λίγο τη
γιαγιά που έχει για κάθε εγγόνι και ένα βιβλιάριο», κάπως έτσι τα έχετε φτιάξει εκεί
τα πράγµατα. Υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει σαφήνεια, πολύς κόπος για να τηρήσουν
τα στοιχεία, πολύ προσπάθεια για να βοηθήσουνε τους ασφαλισµένους τους επειδή
έχει µεράκι αυτήν τη στιγµή ο Πρόεδρος – δεν ξέρω αν έχει και χρόνο – και εν πάση
περιπτώσει µέσα από εκεί βοηθάει πάρα πολύ την κατάσταση. Όµως το καθεστώς
αυτό στη σύγχρονη εποχή µε τις τεχνολογίες να προσφέρουν πολλές ευκολίες,
και µε εξαιρετικά χαµηλό κόστος, νοµίζω ότι πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι κοινή
διαπίστωση όσων ασχοληθήκαµε µε το κοµµάτι οργάνωση γι’ αυτό και σήµερα είµαι
εδώ καλεσµένος από τη Συντονιστική Επιτροπή να σας εξηγήσω τη σηµασία αυτής
της οργάνωσης.
Στην προηγούµενη ηµερίδα στη Θεσσαλονίκη εστιάσαµε περισσότερο εκεί. Πρέπει
να οργανωθούµε. Σήµερα κάναµε έρευνα περισσότερο και πλέον το επόµενο θα
είναι, σε µια επόµενη συνάντηση, να σας παρουσιάσουµε το λογισµικό που
πρόκειται να κατασκευάσουµε για τα Λ.Ε.Α.∆. που θα συµβάλλει στην ενιαία
διαχείριση της πληροφορίας σε κάθε Λ.Ε.Α.∆. αυτόνοµα, αλλά που θα µπορεί στη
συνέχεια όταν χρειαστούνε ενοποιηµένα στοιχεία για µελέτες συνολικά από όλα τα
Λ.Ε.Α.∆. αυτό να είναι πανεύκολο να γίνει. Ας δούµε λίγο το προφίλ των Λ.Ε.Α.∆.
Το Λ.Ε.Α.∆. ασκεί κοινωνικό έργο. Συγκεντρώνει πόρους, απονέµει παροχές. Οι
παροχές τις οποίες έχει είναι εκτεθειµένες σε κάποια ρίσκα. Τα ρίσκα τα
αναλογιστικά όπως λέγονται. ∆ηλαδή κάποιος µαζεύει κάποιους πόρους και έχει
σκεφτεί ότι θα δώσω κάποια παροχή εφ’ άπαξ και κάποια παροχή πρόνοιας ή
οτιδήποτε άλλο. Χωρίς να υπάρχει όµως αναλογιστική προσέγγιση στο κοµµάτι
αυτό. Αυτό είναι το ένα µεγάλο κοµµάτι και λέµε σήµερα ότι κάθε Λ.Ε.Α.∆. είναι
εκτεθειµένο σε έναν κίνδυνο, σε ένα ρίσκο, χωρίς να το γνωρίζει σε βάθος ελλείψει
αναλογιστικών µελετών.
Το δεύτερο πράγµα που έχουµε είναι ότι παροχές αυτές πλέον περίπου έχουν
παγιωθεί, έχουν προκαθοριστεί, δεν έχουν περιθώρια µεγάλου ελιγµού
άρα προϋποθέτουν: σαφή, γρήγορη, συνεχή παρακολούθηση και πειθαρχηµένη
οικονοµική διαχείριση. Γιατί τα πράγµατα είναι σηµαντικά οριακά. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο είναι βασικό συστατικό και η ανάγκη να µπορούµε, κάτω από µία συνετή
πολιτική, να παρακολουθούµε τις επενδύσεις µας. Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγµα:
έχουµε κάποια χρήµατα στην άκρη στο σπίτι µας και έρχεται κάποιος και λέει «Σου
προσφέρω αυτά το επενδυτικό προϊόν το οποίο θα σου δώσει µία πολύ καλή
απόδοση. Αλλά πρέπει για τρία χρόνια να δεσµεύσεις τα χρήµατά σου». Το ερώτηµα
που προκύπτει είναι: µπορώ για τρία χρόνια να δεσµεύσω τα χρήµατά µου; Μήπως

τα χρειάζοµαι κάπου; Αντιλαµβάνεστε ότι αυτοµάτως θα έρθουν πολλά ερωτήµατα
στο τραπέζι για να δοθεί µία υπεύθυνη απάντηση. Εδώ λοιπόν οι αναλογιστικές
µελέτες µπορούν να βοηθήσουν στο κοµµάτι αυτό και να µας πούνε «ναι, µε βάση
τις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει και βάση του τι γίνεται µέχρι σήµερα, µπορώ
µετά βεβαιότητας να σου πω ότι από αυτό το κοµµάτι έχεις σαν περιουσία, εκείνο
είναι που δεν το χρειάζεσαι για τρία χρόνια». Σήµερα, όπως είναι τα Λ.Ε.Α.∆., είναι
περίπου αδύνατο να το προβλέψουν. Συνεπώς σε µελλοντικά σχέδια για ασφαλείς
µακροχρόνιες επενδύσεις, τα Λ.Ε.Α.∆. ενδεχοµένως και να έχουν πρόβληµα. Οι
ανάγκες λοιπόν που προκύπτουν για να φτάσουµε, γιατί στο βάθος θέλουµε πλέον
µέσα από την οργάνωση, να βάλουµε σαν εργαλείο, ένα λογιστικό ένα λογισµικό αν
το θέλετε, το οποίο θα µπορέσει να εξασφαλίσει διαχρονικά νοικοκυρεµένη και
συνετή διαχείριση της πληροφορίας. Οι ανάγκες λοιπόν οι οποίες προκύπτουνε είναι:
να διαχειριστούµε πόρους και παροχές σύµφωνα µε προκαθορισµένες υποδοµές,
στηριζόµενοι σε κάποια κωδικοποίηση ενιαία της πληροφορίας ανεξαρτήτως Λ.Ε.Α.∆.,
προχωρώντας έτσι να κωδικοποιήσουµε όσο µπορούµε καλύτερα και να
ταυτοποιήσουµε την πληροφορία την οποία χρησιµοποιούµε σαν Λ.Ε.Α.∆. στην
καθηµερινότητα. Σαφώς η ιστορικότητα παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. Αλλά είναι
πολύ απλό η ιστορικότητα χτίζεται χωρίς κόστος όταν δοµήσουµε την πληροφορία,
όταν η πληροφορία µας έρχεται και καταγράφεται σωστά, πλέον η ιστορικότητα
είναι ένα δώρο που αποκτάµε διαχρονικά και που είναι το πανίσχυρο όπλο για
οποιεσδήποτε µελλοντικές ανάγκες για µελέτες ή οτιδήποτε άλλο. Οι ανάγκες αυτές
θα πρέπει να στοχεύουν επίσης σε τι: σε ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας, είστε
δικηγόροι δεν θα γίνεται αύριο οι χειριστές, είτε εσείς είτε τα γραφεία σας,
περίπλοκων συστηµάτων. ∆εν µπορεί να γίνει αυτό το πράγµα, οι οποίοι θα κάτσουν
κάτω και θα κάνουνε απίθανα πράγµατα για να µπορέσουν να διαχειριστούν την
καθηµερινότητά τους. Πρέπει, µέσα από την όποια οργάνωση, να επέλθει και η
απλούστευση των πραγµάτων έτσι που, διαχρονικά, αυτή η απλούστευση να
περιορίσει τα ενδεχόµενα λάθη, και να βοηθήσει στην εξοικονόµηση χρόνου και
στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τα µέλη. Σηµαντικό
στοιχείο είναι βέβαια και ο περιορισµός του λειτουργικού κόστους. ∆εν υπάρχουν
πολλά περιθώρια, ο παράγοντας κόστος είναι σηµαντικά περιοριστικός. Αυτό λοιπόν,
µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την συµµετοχή περισσότερων Λ.Ε.Α.∆. στην
προσπάθεια αυτή γιατί η συµµετοχή πολλών Λ.Ε.Α.∆. έχει ευεργετική απήχηση στη
µείωση του κόστους για τη δηµιουργία αυτού του οργανωτικού µοντέλου.
Θα προσπαθήσω να περάσω λίγο γρήγορα κάποια πράγµατα και να ξεκινήσουµε
λοιπόν να δούµε ένα σύστηµα, όπως εµείς το αντιλαµβανόµαστε, πληροφοριακό.
Από τι συστατικά θα πρέπει να αποτελείται: βασικό συστατικό είναι το µητρώο
ασφαλισµένων. Αν ξεκινάγαµε αύριο να φτιάξουµε ένα απογραφικό δελτίο, είναι
παρόµοιο περίπου µε αυτό που ένα µέλος συµπληρώνει όταν θέλει να πάει στα
Λ.Ε.Α.∆., αν θέλαµε να φτιάξουµε ένα τέτοιο δελτίο θα το είχαµε ενιαίο για όλα τα
Λ.Ε.Α.∆., µακάρι να ήταν το δελτίο αυτό κοινής αποδοχής από όλα τα Λ.Ε.Α.∆. και
από εκεί και πέρα στηριζόµενοι στο δελτίο αυτό, θα µπορούσαµε να ενηµερώσουµε
ένα ηλεκτρονικό αρχείο που θα διαχειρίζεται µέσα από ένα σύστηµα τις αιτήσεις
εγγραφής, µέχρι το σηµείο που οι αιτήσεις αυτές θα γίνουνε είτε εγκριθείσες - είτε
απορριφθείσες σε σπάνια περίπτωση - από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Λ.Ε.Α.∆..
Θα µπορούσε να µας βοηθήσει στην ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων: ο
∆ικηγόρος που κάνει αίτηση προσκοµίζει κάποια δικαιολογητικά, συµπληρώνει
κάποια χαρτιά. Αυτά όλα µπορούµε να τα περάσουµε από ένα scanner και στη
συνέχεια να τα ενοποιήσουµε σε µία ηλεκτρονική αίτηση και όποτε θέλουµε να τα
ανασύρουµε για κάθε χρήση. Επίσης, ένα σύστηµα τέτοιο που θα πρέπει να τηρεί ή

να υποστηρίζει διαδικασίες διαχείρισης διαγραφής µελών. Είτε επειδή το καταστατικό
προβλέπει, είτε επειδή κάποιο άλλο συµβάν επήλθε και προκύπτει µία ανάγκη
διαγραφής µελών θα πρέπει το σύστηµα να µπορεί να το υποστηρίξει.
Ένα άλλο σύστηµα πέρα από το µητρώο, είναι το υποσύστηµα διαχείρισης
πόρων. Εδώ, θα πρέπει να προβλέψουµε την ατοµική καρτέλα εισφορών µέλους.
Πολλά Λ.Ε.Α.∆., δεν ξέρω αν είναι όλα, έχουν εισφορά µέλους. Κάθε δικηγόρος
πληρώνει µία ατοµική εισφορά κάτω από συγκεκριµένους κανόνες.
Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν εκεί ότι θέλουµε να έχουµε µία ατοµική καρτέλα
παρακολούθησης των εισφορών του κάθε µέλους, από εγγραφή, από µηνιαίες
εισφορές, από άλλες αιτίες όπως π.χ. προαγωγές ή την ιδιαίτερη διαχείριση που γίνεται
σε ορισµένα Λ.Ε.Α.∆. για περιπτώσεις εισφορών από δικηγόρους που τελούν σε
αναστολή άσκησης του επαγγέλµατος. Ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να υποστηρίζει
επίσης τους χρήστες και να τους προειδοποιεί εγκαίρως για εκείνους τους
δικηγόρους, για εκείνα τα µέλη τα οποία για τον οποιοδήποτε λόγο, για κάποια
συγκεκριµένη περίοδο δεν έχουν καταβάλει εµπρόθεσµα την εισφορά τους. ∆ηλαδή
θα υπάρχει ένα πρωτόκολλο προειδοποιητικό που θα λέει ότι αυτοί οι δικηγόροι
ακόµη έχουν σε εκκρεµότητα την τακτοποίηση κάποιας εισφοράς.
Στη συνέχεια, αντιλαµβανόµαστε ένα άλλο κοµµάτι του υποσυστήµατος διαχείρισης
πόρων το οποίο διαχειρίζεται εκείνους τους πόρους που δεν έχουν προσωπική
ταυτοποίηση. Σαν τέτοιοι πόροι είναι κάποιες προεισπράξεις αµοιβών από
δραστηριότητες των δικηγόρων, κάποια ένσηµα κ.λπ. Εδώ λοιπόν το σύστηµα αυτό
µπορεί να παρακολουθεί σαν κίνηση, κάθε µήνα που καταβάλλεται η εισφορά ανά
είδος εισφοράς, το ποσό το οποίο κατατέθηκε, να τηρεί διαχρονικά ιστορική καρτέλα
για να µπορούµε να βλέπουµε το προφίλ – αν το θέλετε έτσι – της συµπεριφοράς ή
της εισφοράς σε βάθος χρόνου. Κάτι που είναι πολύ σηµαντικό για τους
αναλογιστές.Προσφέρεται εδώ και η δυνατότητα να κάνουµε ηλεκτρονική
διασταύρωση κάποιων αρχείων που στέλνουν οι δικηγορικοί σύλλογοι. Οι δικηγορικοί
σύλλογοι για να τεκµηριώσουν αυτό που πληρώνουν στέλνουν και ένα πακέτο, όπως
είδα, από κινήσεις ηλεκτρονικές του δικού τους συστήµατος – σε χαρτί βέβαια – µε
το οποίο τεκµηριώνουν τη δική τους θέση για το «να γιατί κατέθεσα τόσα λεφτά για
τον τάδε ή τον δείνα πόρο». Αυτό λοιπόν το πακέτο, µπορεί κάποιος στηριζόµενος
σε κάποιους λογικούς ελέγχους, σε κάποιους κανόνες ελέγχου, να το ελέγξει εφ’
όσον το λάβουµε ηλεκτρονικά από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο, και να οδηγηθεί σε
κάποια συµπεράσµατα που ενδεχοµένως και θα βοηθήσουν και τον ίδιο τον
∆ικηγορικό Σύλλογο. Και βέβαια για όλο το σύστηµα των πόρων θα πρέπει να
υπάρχει κάποια πρόνοια ώστε να ενηµερώνεται αυτόµατα κάποιο λογιστικό σχέδιο θα δούµε παρακάτω την πρότασή µας που µιλάει για ένα λογιστικό σχέδιο το οποίο
είναι το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ταµείων- µε κάποια συγκεκριµένα άρθρα που
αυτό θα πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα Λ.Ε.Α.∆. ∆ιευκρινίζω κάθε Λ.Ε.Α.∆. σε
ένα δικό του υπολογιστή αυτόνοµα διαχειρίζεται τα δικά του. Όµως οι εγγραφές σε
ένα λογιστικό σχέδιο γίνονται µε ενιαία κωδικοποίηση. Με χαρά είδα τώρα ότι η
Καβάλα, υιοθετώντας κάτι το οποίο παρουσίασα στη Θεσσαλονίκη, έφτιαξε ήδη τον
πρώτο προϋπολογισµό της µε βάση το κλαδικό λογιστικό σχέδιο. Και του ευχήθηκα,
τον επόµενο να τον δω µε τα διεθνή λογιστικά σχέδια. Να πάµε ένα βήµα πιο πέρα
δηλαδή, είναι σηµαντικό. Βέβαια και οι ίδιοι µου αναφέρουν τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν για να φτιάξουν όλη αυτή τη δουλειά χωρίς την υποστήριξη από
κάποιο στάνταρ λογισµικό. ∆εν είναι εύκολο.
Ένα άλλο κοµµάτι στο πλαίσιο της διαχείρισης πόρων είναι η διαχείριση της αποθήκης
ενσήµων. ∆ιαχειριζόσαστε κάποια Λ.Ε.Α.∆. ένσηµα, τα ένσηµα εκδίδονται µε

κάποιες κινήσεις µέσω των Λ.Ε.Α.∆., µε κάποια πρωτοβουλία των Λ.Ε.Α.∆. Τα
ένσηµα αυτά πηγαίνουν σε κάποιες τράπεζες, γίνεται κάποια πώληση των ενσήµων
για κάποιες δραστηριότητες των δικηγόρων. Θέλουµε να γνωρίζουµε τι ένσηµα
έχουµε ως Λ.Ε.Α.∆. στην αποθήκη µας, τι παραγγελίες έχουµε δεχθεί, πως πουλάνε
οι τράπεζες και ποια είναι η απόσταση που χωρίζει τη στιγµή της καταβολής της
πληρωµής του ενσήµου από την τράπεζα προς το Λ.Ε.Α.∆. από τη στιγµή που το
ένσηµο έχει κολληθεί επάνω σε κάποιο παραστατικό ή έχει πουληθεί ας το πούµε
έτσι. Και βέβαια, πάλι µέσα από εδώ, τα έσοδα που έρχονται από τον πόρο των
ενσήµων, θα ενηµερώνουν µε βάση κάποια άρθρα, κάποιους άλλους κωδικούς του
κλαδικού λογιστικού σχεδίου.
Αν πάµε τώρα στη άλλη µεριά έχουµε τη διαχείριση των παροχών. Ένα σύστηµα το
οποίο θα υποστηρίζει τις αιτήσεις ανά είδος παροχής, δηλαδή θα υπάρχει ένα
σύστηµα το οποίο θα υποδέχεται ηλεκτρονικά µία αίτηση, θα καταγράφει όλα τα
απαιτούµενα στοιχεία, θα συνδέει την αίτηση αυτή µε τον ασφαλισµένο µας ακόµη
και αν η αίτηση αφορά εξαρτώµενο µέλος θα ξέρουµε ότι είναι του κυρίως
ασφαλιζόµενου τάδε το εξαρτώµενο µέλος, και θα χτίζει σταδιακά καρτέλα µέσα από
την οποία θα µπορούµε να παρακολουθήσουµε τι έχουµε δώσει ανά ασφαλισµένο
µέλος και ανά είδος παροχής. Στο πλαίσιο αυτό πάλι θα υπάρχει υποστήριξη να
µπορούµε να ξέρουµε τι δικαιολογητικά ζητάµε ανά παροχή, πως θα
αρχειοθετηθούν αυτά ηλεκτρονικά για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε την
κατάσταση.
Θα προχωρήσω λίγο γρήγορα εδώ και θα περάσω στο ιδιαίτερο κοµµάτι, εγώ το λέω
εδώ διαχείριση παροχών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Στο Λ.Ε.Α.∆. Πάτρας
είδαµε κάτι πολύ σηµαντικό, παραλαµβάνουνε όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, προωθούν αυτά στο Τ.Υ.∆.Ε. και στη συνέχεια, µε
την ανταλλαγή απίστευτα πολλών παραστατικών, κάποια στιγµή µετά από πολύ
σηµαντικό χρόνο φτάνει στο Λ.Ε.Α.∆. Πάτρας η εκκαθάριση από το Τ.Υ.∆.Ε. Όλο
αυτό το σύστηµα δηµιουργεί µια ισχυρή γραφειοκρατία στην πλευρά του Λ.Ε.Α.∆.
την οποία µπορούµε, και µε λίγη βοήθεια από το Τ.Υ.∆.Ε., να την αντιµετωπίσουµε
µε την ανταλλαγή πλέον των πληροφοριών µέσω των ηλεκτρονικών αρχείων. Αυτό
όλο το κοµµάτι θα είναι συστατικό του νέου συστήµατος το οποίο θα ξεκινήσουµε
να κατασκευάζουµε από τον Σεπτέµβριο. Στο πλαίσιο αυτό συµπαρασύρεται, αν το
θέλετε, και η ανάγκη να µιλήσουµε µε το Τ.Υ.∆.Ε., να ζητήσουµε και από αυτούς να
ανεβάσουν το επίπεδο οργάνωσής τους για να µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε έτσι
συντοµότερο χρονικό διάστηµα στην εκκαθάριση. Είναι εφικτό αυτό το πράγµα, αν
µας βοηθήσετε, είναι εφικτό. Τεχνικά εµείς θα σας στηρίξουµε. ∆εν έχουν
επιχειρήµατα να πουν ότι δεν γίνεται. Αν υπάρχουνε πολιτικά επιχειρήµατα αυτά,
µακριά από εµάς, αλλά κάποιος πρέπει να τα λύσει.
Ένα άλλο κοµµάτι το οποίο µάλιστα τελευταία έχει αλλάξει είναι ότι πλέον
ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος δέχεται να συναλλάσσεται µε τα Λ.Ε.Α.∆. και
να εξοφλούνται πλέον οι φαρµακευτικές αποδείξεις φαρµάκων από τα φαρµακεία
µέσω των Λ.Ε.Α.∆. Αυτό είναι πολύ καλό, υπάρχει ένα στάνταρ το οποίο το έχουµε
και το γνωρίζουµε πολύ καλά γιατί το έχουµε χρησιµοποιήσει κάπου αλλού,
µπορούµε εδώ λοιπόν να προχωρήσουµε και τις συνταγές οι οποίες έρχονται, να τις
εκκαθαρίζουµε µε πολύ εύκολο τρόπο: κάθε συνταγή από πίσω έχει κολληµένα
κουπόνια, τα κουπόνια αυτά έχουνε barcode. To barcode διαβάζεται πολύ εύκολα µε
ένα barcode leader όπως είναι στα super market που πάµε και ψωνίζουµε, άρα
µπορούµε να βλέπουµε, αυτή η συνταγή από τι φάρµακα αποτελείται, τι κουπόνια
έχει επάνω της, τι κόστος έχουν τα φάρµακα, και βάση αυτών να εκκαθαρίζουµε

γρήγορα µε τον φαρµακευτικό σύλλογο. Ο οποίος σε αυτή την προσπάθεια έχει
διάθεση να βοηθήσει. Και φυσικά και πάλι από εδώ, ό,τι πληρώνουµε για φάρµακα –
αν υπάρχει συµµετοχή των Λ.Ε.Α.∆. – θα ενηµερώνουµε αυτόµατα την αντίστοιχη
παροχή στο κλαδικό λογιστικό σχέδιο.
Τώρα θέλω να περάσω και θέλω την προσοχή σας γιατί αυτό έχει πολλή µεγάλη
σχέση µε αυτά που είπε ο κ. Ρωµανιάς, στην περίφηµη νοσοκοµειακή περίθαλψη
Τ.Υ.∆.Ε. και Ασφαλιστικής εταιρίας. Εδώ παρ’ όλο που δεν ήταν αντικείµενο αυτής
της παρουσίασης αυτό καθεαυτό το θέµα που θα σας δείξω, πολύ γρήγορα θέλω να
σας πω ότι: µε βάση το ό,τι πετύχαµε στην ανανέωση του συµβολαίου µε την
GENERALI: η GENERALI για να πεισθεί και να παραιτηθεί από κάποιες παροχές,
διότι το συµβόλαιο αυτό στην τριετία που έτρεξε δηµιούργησε ζηµιές για την
GENERALI άρα ήτανε καλό για τα Λ.Ε.Α.∆., για το λόγο αυτό ήρθε η GENERALI
και ζήτησε κάποιες αυξήσεις σε ασφάλιστρα και περικοπές που για µας ήταν µη
αποδεκτές. Βρήκαµε τελικά ένα σηµείο σύγκλισης, ανανεώσαµε το συµβόλαιο και η
GENERALI για να πεισθεί σε κάποια πράγµατα, δέχθηκε το επιχείρηµά µας ότι θα
κάνουµε ό,τι µπορούµε για να βάλουµε στο παιχνίδι το Τ.Υ.∆.Ε. Για να πληρώσει
και το Τ.Υ.∆.Ε. Στο πλαίσιο αυτό θα δούµε το εξής: σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις
του συµβολαίου, όταν έχουµε δαπάνες κάτω από 7.000 ευρώ κάποιος ασφαλισµένος
προαιρετικά µπορεί να πάει να χρησιµοποιήσει το Τ.Υ.∆.Ε. Εκεί λέει η GENERALI
σου βάζω ένα πέναλτι: αν δεν χρησιµοποιήσεις τότε εγώ θα συµµετέχω µε 80%. Εδώ
λέµε λοιπόν στο πρώτο παράδειγµα ότι σε µία δαπάνη των 7.000 ο ασφαλισµένος θα
πάρει προς αποζηµίωση το 80% από την GENERALI που θα του δώσει τελικά ένα
ποσό 5.200 που είναι το 74% της συνολικής δαπάνης την οποία εκταµίευσε για τη
νοσοκοµειακή περίθαλψη. Σε µία τέτοια περίπτωση που δεν πήγε λοιπόν στο
Τ.Υ.∆.Ε. ο ίδιος θα πληρώσει 26%. Ας το δούµε και σε νούµερα 1.800 ευρώ. Αν
επιλέξει για την ίδια περίπτωση να πάει στο Τ.Υ.∆.Ε. τότε µε βάση στοιχεία που
έχουµε σ’ ένα ασαφή κανονισµό παροχών του Τ.Υ.∆.Ε., ο οποίος βέβαια είναι και
πολύ παλιός και µε νούµερα τα οποία σήµερα είναι πολύ χαµηλά, θα πάρει από το
Τ.Υ.∆.Ε. περίπου 1.400 ευρώ. Η GENERALI πλέον στο νέο της συµβόλαιο για κάθε
νοσοκοµειακή περίθαλψη εκπίπτει 500 ευρώ, άρα στην περίπτωση αυτή όµως θα του
πει σου δίνω 100% εγώ από την πλευρά µου, και όπως βλέπεται θα δώσει 5% η
GENERALI και ασφαλισµένος µόνο 500 ευρώ. Που σηµαίνει 7% θα πληρώσει από
την τσέπη του ο ασφαλισµένος, 73% θα δώσει η GENERALI και 20% το Τ.Υ.∆.Ε.
Εδώ µπορούµε να δούµε πως παίζει και συνδυάζεται η ιδιωτική µε την κοινωνική
ασφάλιση. Και φυσικά δεν έχουµε εδώ διπλοασφάλιση, παίρνει από το ένα, παίρνει
και από τα άλλο, µε στόχο στο τέλος να πάρει το 100%.
Αντίστοιχα είναι από κάτω και τα υπόλοιπα παραδείγµατα, για να µην σας κουράζω
µε αυτά έχω φτιάξει… πριν πάω όµως εκεί να δούµε λίγο έτσι για να πάρουµε µία
εικόνα… ∆ες τε λίγο σήµερα τι πληρώνει ένα ταµείο σαν το Τ.Υ.∆.Ε., αν
χρησιµοποιεί αυτό το πράγµα. Νοσηλεία 44 ευρώ την ηµέρα. Νοµίζω ότι είναι και
λιγότερα γιατί αυτό που πήρα το πήρα από το ταµείο των ∆ηµοσιογράφων οι οποίοι
είναι λέει από τις σύγχρονες κλινικές που είναι λίγο παραπάνω, γιατί όσο και να
προσπαθήσαµε από το Τ.Υ.∆.Ε. χαρτί δεν πήραµε στα χέρια µας. Ας το δούµε εδώ
λοιπόν αυτό σαν σχήµα, θα δούµε λοιπόν ότι όταν δεν πάµε στο Τ.Υ.∆.Ε. η
συµµετοχή είναι 26%, όταν πάµε στο Τ.Υ.∆.Ε. η συµµετοχή του ασφαλισµένου
περιορίζεται και ας δούµε και αυτό τώρα: εδώ είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο: αυτό
που θέλαµε όλοι στην οµάδα που δουλέψαµε για να ανανεώσουµε το συµβόλαιο
αυτό ήτανε το συµβόλαιο αυτό να πάρει ένα προφίλ κοντά στον ασφαλισµένο σε µία
περίπτωση που θα έχει µία σοβαρή πάθηση. ∆ηλαδή κάτι που είναι πάνω από 7.000
ευρώ. Σ’ αυτήν την περίπτωση η συµµετοχή του ασφαλισµένου θα είναι µόλις 2%.

Το 67% θα είναι από την GENERALI και το 30% θα είναι από το Τ.Υ.∆.Ε.
Αντιλαµβάνεστε όµως ότι όταν µπλέκονται όλοι αυτοί – θα µου επιτρέψετε τη λέξη –
οι συµµετέχοντες, οι παίκτες στο ποιος θα πληρώσει τη δαπάνη, είναι πολύ
σηµαντικό στοιχείο να έχει σωστή πληροφόρηση ο ασφαλισµένος πως θα κάνει
χρήση του συµβολαίου του. Και αυτό όπως έδειξε η εµπειρία στο παρελθόν δεν
µπόρεσε να είναι ικανοποιητικό σαν επικοινωνία, σαν ενηµέρωση µε τα βιβλιαράκια
που µοιράσαµε. Στείλαµε τα βιβλιαράκια σε κάθε δικηγόρο, το βιβλιαράκι αυτό
κάπου το πέταξε γιατί δεν αρρώστησε και όταν αρρώστησε δεν θυµότανε που ήταν.
Και στη συνέχεια έπαιρνε τηλέφωνο και ρώταγε πως και τι. Εµείς λοιπόν εδώ
ερχόµαστε και λέµε ότι πλέον στο πληροφοριακό σύστηµα που θα φτιάξουµε για τα
Λ.Ε.Α.∆. θα υπάρχει κατάλληλο κοµµάτι, κατάλληλο υποσύστηµα το οποίο θα
διαχειρίζεται αυτά τα πράγµατα και θα δίνει εκείνη τη στιγµή ζωντανά πληροφόρηση
στον ασφαλισµένο µε βάση το τι ζητάει ποια είναι γι’ αυτόν η καλύτερη επιλογή.
Γιατί όντως επειδή συνδέονται παροχές και επιδόµατα, σε ορισµένες περιπτώσεις
ένας άνθρωπος που δεν τα έχει στο µυαλό του κάθε µέρα αυτά τα πράγµατα, λογικό
είναι να µπερδεύεται.
Το κοµµάτι αυτό επίσης, έχουµε συµφωνήσει µε την GENERALI ότι θα τραβάµε
κάθε τρεις µήνες στοιχεία, θα παρακολουθούµε στατιστικά τι γίνεται για να
µπορούµε να βλέπουµε προληπτικά πως πάνε τα πράγµατα. Φυσικά ένα συµβόλαιο
µε υπογεγραµµένους όρους που δεν αλλάζουν εύκολα. Αλλά πάντοτε θέλουµε να
γνωρίζουµε τα 10 και να λέµε τα 3. Όλα αυτά µαζί θα έρθουν µετά - και εδώ θα
κλέψω τη λέξη του κ. Ρωµανιά: οµπρέλα - κάτω από µία οµπρέλα που λέγεται
λογιστικό σχέδιο, µέσα εδώ λοιπόν τα υποσυστήµατα πίσω διαχείρισης πόρων,
διαχείρισης παροχών, θα στέλνουνε σε αυτό το λογιστικό σχέδιο που θα σχεδιάσουνε
οι λογιστές και θα έχει µέσα πολύ περιορισµένους κωδικούς λογαριασµών και όχι
την πλήρη ανάπτυξη, θα στέλνουµε τα λογιστικά µας άρθρα και για να µπορούµε
µέσα από εκεί να βγάζουµε πανεύκολα και ισολογισµό στο τέλος του χρόνου αλλά
και να συντάσσουµε προϋπολογισµό και να παρακολουθούµε την εκτέλεσή του.
Αυτή η παρουσίαση όλη είναι διαθέσιµη για εσάς, θα µπορούσατε να µου στείλετε
κάπου ένα e-mail όποιος ενδιαφέρεται να σας τη στείλω µε κάποιο e-mail πίσω, την
επόµενη φορά ευχόµαστε να έχουµε να σας δείξουµε πολύ συνοπτικά ένα έτοιµο
λογισµικό. Ήδη ξεκινάµε µε την Πάτρα για να το φτιάχνουµε αυτό το πράγµα. ∆εν
ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση που θα θέλατε να σας απαντήσω…
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ιωαννίνων κ. Καίτη Φωτίκα:
Ερ.: Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: για τι ποσό µιλάµε; ∆ηλαδή εγώ,
εκπροσωπώντας το δικό µου Λ.Ε.Α.∆. και νοµίζω και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελαν
να έχουν ένα οικονοµικό µέγεθος το οποίο να είναι για ένα Λ.Ε.Α.∆. και αν µπορείτε
µας πείτε πόσος είναι ο αριθµός των κατώτερων Λ.Ε.Α.∆. που θα µπορούσαν
συµµετάσχουν για να έχουµε µία οικονοµική προσφορά που να µας συµφέρει. Και
αν η προσφορά η οµαδική έχει σχέση µε τον αριθµό των ατόµων που έχει κάποιο
Λ.Ε.Α.∆.. ∆εν ξέρω αν έγινα κατανοητή…
Εισηγητής κ. ∆ούµας:
Απ.: Όχι για το τελευταίο ερώτηµα.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ιωαννίνων κ. Καίτη Φωτίκα:

Ερ.: ∆ηλαδή θα ήθελα να ξέρω εάν ατοµικά η µεµονωµένα ως Λ.Ε.Α.∆. έρθω να
κάνω µία διαπραγµάτευση µε εσάς και ζητάω το ποσό το οποίο θα πρέπει να
καταβάλω ως Λ.Ε.Α.∆. Ιωαννίνων για να έχω αυτό το λογισµικό, πρώτον. Και
δεύτερον θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο ελάχιστος αριθµός Λ.Ε.Α.∆. που µπορούν
να συµµετάσχουν για να µπορεί το σύστηµα να είναι αποδοτικό και χρήσιµο και αν ο
αριθµός αυτός έχει σχέση µε τον αριθµό των µελών που έχει κάθε Λ.Ε.Α.∆. Μπορεί
να υπάρχει παράδειγµα το Λ.Ε.Α.∆. Χίου που να έχει 20 συναδέλφους και το
Λ.Ε.Α.∆. Αιγίου και Πατρών που να έχει 800. Έχει καµία σηµασία στη
διαφοροποίηση του ποσού. Αυτό θα ήταν χρήσιµο για εµάς για να ξέρουµε τι µας
συµφέρει, τι δεν µας συµφέρει. Είστε έτοιµος να µας δώσετε µία τέτοια απάντηση;
Εισηγητής κ. ∆ούµας:
Απ.: Κατ’ αρχήν να ξεκινήσω από το τελευταίο. ∆εν έχει σχέση µε τον αριθµό των
µελών, όταν αγοράζω το Excel δεν έχει σηµασία αν το έχω εκεί για να το βλέπω, αν
το έχω εκεί για να κάνω χιλιάδες πράξεις ή αν το έχω εκεί για να κάνω δέκα πράξεις.
Άρα λοιπόν ένα τέτοιο λογισµικό όταν κατασκευάζεται δεν έχει µια τέτοια σχέση.
Από την άλλη µεριά κοινή λογική είναι ότι όσο περισσότερα Λ.Ε.Α.∆. ενωθούνε
τόσο περισσότερο θα χαµηλώσει αυτή η δαπάνη. Εµείς αυτήν τη στιγµή έχουµε
χαρτογραφήσει πλήρως πως πρέπει να είναι αυτό το πληροφοριακό σύστηµα.
Υπολείπονται ακόµα λίγα κοµµάτια για να µπορέσουµε να φτάσουµε σε έναν
προϋπολογισµό – έχουµε ήδη πάρει την παραγγελία από την Πάτρα για να φτιάξουµε
αυτό το λογισµικό όλο – και η Πάτρα µάλιστα είπε ότι: «εντάξει δεν φαντάζοµαι ότι
θα µε κλέψεις ή ότι θα µε γδάρεις ή ότι ή ότι ή ότι… Προχώρα γιατί το θέλω».
Νοµίζουµε και εµείς ότι στο δρόµο θα φτάσουµε σε µία πρόταση από την πλευρά
µας που θα λαµβάνει υπ’ όψη τη συµµετοχή του αριθµού των Λ.Ε.Α.∆. και µέσα από
εκεί τον έλεγχο της δαπάνης. ∆εν έχω όµως να σας πω νούµερο αυτή τη στιγµή.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ιωαννίνων κ. Καίτη Φωτίκα:
Ερ.: Επί αυτού, η Πάτρα µπορεί να προχωρήσει, είναι ένας πολύ µεγάλος Σύλλογος.
Εάν έρθουν και άλλα Λ.Ε.Α.∆., η Πάτρα θα εξαιρεθεί και θα γίνει διαπραγµάτευση
για τους υπόλοιπους;
Εισηγητής κ. ∆ούµας:
Απ.: Όχι. Η Πάτρα περιµένει από εµάς την τελική πρόταση για να προχωρήσει και να
µας δώσει την επίσηµη εντολή. Η Πάτρα έχει δηλώσει την βούλησή της και λέει εγώ
θέλω το πρόγραµµα. Και άλλα Λ.Ε.Α.∆. έχουν πάρει τηλέφωνο, το Ναύπλιο, η
Κέρκυρα… Τώρα που το έχουµε χαρτογραφήσει όλο αυτό, το επόµενο βήµα και σας
το υποσχόµαστε, θα σας στείλουµε προσφορά και θα ξέρετε και ποιο θα είναι το
κόστος. ∆εν είµαι σε θέση να απαντήσω τώρα.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. ???? κ. Αποστόλης Ξανθόπουλος:
Ερ.: Ο Αποστόλης είµαι, κατ’ αρχήν είναι… στους παλαιούς είναι αυτονόητη η χαρά
µου που σας βλέπω από αρκετά χρόνια και είναι ενδεικτικό το ενδιαφέρον µου για το
Λ.Ε.Α.∆. γιατί πραγµατικά νοµίζω ότι το Λ.Ε.Α.∆. είναι το µέλλον της ασφάλισης
των ∆ικηγόρων. Θα ήθελα όµως να κάνω Πρόεδρε και µία πρόταση, δεν έχει νόηµα
αποσπασµατικά µάλλον να ρωτάει το κάθε Λ.Ε.Α.∆. τον κ. εισηγητή για την
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισήγησή του. Πακέτο, η ολοµέλεια των Λ.Ε.Α.∆. να

αναλάβει να διαπραγµατευτεί την αγορά του προγράµµατος και να το επιµερίσει.
Απ’ ευθείας, δηλαδή εκλογές έχετε σήµερα, δες τε το, κάντε µία διαπραγµάτευση και
βάλτε το για όλους µας.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Απ.: Αγαπητέ συνάδελφε, αυτό δεν κοµίζεται γλαύκας της Αθήνας. Ήδη, αν ανέλαβε
το Λ.Ε.Α.∆. Πάτρας την πρωτοβουλία, δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία «εγώ το
αγοράζω και δεν µε ενδιαφέρουν οι άλλοι» αλλά, επειδή η Πάτρα έχει όλο το σύνολο
των παροχών και υγείας – που δεν έχουνε πάρα πολλοί – έτσι γι’ αυτό το λόγο ήρθε
για να µελετήσει ένα πλήρες σχέδιο. Η πρόταση που θα γίνει σε όλους τους
συναδέλφους όπως έγινε και µε την οµαδική ασφάλιση είναι: αναλογικά µε το
µέγεθος των µελών του έτσι θα επιµεριστεί, θα γίνει και η κατανοµή του βάρους σε
κάθε Λ.Ε.Α.∆….
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. ???? κ. Αποστόλης Ξανθόπουλος:
Θα το πάρουµε δηλαδή!
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Απ.: Βεβαίως θα το πάρουµε. Είναι προφανές. Βεβαίως, όσο περισσότεροι
συµµετάσχουµε τόσο µικρότερο θα είναι το κόστος.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Αλεξανδρούπολης κ. ∆όµνα Τσοµπάνογλου:
Ερ: Ανεξάρτητα από τη ζήτηµα της αγοράς του συστήµατος – ειδικά για εµάς που
είµαστε από την Αλεξανδρούπολη και είµαστε πολύ αποµακρυσµένοι – είναι
ιδιαίτερα καθοριστικό το ζήτηµα της τεχνικής υποστήριξης στη συνέχεια. Πώς θα
γίνεται αυτό; Υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι’ αυτό;
Εισηγητής κ. ∆ούµας:
Απ: Κατ’ αρχάς ο πατέρας µου είναι από το Σουφλί, οπότε είµαστε κοντά. Θα
ερχόµαστε µέσα στο Σουφλί να σας υποστηρίζουµε. Λόγω του internet και της
χρήσης του internet σαφώς και θα υπάρχει υποστήριξη, και πέραν τούτου να σας
ενηµερώσω και το εξής: δεν µιλάµε µόνο για την κατασκευή λογισµικού, µιλάµε και
µετά για µία συστηµατική επαγγελµατική εκπαίδευση η οποία δεν γίνεται µε µία
παρουσίαση – σας τα είπαµε, τα µάθατε, τελειώσαµε – αλλά θα έχει και συνέχεια,
για να ωριµάσουν οι γνώσεις στη χρήση του λογισµικού από τους ανθρώπους και
φυσικά στη συνέχεια και εµείς ένα προϊόν τέτοιο θέλουµε να το παρακολουθούµε
και να το βελτιώνουµε µε βάση και την ασφάλεια των χρηστών. Όταν
κατασκευάζουµε ένα λογισµικό το σχεδιάζουµε στα χαρτιά, χρησιµοποιούµε την
εµπειρία µας και το φτιάχνουµε. Μετά λέµε βγες στο δρόµο και τρέξε µε αυτό το
αυτοκίνητο. Και έρχεσαι και λες ναι, αλλά εδώ τραβάει λίγο, εκεί κάνει. Όλα αυτά
θα είναι κατοχυρωµένα και µέσα από σύµβαση αλλά η υποστήριξη όλων αυτών στο
µεγαλύτερό του βαθµό θα γίνεται µέσω internet.

Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Αλεξανδρούπολης κ. ∆όµνα Τσοµπάνογλου:
Ερ.: Ακόµη κάτι σηµαντικό, γιατί όλα τα Λ.Ε.Α.∆. δεν έχουµε τις ίδιες παροχές. Το
λογισµικό θα είναι ενιαίο;
Εισηγητής κ. ∆ούµας:
Απ.: Παραµετροποιηµένο έτσι που εκείνες τις παροχές που δεν έχετε δεν θα είναι
ενεργοποιηµένες, που αν τις βάλετε στο µέλλον πολύ απλά θα µπορείτε να τις
ενεργοποιήσετε.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Νάξου κ. Μαρία Μάρκου:
Ερ.: κ. ∆ούµα ήσασταν πολύ σαφής και κατατοπιστικός και πιστεύουµε ότι η
µηχανοργάνωση θα ανακουφίσει τη λειτουργία του κάθε Λ.Ε.Α.∆. Ήθελα να ξέρω
αν µέσα αυτό το πληροφοριακό σύστηµα που λέτε το λογισµικό θα µπορέσει να
περιληφθεί - επειδή εµείς στο Λ.Ε.Α.∆. έχουµε µία µηνιαία παρακολούθηση όλης
της κίνησης του λογαριασµού – και µία λειτουργία διαχείρισης ενός µηνιαίου
κύκλου ώστε να µπορούµε να παρακολουθούµε τι γίνεται κάθε µήνα;
Εισηγητής κ. ∆ούµας:
Απ.: Αν πάρουµε π.χ. τις εισφορές, φανταστείτε το εξής, κάνουµε µία απλή
παραδοχή. Ένα µέλος το οποίο πλήρωσε αυτό το µήνα πρέπει να πληρώσει και τον
επόµενο. Ερχόµαστε λοιπόν τον επόµενο µήνα και λέµε: ποιοι από τους
προηγούµενους που πλήρωσαν δεν πλήρωσαν; Αυτό το κάνει το σύστηµα µόνο του
και προειδοποιεί. Επίσης περιµένει κάποιους πόρους από κάποιες συγκεκριµένες
παροχές όπου η κάθε µία είχε τη δική της ταυτότητα. Για όποια από αυτές δεν βρει
την κίνηση που πρέπει βάσει κανόνων θα έρθει και θα πει: εδώ µου λείπει αυτή η
κίνηση. Και η κίνηση αυτή θα διασταυρώνεται και µε τις όποιες καταθέσεις γίνονται
στην τράπεζα. Είπα στον Πρόεδρο εκεί ότι θα του στερήσω τη χαρά του βιβλιαρίου
γιατί όλο το κοµµάτι µετά αυτό µε τη χρήση του e-banking θα γίνεται αυτόµατα
ηλεκτρονικά. ∆ηλαδή θα έρχονται στο σύστηµα µέσα από τις τράπεζες έτοιµες οι
κινήσεις µέσω e-banking τον όποιων καταθέσεων και αυτές οι καταθέσεις θα πρέπει
µετά να ταυτοποιούνται στην παροχή που ανήκουν. Ό,τι από αυτά δεν έχει έρθει θα
βγαίνει µία σηµαία και θα λέει ότι αυτό…
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Νάξου κ. Μαρία Μάρκου:
Ερ.: Αυτόµατη ταυτοποίηση δηλαδή;
Εισηγητής κ. ∆ούµας:
Απ.: Ακριβώς.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Νάξου κ. Μαρία Μάρκου:
Ερ.: Θα µπορεί να περιληφθεί και κάποια περιοδική ή άλλη έκτακτη εργασία µέσα
σε αυτό το πληροφοριακό σύστηµα;
Εισηγητής κ. ∆ούµας:

Απ.: Θα µπορεί να περιληφθεί ό,τι εργασία µας πείτε και την έχουµε λάβει υπ’ όψη.
Θα µπορεί να συµπληρωθεί οτιδήποτε στο µέλλον γιατί θα είναι ένα σύστηµα το
οποίο θα είναι φτιαγµένο κοµµάτια ενωµένα που ουσιαστικά συνθέτουνε…
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Νάξου κ. Μαρία Μάρκου:
Καλά, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Άλλος συνάδελφος; Όχι, ευχαριστούµε κ. ∆ούµα. Να’ στε καλά.
Εισηγητής κ. ∆ούµας:
Εγώ ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, σας εύχοµαι και από εδώ και πέρα να περάσετε καλά.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Συνάδελφοι πριν κάνουµε διάλειµµα ένα σηµαντικό θέµα που θα πρέπει να
αποφασίσουµε ως σώµα. Το καταστατικό της ένωσης Λ.Ε.Α.∆. έχει συζητηθεί στο
Πρωτοδικείο της Πάτρας µιας και την Πάτρα έχουµε ορίσει ως έδρα και αναµένεται
η έγκριση της απόφασης. Η καθυστέρηση προβολής οφείλεται στην αµέλεια κάποιων
από εµάς. Με την έννοια ότι παρ’ όλο που πήρατε ενοχλήσεις και το είπαµε και σε
δύο συναντήσεις που είχαµε στην GENERALI επ’ ευκαιρία της διαπραγµάτευσης
της νοσοκοµειακής σύµβασης, αρκετά Λ.Ε.Α.∆., τα µισά περίπου, δεν έχουν φέρει
εξουσιοδοτήσεις. Συζητήθηκε λοιπόν µε 24 Λ.Ε.Α.∆. ιδρυτικά µέλη και κατ’ αρχήν
αυτά τα οποία που έχουνε δικαίωµα να ψηφίσουν. Είπαµε παρ’ όλα αυτά και έστειλα
επιστολή ως συντονιστική - όσοι δεν είχανε και τους ονοµατίζουµε - λάβανε
προσωπική επιστολή δεν είχανε στείλει απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της
Γενικής Συνέλευσης περί έγκρισης να την φέρουνε σήµερα. Πληροφορούµε ότι
κάποιοι δεν έχουνε φέρει ή δεν την έχουνε πάρει την απόφαση. Τί θα κάνουµε µε
αυτούς; Πώς θα ψηφίσουµε; Θα ψηφίσουν µόνο οι 24; Ή θα ψηφίσουν όσοι έχουν
φέρει εξουσιοδοτήσεις; Και αυτοί που δεν έχουνε τί θα γίνει; Ακούω λοιπόν τις
απόψεις σας.
ΜΙΚΡΟ

Η Χ ΗΤ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Ο

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Λοιπόν να διαβάσω για να µην έχετε πρόβληµα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουνε
φέρει: Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Αµαλιάδα, Βέροια, ∆ράµα, Έδεσσα, Ηράκλειο,
Θήβα, Ιωάννινα, Καβάλα, Κεφαλονιά, Λάρισα, Λαµία, Νάξος, Ξάνθη, Ροδόπη,
Ρόδος, Τρίκαλα, Τρίπολη, Χαλκίδα, Χαλκιδική, Χίος, Πάτρα και Χανιά είναι τα
ιδρυτικά µέλη. Αυτοί έφεραν εξουσιοδοτήσεις. Υπολείπονται οι υπόλοιποι
περίπου… Ποιοι δεν έχουνε φέρει, κατ’ αρχήν να µας πούνε τώρα. Ο Βόλος έχει
φέρει; ∆εν έχει φέρει… Έχει πάρει δε ο Βόλος απόφαση αλλά δεν έχει φέρει την
εξουσιοδότηση. Παρ’ όλο που πήρατε κ. Συνάδελφε έπρεπε… για να διευκολύνεται

και το Σώµα. «Έχω πάρει» δεν λέει τίποτα για το Σώµα κ. Συνάδελφε.
??????????
Ας δεσµευτούν οι Πρόεδροι των Λ.Ε.Α.∆. για τις αποφάσεις.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ο Βόλος δεν έχει φέρει. Τα Γιαννιτσά έχουνε φέρει; Είναι παρόντα;
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Γιαννιτσών κ.???:
Έχουµε στείλει κ. Πρόεδρε την έχω στείλει στο γραφείο σας.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
∆εν την έχουµε πάρει. Την έχετε στείλει, την έχετε µαζί σας; Ωραία, µας ικανοποιεί,
έχετε µαζί σας. Η Καλαµάτα; ∆εν έχει πάρει. Η Καρδίτσα; Κατερίνη; Έχετε φέρει
αντίγραφο της απόφασης; Όχι. Η Κέρκυρα; Κοζάνη, δεν είναι, είναι απούσα. Η
Κόρινθος δεν έχει φέρει. Το Λασίθι;
??????????
Την στείλαµε µε fax στο γραφείο.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Λειβαδιά; Μυτιλήνη; Ναύπλιο; Ναι, έχει στείλει είπανε από το Ναύπλιο. Ορεστιάδα;
Ο Πύργος;
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Πύργου κυρία ???:
Εµείς έχουµε πάρει απόφαση από τη Γενική Συνέλευση.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Την έχετε φέρει;
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Πύργου κυρία ???:
∆εν την έχουµε φέρει γιατί αυτό το χαρτί εγώ δεν το έχω…
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Μάλιστα, εντάξει. Το Ρέθυµνο, την έχει. Η Σάµος είναι παρούσα-απούσα. Η Σέρρες;
Η Σύρος; ∆εν έχει φέρει. Η Σπάρτη; Λοιπόν, συνάδελφοι αυτή είναι η κατάσταση. Τί
εισηγείται το σώµα να πράξουµε;

Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Κορίνθου κ. Παναγιώτης Καραµπέτσος:
ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΚΕΝΟ.
?????
Εγώ πιστεύω τουλάχιστον όσα Λ.Ε.Α.∆. υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχουνε πει να µετέχουνε στο καταστατικό και
εξουσιοδοτούνε να υπογραφεί, πιστεύω ότι είναι θέµα αξιοπιστίας, δεν νοµίζω ότι
κανένας από εµάς που δεν τα φέραµε ή το ξεχάσαµε να τα φέρουµε δεν είναι από τα
µέλη που πρέπει να µετέχουν στη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση και άλλα Λ.Ε.Α.∆.
που δεν έχουνε πάρει απόφαση και δούµε ότι ο αριθµός τους είναι σηµαντικός
δηλαδή αν είναι 10-12 Λ.Ε.Α.∆., πιστεύω ότι αφού θα έχουµε την προσωρινή
διοίκηση που µπορεί να λειτουργήσει, να πάρουµε µια αναβολή και στην επόµενη
ολοµέλεια να έρθουνε όλοι µε τις εξουσιοδοτήσεις.
?????
Πάλι αναβολή;
????
Εάν πιστεύω, λέω πάλι αυτό είναι το δεύτερο σκέλος, το πρώτο είναι να µετέχουν
όσοι έχουν πάρει αποφάσεις. Είτε του ∆ιοικητικού είτε της Γενικής Συνέλευσης
ανεξάρτητα αν δεν την έχουνε µαζί τους. Τη στέλνουνε αύριο, µεθαύριο, τη ∆ευτέρα
και τελειώνει η ιστορία, δεν είναι κάτι που αλλάζει. Αν όµως λέω ότι υπάρχουνε
Λ.Ε.Α.∆. που είναι σηµαντικός ο αριθµός τους και απλώς από τον Α, Β, Γ λόγο δεν
έχουν αρθεί σε απόφαση του ∆.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης να δούµε για αναβολή,
ναι, δεν µας πειράζει.
?????
Μπορούµε να δούµε τον αριθµό;
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Είπαµε να σας τα διαβάσω… Για µένα… Ποιος δεν έχει πάρει καθόλου απόφαση; Η
Σύρος νοµίζω δεν έχει πάρει απόφαση καθόλου. Έχετε µπροστά σας το…
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Σύρου κ. ????:
Η Σύρος δεν έχει πάρει απόφαση και αυτό που θέλουµε να πούµε είναι το εξής: έχει
βγει, έχει εγκριθεί το καταστατικό;
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Το καταστατικό έχει εγκριθεί από τα Χανιά και σε δύο Ολοµέλειες έχει
επιβεβαιωθεί.

Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Σύρου κ. ????:
Όχι, εννοώ από το ∆ικαστήριο.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Το ∆ικαστήριο σας είπα: αναµέναµε παρ’ όλες τις οχλήσεις για να µην υπάρξουν
κάποιοι που δεν θα είναι µέσα, µέχρι τον Ιούνιο µήνα. Αναγκαστήκαµε ενόψει
Ολοµέλειας να καταθέσουµε την αίτηση µε τα 24 µέλη.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Σύρου κ. ????:
Έχει βγει δηλαδή η απόφαση.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Αναµένεται η έγκριση, εντάξει έχει συζητηθεί.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Σύρου κ. ????:
Οπότε δεν µπορούµε χωρίς να έχουµε το καταστατικό. Ένα αυτό και ένα δεύτερο,
καλό θα είναι γιατί σοβαρά αντιµετωπίζουµε και µέχρι σήµερα όλα τα θέµατα,
εφόσον θα υπάρξει µια εκλογική διαδικασία, καλό είναι να εκφράσουνε ποια µέλη
της Ολοµέλειας ενδιαφέρονται γι’ αυτήν τη διοίκηση και να ενηµερωθούµε πάνω
στις θέσεις τους τι θέλουµε να πράξουνε. Να υπάρχει ένας προγραµµατισµός,
δηλαδή µπορεί κάποια να έχουνε κάποιες ιδέες οι οποίες δεν έχουνε εκφραστεί
ακόµα και καλό είναι όλοι να ενηµερωθούµε ούτω ώστε όταν θα έρθουµε να
ψηφίσουµε να ξέρουµε τι ψηφίζουµε.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Πύργου κυρία ????:
ΜΙΚΡΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΚΕΝΟ.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ναι, αυτό εννοούµε.
?????
Έχουµε πάρει απόφαση, απλά…
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Όπως είπαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι και τους πιστεύουµε, δεν έχουµε λόγο να
µην τους πιστεύουµε.

Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Χαλκιδικής κ. Αθανασία Παρασκευά:
ΗΧΗΤΙΚΟ ΚΕΝΟ
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Η άλλη λύση είναι να γίνει µία έκτακτη Συνέλευση µετά τη δηµοσίευση και να µην
υπάρχει κανένα πρόβληµα. Συµφωνούµε Συνάδελφοι; Πολύ ωραία.
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Λ.Ε.Α.∆. Καβάλας κ. Παύλος Γεωργιάδης:
Άρα για να πάµε στου κ. Παγίδα την πρόταση που έχει ενδιαφέρον, νοµίζω ότι το
επόµενο βήµα είναι πριν την έκτακτη Γενική Συνέλευση να υπάρξει µια προθεσµία
κατάθεσης υποψηφιοτήτων βέβαια, το να ακούσουµε τις θέσεις µαζί µε την
υποψηφιότητα του καθενός ας υπάρχει και ένα κείµενο. Μόνον έτσι λογικά µπορεί
να υπάρξει. Όχι σε επίπεδο ας πούµε συζήτησης.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. ???? κ. Παγίδας:
Αυτό που σίγουρα χρειαζόµαστε είναι το καταστατικό να έχει δηµοσιευτεί να είναι
κανονικά όλα έτσι; Ένα είναι σίγουρο, δεν νοµίζω ότι µπορούµε να κάνουµε τώρα
εκλογές.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Σύµφωνοι. Επειδή είµαστε ∆ικηγόροι και Νοµικοί, έχετε απόλυτα δίκιο δεν
µπορούµε να κάνουµε. Όπως δεν µπορεί να κάνουµε µε εκείνους οι οποίοι δεν
έχουνε εξουσιοδοτήσεις, το τυπικό. Έτσι; Αυτό είναι το σωστό. Υπάρχουν λοιπόν
δύο προτάσεις. Η µία πρόταση να ψηφίσουµε όλοι που δεν είναι απόλυτα νοµικό και
η δεύτερη – απόλυτα εν τάξει νοµική – όταν δηµοσιευτεί να κληθούνε σε µία
έκτακτη συνέλευση στην Αθήνα και να ψηφίσουνε.
?????
Σε µία Τακτική Συνέλευση.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Τακτική Συνέλευση, ναι. Η οποία ορίζεται κάθε τρία χρόνια, είναι και θέµα
απόφασης Συνέλευσης από εκεί και µετά τι θα πει. Ναι, τακτική – έκτακτη µε την
έννοια… έτσι καταστατική.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Χανίων κ. Ελευθερία Φρογουδάκη:
ΜΙΚΡΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΚΕΝΟ
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:

Λέω λοιπόν, κοιτάξτε συνάδελφοι, αναγνωρίζω τον κόπο του καθενός και το γεγονός
ότι πολλά Λ.Ε.Α.∆. δεν έχουνε γραµµατειακή υποστήριξη και οι ίδιοι οι συνάδελφοι
επωµίζονται όλα τα θέµατα. Όµως όταν έχουµε κάποια σοβαρά θέµατα σαν και αυτό
θα πρέπει να το φροντίσουµε λιγάκι για να είµαστε συνεπείς. Π.χ. µε την
νοσοκοµειακή ασφάλιση υπάρχουνε µερικά Λ.Ε.Α.∆. που ακόµη – όχι ότι δεν
συµφωνούν, συµφωνούνε – δεν έχουνε αποστείλει υπογεγραµµένη την
νοσοκοµειακή σύµβαση. ∆εν είναι σωστό πράγµα. ∆ηλαδή να αφήνονται
αµφιβολίες; Τί κάνει αυτό το Λ.Ε.Α.∆. Συµφωνεί, δεν συµφωνεί; Ξέρουµε ότι
συµφωνεί, ας είµαστε λιγάκι τυπικοί σε ορισµένα πράγµατα. Συνεπώς για να µην
τρώµε και τον χρόνο σας: συµφωνούµε να παραταθεί πρώτον η θητεία της
παρούσης προσωρινής… εκ των πραγµάτων και να κληθούµε – άµα τη
δηµοσίευση – στην Αθήνα… Κάπου αλλού δεν υπάρχει κύρια συνάδελφος.
?????
Ούτε αυτή η ανάγκη νοµίζω ότι υπάρχει. Θα µπορούσε ενδεχοµένως να γίνει και
στην επόµενη Ολοµέλεια.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Κύριε Συνάδελφε να το αποφασίσουν οι Συνάδελφοι έτσι; Θα είναι µακριά.
?????
Όπως λειτουργούσε µέχρι σήµερα η Συντονιστική, έχω την άποψη ότι µπορεί να
λειτουργήσει και µέχρι την επόµενη Ολοµέλεια.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Κανονικά όµως…
?????
Αν κρίνει το Σώµα να γίνει άµεσα, θα γίνει άµεσα.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ναι, αλλά αν έχει εγκριθεί το Καταστατικό πρέπει να γίνουν εκλογές. Αυτό είναι
το… Λοιπόν… Τακτική – έκτακτη. Λοιπόν, συµφωνούνε όλα τα µέλη;
Πρόεδροι και µέλη των Λ.Ε.Α.∆.:
Ναι, συµφωνούµε.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Λοιπόν, πάµε για καφέ.

Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Λ.Ε.Α.∆. Καβάλας κ. Παύλος Γεωργιάδης:
Πριν τον καφέ όσοι δεν δηλώσαν για τη Θάσο αύριο και είχανε κάποιες αµφιβολίες
ας περάσουνε από τη Γραµµατεία λίγο, ευχαριστώ.

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Συνάδελφοι ελάτε να ξεκινήσουµε. Κ. Βαρέλη… Συνάδελφοι, συνεχίζουµε. Θέλει να
κάνει µία ενηµέρωση σχετικά µε τις εκδηλώσεις τις επόµενες ο κ. Γεωργιάδης.
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Λ.Ε.Α.∆. Καβάλας κ. Παύλος Γεωργιάδης:
Έχετε δηλώσει όλοι που µένετε και µπορούµε εποµένως να… έχουµε ετοιµάσει εµείς
τα λεωφορεία για αύριο. 3 λεωφορεία θα αναχωρήσουν από το LUCY στις 9:00 και
ένα λεωφορείο από τον ∆ηµοτικό Κήπο. Έχετε ενηµερωθεί όλοι. Όσοι δεν έχετε
δηλώσει για τη Θάσο και πάλι επαναλαµβάνω, έχουµε µία ευκαιρία ακόµη,
παρακαλώ να το δηλώσετε ΤΩΡΑ. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων θα γίνουν όµως
αυστηρά 9:00, για να προλάβουµε το ferry-boat από Κεραµωτή προς Θάσο. Έχουµε
δηλαδή περιορισµένο χρόνο για αύριο. Αυτό να το γνωρίζουµε όλοι, σας παρακαλώ
πολύ. Επίσης, στις θέσεις τον Προέδρων, έχουνε µοιραστεί συγκεκριµένα
αντικείµενα από το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Είναι αντίγραφα αγάλµατος
της Παρθένου. Πέραν τούτου, και για τους Προέδρους και τα µέλη των Λ.Ε.Α.∆.
υπάρχουν και υπόλοιπα δώρα που θα περάσετε µετά το πέρας των εργασιών της
Συνεδρίας να τα πάρετε από τη Γραµµατεία, ευχαριστώ. Λοιπόν επαναλαµβάνω για
να µη γίνει παρανόηση: όσοι είστε στο LUCY φεύγουµε 9:00. Όσοι είστε στα
υπόλοιπα ξενοδοχεία… βέβαια και όσοι µένουνε από την πλευρά αυτή, TOSCA
κ.λπ. Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της πόλης ΕΓΝΑΤΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΣ κ.λπ. αναχωρούν
πάλι τα λεωφορεία 9:00 από το ∆ηµοτικό Κήπο.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Νοµίζω ότι είναι πλήρης και σαφής η ενηµέρωση και κατά τη διάρκεια των
επόµενων ωρών θα υπάρχει ενηµέρωση όποιος δεν το πληροφορήθηκε. Συνεχίζουµε
τώρα µε τοποθετήσεις-παρεµβάσεις συναδέλφων, µελών της Ολοµέλειας για
διάφορα θέµατα που θα µας δώσουν την ευκαιρία να δούµε και τι απασχολεί τον
καθένα. Πολλά από αυτά µπορεί να απασχολούνε και όλους µας. Καλώ λοιπόν ως εκ
τούτο την Πρόεδρο του Λ.Ε.Α.∆. Ιωαννίνων την κ. Καίτη Φωτίκα.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ιωαννίνων κ. Καίτη Φωτίκα:
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συστηθώ. Είµαι ο Λογαριασµός Ενίσχυσης και
Αλληλοβοήθειας ∆ικηγόρων Ιωαννίνων. Αρχίζοντας µε αυτό, αν δεν είσαστε
µυηµένοι µε αυτό λέγεται Λ.Ε.Α.∆. θα µειδιούσατε. Και η επόµενη ερώτηση θα

ήταν: «∆ηλαδή;» και εγώ θα έπρεπε να δώσω την ταυτότητά µου και να πω: δηλαδή
κ. Νοµάρχα είµαι το Ταµείο Πρόνοιας ∆ικηγόρων. Με αυτήν την παρατήρηση θα
ήθελα να αρχίσω την ολιγόλεπτη εισήγησή µου και να πω ότι µετά από 10 χρόνια
λειτουργίας των Λ.Ε.Α.∆. φτάσαµε σε ένα σηµείο που δεν δείχνουµε την ταυτότητά
µας. ∆ηλαδή όποιος συναλλάσσεται µαζί µας είτε είναι νέος συνάδελφος είτε είναι
κάποιος τρίτος, πιθανόν ένας Νοµάρχης, ένας ∆ήµαρχος, ένας Βουλευτής που
ζητάµε κάτι – ο οποιοσδήποτε εν πάση περιπτώσει – µε πολλή απορία όταν ακούει
αυτόν τον τίτλο «σιδηρόδροµο» θέλει µία επεξήγηση. Με την έννοια αυτή αν
αναθέταµε σε κάποιον διαφηµιστή ή επικοινωνιολόγο και του λέγαµε: «Πείτε µας
πως θα µπορούσαµε τους στόχους µας και τα προγράµµατά µας να τα επιτύχουµε
καλύτερα;» θα µας έλεγε: «Κύριοι, πρέπει να επιλέξετε ένα σήµα και έναν τίτλο που
να πληροί τουλάχιστον τρεις προϋποθέσεις – εγώ θα έλεγα τρία Ε – να είναι το σήµα
και ο τίτλος: Εύχρηστο – Επικοινωνιακό και Χρήσιµο. Με την έννοια αυτή θεωρώ
αφού θέλουµε να λειτουργούµε ως µία ενότητα καλό θα είναι να προβληµατιστούµε
πάνω στο θέµα που λέγεται ενιαία παρουσία. Αφού εν µέρει έχουµε και ενιαίους
στόχους και σκοπούς, θα έπρεπε να δούµε αν θα µπορούµε να χρησιµοποιούµε ένα
ενιαίο διακριτικό σήµα και ενιαίο τίτλο ο οποίος θα διαφοροποιείται µόνον ως προς
τον Σύλλογο.
Θα πρότεινα λοιπόν, όπως άπειρες άλλες οργανώσεις, κυβερνητικές ή µη, διεθνείς ή
µη διεθνείς, πανελλαδικής εµβέλειας έχουν συγκεκριµένους τίτλους οι οποίοι έχουν
καθιερωθεί ότι είναι το συγκεκριµένο πράγµα και έχουν τον συγκεκριµένο στόχο να
το κοιτάξουµε και εµείς. Προτείνουµε λοιπόν να συσταθεί µία επιτροπή από την
παρούσα Ολοµέλεια η οποία θα εξετάσει από κάθε πλευρά το θέµα και ειδικά νοµικά
και αν µπορούµε να έχουµε έναν ενιαίο τίτλο και ενιαίο σήµα να το κάνουµε µε µία
εισήγηση που θα γίνει στην επόµενη Ολοµέλεια. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ευχαριστούµε τη συνάδελφο, πράγµατι έθεσε ένα σηµαντικό θέµα που απασχολεί
τους περισσότερους από εµάς. Έχω να σας πω ας πούµε ότι το Λ.Ε.Α.∆. Πάτρας
αναγνωρίζοντας ότι το να βγεις στους συναδέλφους και να πεις: «Λογαριασµός
Αλληλοβοήθειας κ.λπ.» πιθανόν να µην καταλάβαινε τι του έλεγες. Γι’ αυτό και
βάλαµε στο καταστατικό µέσα διακριτικό τίτλο «Ταµείον Προνοίας» και αυτό
χρησιµοποιούµε µερικές φορές ας πούµε στην Ταµπέλα του γραφείου µας γράφουµε
«Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων». Τώρα όσον αφορά το θέµα που θέτει η συνάδελφος
πράγµατι παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον, να το γενικεύσουµε ειδικά ως προς την
γραφική παράσταση εννοείτε έτσι;
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ιωαννίνων κ. Καίτη Φωτίκα:
Και όχι µόνο. Παράδειγµα όλοι ξέρουµε τι είναι το Τ.Σ.Υ.Μ.Ε.∆.Ε. ∆εν χρειάζεται
να δηλώσουµε κάτι άλλο. Όλοι ξέρουµε τι είναι η UNESCO, δεν χρειάζεται να
δηλώσουµε κάτι άλλο. Αν θέλουµε να δείξουµε τη δυναµική την οποία έχουµε θα
πρέπει να τη δείξουµε και µε αυτό το θέµα. ∆ηλαδή ένας επικοινωνιολόγος δεν θα
έλεγε ποτέ είµαστε ο λογαριασµός ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας θα έλεγε ένα
εύληπτο σήµα το οποίο είναι κατανοητό στο συνοµιλητή µας. Και το σήµα και η
παράσταση. Και ο τίτλος και η παράσταση.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης

Παναγόπουλος:
Μάλιστα, κατανοητό.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Νάξου κ. Μαρία Μάρκου:
Όσον αφορά την παρέµβαση της αγαπητής Καίτης Φωτίκα είναι πολύ σωστά
καταγεγραµµένη αλλά ήθελα να πω ότι θα έπρεπε κανονικά µέσα στο καταστατικό
της ένωσης να προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Ο τίτλος δηλαδή, το διακριτικό σήµα της
ένωσης και όχι εκ των υστέρων να µπορέσουµε να πούµε ότι κάνουµε µία κίνηση
µετά την ίδρυση της ένωσης.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
∆εν αναφέρεται στην Ένωση, αναφέρεται στο λογαριασµό που έχουµε το Λ.Ε.Α.∆.
Αντί για Λ.Ε.Α.∆. να χρησιµοποιούµε ένα πιο εύληπτο ένα πιο πιασάρικο τίτλο όπως
είναι «Ταµείον Προνοίας», αυτό εννοεί.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Νάξου κ. Μαρία Μάρκου:
Ναι, µήπως θα έπρεπε να περιληφθεί στο καταστατικό, να υπάρχει τέτοια πρόβλεψη
ή µπορούµε εκ των υστέρων να το…
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Κάνεις τροποποίηση στο καταστατικό και το βάζεις. Αρκεί να βρούµε ένα σήµα το
οποίο…
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Νάξου κ. Μαρία Μάρκου:
Όχι, εγώ σαν προβληµατισµό το βάζω, δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο θα µπορεί να
συσταθεί, µάλλον να γίνει πρόβλεψη αυτή και να µπορέσει να ισχύσει µετά την
ίδρυση του καταστατικού, τη δηµοσίευσή του.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
∆εν µιλάει για την Ένωση, για τα Λ.Ε.Α.∆. µιλάει.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ιωαννίνων κ. Καίτη Φωτίκα:
Ακόµη δεν σπούδασα επικοινωνιολόγος όµως µπορώ να συµµετέχω στην επιτροπή
και µε τις πενιχρές µου γνώσεις να συνεισφέρω σε αυτό που λέγεται ενιαίο σύνολο.
κύριος ?????
Επί του θέµατος όλα τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου έχουν το διακριτικό
τίτλο. Έχουνε το όνοµα που είναι ο σιδηρόδροµος και λένε ο διακριτικός ο τίτλος
είναι…

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Σας είπα η Πάτρα έχει βάλει ήδη διακριτικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ».
κύριος ?????
Και το καταστατικό έχουµε δικαίωµα να το τροποποιήσουµε και να πούµε µόνο ως
προς την ονοµασία. Έχουµε πρόβληµα επικοινωνίας. Όλες οι επιχειρήσεις, όλα τα
Νοµικά Πρόσωπα δεν είναι έτσι… ας πούµε να µην µπορούν….
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Έχετε απόλυτο δίκαιο αλλά µιας και το θέτει η συνάδελφος ας το αναθέσει η
Συντονιστική, µέχρι να εκλεγεί το καινούργιο Συµβούλιο, σε µία επιτροπή να το
µελετήσει. Ο κ. Αχιλλέας Γιαγκίνης από το Λ.Ε.Α.∆. Ροδόπης έχει εισήγηση. Είναι
εδώ; Θα πρέπει να προσθέσω ότι ο Αχιλλέας ο Γιαγκίνης είναι η ψυχή της
ιστοσελίδας µας για την οποία και θα σας ενηµερώσει και αισθάνοµαι την
υποχρέωση και προσωπικά και σαν Συντονιστική Επιτροπή να τον ευχαριστήσουµε
ιδιαιτέρως για τον κόπο τον οποίο καταβάλλει για να είναι πάντα ενηµερωµένη. Να
είστε καλά.
Μέλος του Λ.Ε.Α.∆. Ροδόπης κ. Αχιλλέας Γιαγκίνης:
Ευχαριστώ πολύ. Έναν απολογισµό θέλω να κάνω σχετικό µε την ιστοσελίδα. Από
τα
ηλεκτρονικά
δεδοµένα
της
επισκεψιµότητας
της
ιστοσελίδας
του www.elead.gr στα 2 χρόνια και 4 µήνες που λειτουργεί προσπελάστηκε περίπου
3.680 φορές και µέσα σε αυτόν τον αριθµό είναι 400 φορές που προσπελάστηκε από
εµένα τον ίδιο. Αυτό πρέπει να το εξαιρέσετε διότι εγώ έχω υποχρέωση να την
ελέγχω σχεδόν καθηµερινά. Όποτε µπορώ την ελέγχω τη σελίδα. Στατιστικά λοιπόν
64 χρήστες έχουν µπει πάρα πολλές φορές. Πάνω από 10, πάνω από 20 φορές. 123
διαφορετικοί χρήστες έχουνε µπει κάτω από 10 φορές. 4 χρήστες χρησιµοποιούνε
µερικούς κόµβους όπως τα links για να περνάνε σε δηµόσιες υπηρεσίες, σε
Υπουργεία, σε Τράπεζες νοµικής πληροφόρησης από τη δική µας ιστοσελίδα. Αυτό
το κάνουνε τακτικά 4, δεν ξέρω ποιοι είναι. Απλώς εγώ µπορώ να διαβάζω την
επισκεψιµότητα χειριζόµενος την ιστοσελίδα. Επίσης οι σελίδες µε φωτογραφίες
έχουνε την περισσότερη επισκεψιµότητα. Τα θέµατα που περιέχονται εµένα δεν µε
έχουν ικανοποιήσει. Είναι φτωχά. Έγινε προσπάθεια να κρατηθεί στην ιστοσελίδα η
ατζέντα της Ένωσης. Τα περισσότερα µου τα διαβιβάζει η Πρόεδρός µου η κ.
Χαρίκλεια Κιοσέ, επειδή µετέχει στη Συντονιστική µου µεταφέρει αυτές τις
πληροφορίες. Το κύριο πρόβληµα που έχω εγώ είναι ότι όταν έχω έγγραφα δεν
µου έρχονται ηλεκτρονικά, κατά συνέπεια πρέπει να τα πληκτρολογήσω τα
κείµενα. Είναι κάτι πολύ απλό, είµαι σίγουρος ότι από την πηγή τους αυτά τα
έγγραφα υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή. Θέλω να παρακαλέσω όσοι
χρησιµοποιείτε οτιδήποτε χρειάζεται να µου το δίνετε, ειδικά η GENERALI ή η
PRUDENTIAL να µου το δίνετε ηλεκτρονικά. Μου έχουν υποσχεθεί πάρα πολλές
φορές ότι θα µου τα δίνουνε ηλεκτρονικά αλλά δεν πραγµατοποιείται η υπόσχεσή
τους.
Οι διαπιστώσεις µου τώρα: η χρήση που έγινε είναι µικρή και γι’ αυτό δεν φταίνε

οι συνάδελφοι αλλά η θεµατογραφία µας η οποία είναι φτωχή. Εκτός από το
χρονικό παράγοντα – δηλαδή έχουµε πρόβληµα χρονικό, δεν είναι σύγχρονα τα
γεγονότα πολλές φορές ή δεν είναι και πριν συµβούν για παράδειγµα: να είχα όλες
τις εισηγήσεις σήµερα σε ηλεκτρονική µορφή µέσα στην ιστοσελίδα, δεν την είχα . Επίσης δεν µε ικανοποίησε η δική σας ανταπόκριση, δεν µου στείλατε τις
διορθώσεις σας. ∆εν ξέρω όλα τα Λ.Ε.Α.∆., δεν ξέρω όλες τις Επιτροπές, τα ∆.Σ.
των Λ.Ε.Α.∆. Θέλω να µπείτε στην ιστοσελίδα, να δείτε, και µέσα από τοemail να µου στείλετε τις διορθώσεις σας. Επίσης και τα στοιχεία των
δικηγορικών συλλόγων. Μπορεί να µην υπάρχουνε οι Πρόεδροι των Λ.Ε.Α.∆.
µέσα, τα τηλέφωνά τους, να µην υπάρχουνε Πρόεδροι των ∆ικηγορικών Συλλόγων,
ό,τι µαθαίνω µόνος µου και ό,τι κάνω µόνος µου το βάζω εκεί. Όµως αναλογιστείτε
ότι είναι µία πολύ σηµαντική συµβολή της ιστοσελίδας στην επικοινωνία µεταξύ
σας.
Αν θυµάστε στην πρώτη εισήγησή µου στα Ιωάννινα είχα πει ότι η επιτυχία της
ιστοσελίδας δεν εξαρτάται από εµένα. Εξαρτάται από εσάς τους ίδιους. Παράδειγµα
δεν είχα µέχρι χτες ψηφιακά τη σύµβαση µε την GENERALI. Έµαθα από την κ.
Φωτίκα ότι την ανάρτησε αφού τη σκανάρισε στο δικό της site. Κατά συνέπεια αυτό
που είχα εγώ να κάνω είναι να βάλω ένα link και να παραπέµπω για τη σύµβαση
αυτή στη σελίδα του Λ.Ε.Α.∆. Ιωαννίνων. Και την ευχαριστώ πολύ και το γράφω και
στην ιστοσελίδα βέβαια αυτό. Θα σας διευκολύνει κύριοι Πρόεδροι και κυρίες διότι
τα µέλη σας θα σας ρωτάνε: «έχω πρόβληµα, θέλω να κάνω αυτήν την εγχείριση τι
πρέπει να δω».Αντί να καθίσετε να ψάξετε, να τους πείτε αυτό γράφει, να δούµε τη
σύµβαση να σας τη δώσω, απλώς θα τους πείτε µπείτε στην ιστοσελίδα και
κοιτάξτε τα. Και σε συνδυασµό µε όσα ανέφερε και ο κύριος ∆ούµας, θα πάτε ακόµα
πιο µακριά. Και τον ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό και βεβαίως είµαστε ανοιχτοί να
συνεργαστούµε. Έτσι, δεν θα ανατρέχετε σε έγγραφα, θα ξεκουραστείτε εσείς.
Οι προτάσεις που έχω να κάνω είναι σιγά σιγά «Ένα βήµα κάθε φορά», να
προσπαθήσουµε όλοι µαζί, να ενισχύσουµε την ιστοσελίδα µόνο και µόνο για να
ενισχυθεί
η
µεταξύ
σας
επικοινωνία. Υπάρχουν
βέβαια
κάποιοι
προβληµατισµοί. Ζητώ να αναθέσετε σε κάποιο µέλος του ∆.Σ. του κάθε Λ.Ε.Α.∆. να
διαβάσει τις σελίδες αυτές, δεν είναι πολλές, και να κάνει τις διορθώσεις και να µου
αποστείλει e-mail (στο κάθε µέρος κάθε σελίδας υπάρχει το e-mail µου) ώστε να
επικαιροποιηθεί η ιστοσελίδα. Για κάθε Λ.Ε.Α.∆. Προτείνω ένα µέλος του ∆.Σ. της
Ένωσης σε άµεση συνεννόηση µε τον Πρόεδρο που θα προκύψει από τις εκλογές ή και
τώρα από τη Συντονιστική, να αναλάβει καθήκοντα να µε ενηµερώνει για τα τρέχοντα
ζητήµατα, αποστέλλοντάς µου κείµενα σε ψηφιακή µορφή για να τα αναρτώ στην
ιστοσελίδα. ∆ηλαδή κάποιος από το ∆.Σ. ή από τη Συντονιστική να έχει την
επιµέλεια αυτή. Την άµεση επικοινωνία µε την ιστοσελίδα. Προτείνω δε επίσης, να
αναθέσετε σε κάθε επιτροπή από αυτές που λειτουργούνε να δώσει εισηγηµατικά
στην ιστοσελίδα το θέµα που βρίσκεται στην αρµοδιότητά της ώστε να υπάρχει ένα
σηµείο αναφοράς. Κατόπιν αυτού να δίδει µια ειδησεογραφία σχετικά µε τα
γεγονότα σε κάθε θέµα και µε αφετηρία αυτό να γίνονται σχόλια και γνωµοδοτήσεις
στα επιµέρους θέµατα που τίθενται. Μοιραία λοιπόν πάµε στη δηµιουργία ενός blog ή
ενός forum. Ίσως να τα έχετε ακούσει. Ο λόγος που δεν το έκανα µέχρι τώρα το
forum ή το blog είναι επειδή είναι απλούστερο για σας να µου στείλετε ένα e-mail.
Είναι πιο σύνθετο να κάνετε µία εγγραφή που πρέπει ή να πάρετε έναν κωδικό για να
µπείτε σε ένα blog και να βάλετε την άποψή σας, απ’ ότι να µου στείλετε ένα e-mail.
Εάν µου σταλεί ένα e-mail όµως, εγώ θα σας πάρω τηλέφωνο για να είµαι σίγουρος
ότι εσείς πράγµατι στέλνετε το e-mail. Πρέπει όλα να είναι υπογεγραµµένα. Αυτός
που θέλει να εκφραστεί να ξέρω ότι είναι πράγµατι αυτός. Και θα αναρτήσω

οτιδήποτε µου στείλετε. Επίσης προτείνω στους συναδέλφους να µου στείλουνε ό,τι
νοµίζουν ότι είναι χρήσιµο για τον σηµερινό ∆ικηγόρο, να βάλει στα δικά του
«αγαπηµένα» αυτά τα links τα οποία µπορεί να είναι ενδιαφέροντα για κάποιους από
εσάς να µην τα έχουνε βρει άλλοι.
Επίσης δώστε µου την άδεια να σας βάλω µε links πάλι σε ιστολόγια άλλα. Οι
συνάδελφοι οι νέοι κυρίως χρησιµοποιούν τους υπολογιστές περισσότερο από τους
παλαιότερους και αυτοί αναφέρονται στην καθηµερινότητά τους µέσα σε αυτά τα
forums µεταξύ σοβαρού και αστείου πολλές φορές. Όµως αναφέρονται και στην
πρακτική χειρισµού υποθέσεων π.χ. κτηµατολογικές αγωγές. Θα πρέπει να µου δοθεί
κατά κάποιο τρόπο µια άδεια από εσάς να το κάνω ή να µου επιτρέψετε να βάλω
άµεσες µεταθέσεις από την ιστοσελίδα µέσω των links σε άλλες νοµικού
περιεχοµένου. Και εννοώ βέβαια όχι δηµοσίων υπηρεσιών, αυτό το έχω κάνει, αλλά
ιδιωτικές. Είτε ειδησεογραφικού περιεχοµένου, είτε ακόµη και οικονοµικού
περιεχοµένου προκειµένου να πληροφορούµαστε το τι συµβαίνει µε τα επιτόκια, µε
τα θέµατα τα οικονοµικά, διεθνής οικονοµία κ.λπ. Αυτά είχα να σας πω για την
ιστοσελίδα δεν ξέρω αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως είµαι εδώ. Σας
ευχαριστώ.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ευχαριστούµε και πάλι τον συνάδελφο τον Αχιλλέα τον Γιαγκίνη, αν θέλει κάποιος
να ρωτήσει κάτι… Είναι πάντως πάρα πολύ σηµαντικά αυτά τα οποία είπε. Πρέπει
να καταλάβουµε ότι στην εποχή µας η ηλεκτρονική πληροφόρηση είναι το Α και το
Ω και πρέπει για να είναι σωστή και γρήγορη και ενηµερωµένη και εµείς να
συµβάλλουµε. Ελπίζω κ. Γιαγκίνη και εµείς σαν Συντονιστική αλλά και οι
συνάδελφοι να τα εφαρµόσουν αυτά τα οποία είπατε.
Μέλος του Λ.Ε.Α.∆. Ροδόπης κ. Αχιλλέας Γιαγκίνης:
Εάν κάνετε δεκτές τις προτάσεις µου και ορίσετε ένα µέλος από τη Συντονιστική το
οποίο άµεσα να µου µεταφέρει την ατζέντα την καθηµερινή.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Εµείς θα ορίσουµε. Η Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ροδόπης…
Μέλος του Λ.Ε.Α.∆. Ροδόπης κ. Αχιλλέας Γιαγκίνης:
Μου µεταφέρει, µέχρι τώρα µου µεταφέρει ό,τι µπορεί η Χαρίκλεια.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ροδόπης κ. Χαρίκλεια Κιοσσέ:
Εγώ συµφωνώ να µην γίνεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο, να γίνεται σοβαρά.
Μέλος του Λ.Ε.Α.∆. Ροδόπης κ. Αχιλλέας Γιαγκίνης:
Θα πρέπει να αντιληφθείτε πόσο σηµαντική είναι αυτή για την επικοινωνία σας
µεταξύ σας. Ακόµα και chat µπορώ να σας βάλω. Ή video chat.

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Μας εισαγάγεις σε βαθιά βάθη. Θέµατα πληροφορικής, δεν πειράζει θα
ακολουθήσουµε. Συνάδελφοι νοµίζω ότι ήταν σαφές το µήνυµα, ευχαριστούµε κ.
Γιαγκίνη….
Μέλος του Λ.Ε.Α.∆. Ροδόπης κ. Αχιλλέας Γιαγκίνης:
Το ίδιο ισχύει για κάθε Πρόεδρο να ορίσει στο ∆.Σ. ένα µέλος. Αυτές είναι οι
προτάσεις µου, σας παρακαλώ να τις λάβετε υπ’ όψη σας. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Να’ στε καλά. Παρακαλώ τον Πρόεδρο του Λ.Ε.Α.∆. Έδεσσας κ. Αθανάσιο
Πατετσίνη να διαβάσει την εισήγησή του.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Έδεσσας κ. Αθανάσιος Πατετσίνης:
Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα. Η παρέµβαση του Λ.Ε.Α.∆. Έδεσσας αφορά µία
πρόταση για την διεύρυνση της φυσιογνωµίας και της δραστηριότητας των Λ.Ε.Α.∆.
και επιγράφεται «Ο κοινωνικός ρόλος των Λ.Ε.Α.∆.». Τα Λ.Ε.Α.∆. ως διάδοχοι
φορείς των πρώην ταµείων προνοίας ήδη υφίστανται και λειτουργούν εδώ και 10
χρόνια περίπου. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα προσπάθησαν να βρουν και να
κατοχυρώσουν το ρόλο τους ανάµεσα σε µια σειρά άλλους φορείς του κλάδου όπως:
οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι, οι φορείς Ασφάλισης και Περίθαλψης κ.λπ. Είναι αλήθεια
ότι µε τη λειτουργία και τη δράση µας πετύχαµε πολλά. Ήδη τα Λ.Ε.Α.∆., όπου
ιδρύθηκαν και λειτουργούν, έχουν κατοχυρωθεί στη συνείδηση των µελών τους ως
αυθεντικοί φορείς ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας των συναδέλφων µέσα από το
πλαίσιο εισφορών και παροχών που έχει το καθένα θεσπίσει και οι οποίες σε µεγάλο
βαθµό έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Το έργο που έχουν επιτελέσει τα Λ.Ε.Α.∆. στους
τοµείς της ενίσχυσης και της αλληλοβοήθειας των συναδέλφων είναι
αδιαµφισβήτητα πολύ σηµαντικό και είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και θα βελτιωθεί
στο µέλλον. Είναι όµως η ενίσχυση και η αλληλοβοήθεια των συναδέλφων ο µόνος
ρόλος που µπορούν να έχουν τα Λ.Ε.Α.∆.;
Αγαπητοί συνάδελφοι όπως όλοι γνωρίζεται ασκούµε ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό,
επίπονο και ψυχοφθόρο επάγγελµα, γεµάτο αντιδικίες και εντάσεις οι οποίες πολλές
φορές προσωποποιούνται µεταξύ των συναδέλφων, δηµιουργώντας ψυχρότητα και
διαταράσσοντας τις προσωπικές µας σχέσεις. Παράλληλα, είµαστε αναγκασµένοι
πολλές ώρες της ηµέρας να λειτουργούµε στον ίδιο χώρο, είτε αυτός είναι τα
ακροατήρια και οι υπηρεσίες, είτε είναι τα στενάχωρα συνήθως γραφεία των
Συλλόγων µας. Ταυτόχρονα ένα φαινόµενο ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι
εισέρχονται στον κλάδο πολλοί νέοι συνάδελφοι µε όλο και µεγαλύτερο ρυθµό µε
αποτέλεσµα η ένταξή τους στην κοινωνία του δικηγορικού συλλόγου να καθίσταται
όλο και πιο δυσχερής.
Είναι ανάγκη λοιπόν να αναλάβουµε δράση και να καθιερώσουµε σειρά εκδηλώσεων
και παρεµβάσεων που σκοπό και στόχο θα έχουνε την άµβλυνση των αντιθέσεων που
δηµιουργεί η άσκηση του επαγγέλµατος, την ενίσχυση της κοινωνικότητας και της
φιλίας µεταξύ των συναδέλφων και την επιβοήθηση των νέων συναδέλφων για τη

γρηγορότερη και ευχερέστερη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο του ∆ικηγορικού
Συλλόγου. Στην ανάληψη αυτών των πρωτοβουλιών πρωταρχικό λόγο µπορούν να
έχουν τα Λ.Ε.Α.∆. Και τούτο λόγο συγκρότησης, φιλοσοφίας, θεσµικού πλαισίου και
οικονοµικής δυνατότητας. Σε αντίθεση µε τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους, η
συγκρότηση των οποίων κυρίως από άποψη θεσµικού πλαισίου, δεν επιτρέπει την
ανάπτυξη των αναγκαίων πρωτοβουλιών.
Ο Λ.Ε.Α.∆. Έδεσσας επιχείρησε να ασκήσει αυτόν τον κοινωνικό ρόλο µε την
καθιέρωση παροχών και εκδηλώσεων οι οποίες έχουν καθιερωθεί στη
συνείδηση των µελών του. Στο Λ.Ε.Α.∆. Έδεσσας έχουν εγγραφεί ως µέλη όλοι
ανεξαιρέτως οι δικηγόροι και οι υπάλληλοι του ∆ικηγορικού Συλλόγου Έδεσσας,
περίπου 100 µέλη. Έχει στο ταµείο του σήµερα περίπου 600.000 ευρώ και ετήσια
έσοδα περίπου 70.000 ευρώ. Οι πηγές εσόδων είναι η παρακράτηση ποσοστού 5%
επί των ποσών που αναγράφονται στα τετραπλότυπα των παραστάσεων σε
δικαστήρια και συµβόλαια, η υποχρεωτική επικόλληση του ενσήµου του Λ.Ε.Α.∆.
σε όλα τα δικόγραφα και τα έγγραφα που υπογράφουν οι δικηγόροι - εξώδικες
δηλώσεις, επιταγές προς πληρωµή κ.λπ. – και επίσης οι τόκοι των καταθέσεων.
Υλοποιώντας στο µέτρο των δυνατοτήτων του τους παραπάνω στόχους έχει
καθιερώσει τις εξής παροχές και εκδηλώσεις οι οποίες είναι συµβατές µε τις
οικονοµικές του δυνατότητες:
1ον) εγγράφονται ως µέλη του Λ.Ε.Α.∆. όλοι οι ∆ικηγορικού Συλλόγου Έδεσσας χωρίς
υποχρέωση καταβολής οικονοµικής εισφοράς για την εγγραφή τους,
2ον) το Λ.Ε.Α.∆. καταβάλλει το σύνολο των ασφαλίστρων των άµεσα ασφαλισµένων
µελών προς την GENERALIκαι έτσι είναι ασφαλισµένα στην GENERALI όλα τα µέλη
του Λ.Ε.Α.∆.,
3ον) παρέχει δωρεάν πρόσβαση στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», 4ον)
εξελίσσεται µε δαπάνες του Λ.Ε.Α.∆. η δηµιουργία τριών αξιόλογων νοµικών
βιβλιοθηκών στα αντίστοιχα γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου,
5ον) καλύπτει όλα τα έξοδα – ιµατισµό, µετακινήσεις, φιλοξενία κ.λπ. – της
ποδοσφαιρικής οµάδας η οποία λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια,
6ον) διοργανώνει ετήσια Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τις οικογένειες των µελών,
7ον) τα 7 τελευταία χρόνια διοργανώνει εβδοµαδιαία εκδροµή στο εξωτερικό
επιδοτώντας στο ήµισυ περίπου της σχετικής δαπάνης των µελών του Λ.Ε.Α.∆.,
8ον) τα τελευταία 13 χρόνια διοργανώνει εβδοµαδιαία καλοκαιρινή εκδροµή στο
εσωτερικό,
9ον) κάθε χρόνο διοργανώνει εκδροµή µε αφορµή την εορτή του ∆ιονυσίου του
Αρεοπαγίτου καλύπτοντας και εδώ σχεδόν το σύνολο της δαπάνης.
Οι εκδηλώσεις αυτές µαζί µε τις υπόλοιπες κλασσικές – και κλασσικές εννοούµε
αυτές που συνήθως έχουµε όλοι καθιερώσει όπως η εφάπαξ χρηµατική παροχή, οι
αποζηµιώσεις και οι ενισχύσεις λόγω ασθένειας και απουσίας από την εργασία, το
επίδοµα τοκετού, οι κατασκηνώσεις κ.λπ. – έχουν ως αποτέλεσµα τον καταλυτικό
ρόλο του Λ.Ε.Α.∆. στην επαγγελµατική, κοινωνική και οικονοµική δραστηριοποίηση
των µελών του, µε αποτέλεσµα την κοινωνική συνοχή µεταξύ των συναδέλφων, τη
βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και τη δηµιουργία κλίµατος ασφάλειας και
συναδέλφωσης.
Συνοψίζοντας τις παραπάνω σκέψεις και λαµβάνοντας υπόψη και την καταγραφή
των πηγών εσόδων και των παροχών που µας διανείµατε, οι οποίες σαν συµπέρασµα
παραµένουν οι ίδιες όπως και τις προηγούµενες χρονιές, οι προτάσεις µας για τη

λειτουργία και τον ρόλο των Λ.Ε.Α.∆. συµπυκνώνονται στις εξής προτάσεις:
1ον) αύξηση των εσόδων, όπου απαιτείται, για τη χρηµατοδότηση των διευρυµένων
δραστηριοτήτων,
2ον) διατήρηση των κλασσικών παροχών οι οποίες ήδη έχουν καθιερωθεί και
3ον) καθιέρωση παροχών, παρεµβάσεων και εκδηλώσεων µε στόχο τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας, την ένταξη των νέων συναδέλφων και κυρίως την διατήρηση
υγειών και ευχάριστων κοινωνικών δεσµών µεταξύ των µελών µας. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ευχαριστούµε τον συνάδελφο Πρόεδρο του Λ.Ε.Α.∆. Έδεσσας κ. Αθανάσιο
Πατετσίνη και πράγµατι δεν είναι κακό να επαναλαµβάνουµε και να δίνουµε έµφαση
σε εκείνα τα σηµεία τα οποία τονίζουν τη διαφορετικότητα των Λ.Ε.Α.∆. σε σχέση
µε το διαχειριστικό χαρακτήρα που είχαν τα ταµεία προνοίας. Τα Λ.Ε.Α.∆. πράγµατι
πρέπει να αποκτήσουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα αλληλεγγύης
µεταξύ των συναδέλφων, συµφιλίωσης και σύσφιξης των µεταξύ µας σχέσεων. Και
βέβαια οι παρατηρήσεις αυτές βγαίνουνε του κ. Πατετσίνη και από την εικόνα των
Λ.Ε.Α.∆. που έχετε, πρέπει να τονίσω – σωστά το παρατήρησε ο κ. Πατετσίνης – δεν
άλλαξε, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχουµε αλλαγή των σκοπών, αλλαγή
των εσόδων και έχουµε µία στασιµότητα. Ίσως η οικονοµική κρίση να µας επηρέασε
και εµάς. Πάντως είναι ένα θέµα το οποίο δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνάµε. Και
ερχόµαστε στην τελευταία παρέµβαση του κ. Μανούσου Ξενάκη του Προέδρου του
Λ.Ε.Α.∆. Ηρακλείου.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ηρακλείου κ. Μανούσος Ξενάκης:
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα µε την παρέµβασή µου αυτή να αναφερθώ σε µια
πολύ σηµαντική και δυσάρεστη διαπίστωση. Αν λάβουµε υπόψη και όσα
προηγήθησαν µε τις εισηγήσεις κυρίως του κ. Ρωµανιά, νοµίζω ότι θα καταλάβετε
την αναγκαιότητα αντιµετώπισης του συγκεκριµένου προβλήµατος. Είναι πιστεύω
και διαπίστωση όλων σας η ανυπαρξία σχέσεων µεταξύ της Ολοµέλειας των
Προέδρων των Λ.Ε.Α.∆. και του Λ.Ε.∆.Ε. Θεωρώ αδιανόητο να λειτουργούν δύο
φορείς µε µέλη τα ίδια άτοµα τα οποία έχουν ταυτόσηµους σε πολλά σηµεία και
συµπληρωµατικούς σε άλλα σκοπούς και να µην έχει γίνει επί 10 ολόκληρα
χρόνια µια σοβαρή προσπάθεια συνεργασίας. Και αυτό δεν είναι από την πλευρά
της Ολοµέλειας των Προέδρων των Λ.Ε.Α.∆. Έχουµε κάνει αρκετές προσπάθειες για
να προσεγγίσουµε κατ’ αρχάς τη διοίκηση του Λ.Ε.∆.Ε. Είχε πραγµατοποιηθεί πριν
από µερικά χρόνια µία συνάντηση του Προεδρείου της Συντονιστικής, είχαµε
εκθέσεις τις απόψεις µας για συνεργασία, τους καλούµε και στις Ολοµέλειές µας
πάντα. Όµως η ∆ιοίκηση του Λ.Ε.∆.Ε. δεν έχει προχωρήσει σε καµιά κίνηση, µα
καµιά απολύτως κίνηση συνεργασίας και υπήρχαν κάποιες προφάσεις – κάποια
στιγµή ακούστηκαν όχι επισήµως ίσως σε συζητήσεις που είχαµε κάνει σε
συγκεντρώσεις - ότι ο λόγος ήταν ότι δεν υπήρχε ένας νοµικά προβλεπόµενος
φορέας όπως αυτός της Ολοµέλειας. Βέβαια αυτό για µένα, η πρόφαση αυτή γιατί
περί προφάσεως πρόκειται πιστεύω, είναι αδιανόητο. ∆εν µπορώ να διανοηθώ σε δύο
φορείς, οι οποίοι ενεργούν στα πλαίσια κοινής και συνδικαλιστικής αν θέλετε δράσης,
µε ταυτόσηµους σκοπούς να προβάλλεται το τυπικό αυτό µέρος και να παραβλέπεται η
ουσία του θέµατος που είναι η υποχρεωτική συνεργασία των δύο φορέων. Πέραν από
αυτό όµως σήµερα η Ένωσή µας εντός ολίγου θα έχει λάβει και τη νοµική
προσωπικότητα οπότε πιστεύω ακόµα και αυτή η πρόφαση έχει εκλείψει.

Θα ήθελα να αναφέρω είναι απαραίτητη η συνεργασία της Ολοµέλειας των
Προέδρων των Λ.Ε.Α.∆. µε το Λ.Ε.∆.Ε. σε όλους σχεδόν τους σκοπούς του Λ.Ε.∆.Ε.
Ο Λ.Ε.∆.Ε. παρέχει εφάπαξ, ηµερήσια επιδόµατα, επιδόµατα τοκετού. Το ίδιο
κάνουν και τα περισσότερα Λ.Ε.Α.∆. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούµε για να
µελετήσουµε από κοινού τις δυνατότητες βελτίωσης των παροχών αυτών ώστε να
καλύπτονται οι πραγµατικές ανάγκες των συναδέλφων και όχι αυτόβουλα, χωριστά
κάθε Λ.Ε.Α.∆. να αυξάνει κάποιες παροχές που ίσως υπερκαλύπτουν τις ανάγκες. Ή
δεν θα πρέπει να γίνουνε την ίδια χρονιά οι αυξήσεις στο εφάπαξ και από το
Λ.Ε.∆.Ε. και από τα Λ.Ε.Α.∆., ώστε να έχουµε ας πούµε µια χρονιά µια δυσανάλογη
παροχή: κάποιος να πάρει µε ένα µήνα διαφορά που θα συνταξιοδοτηθεί ένα ποσό
δυσανάλογα µεγάλο εν σχέση µε τον προηγούµενο. Θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε
από κοινού τα προβλήµατα των προϋποθέσεων των παροχών αυτών. Μπορούµε
επίσης να συνεργαστούµε, και µε βάση την εµπειρία που έχουµε αποκτήσει, σε θέµατα
υγείας των συναδέλφων, να ασκήσουµε από κοινού πιέσεις στους αρµόδιους φορείς
του ∆ηµόσιου Τοµέα: Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τ.Υ.∆.Ε., για τη βελτίωση
των παρεχοµένων υπηρεσιών. Θα ήθελα να προσθέσω ότι για τη βελτίωση των
παροχών του Τ.Υ.∆.Ε. παρέχεται αντίστοιχη δυνατότητα όπως µέσω του άρθρου 38
του Νόµου 3655 – το ακούσαµε και προηγούµενα – να εκπονηθεί µελέτη που θα
αφορά το ύψος των παροχών σε είδος και σε χρήµα µέσω ενιαίου κανονισµού
παροχών των Ε.Τ.Α.Α. Άρα θα πρέπει να συνεργαστούµε να αντιµετωπίσουµε και να
αγωνιστούµε για αύξηση των παροχών από κοινού µε τον Λ.Ε.∆.Ε. και σαφώς µε
τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους και τους άλλους φορείς που κινούνται στο χώρο των
∆ικηγόρων.
Θα µπορούσαµε επίσης, κατά την άποψή µου, να συνεργαστούµε για τη βελτίωση των
όρων της οµαδικής νοσοκοµειακής περίθαλψης που θα έχει ως σηµείο αναφοράς τις
αρχές της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης και της ανταποδοτικότητας στο πλαίσιο
των σύγχρονων τάσεων του συστήµατος των τριών πυλώνων ασφάλισης.Θα µπορούσε,
αφού αναλύσουµε τα στατιστικά δεδοµένα που έχουµε από την πρώτη τριετία, να
κατανοήσουν ότι κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν σήµερα στο Τ.Υ.∆.Ε. είναι
απολύτως απαραίτητη η ύπαρξη ασφάλισης µε ιδιωτική εταιρία και µε µια προοπτική
άλλη που ακούσαµε τα Ε.Τ.Α.Α.-κλάδο υγείας, και αν µας βοηθούσαν και από το
Λ.Ε.∆.Ε. πιστεύω ότι θα είχαµε µια µεγαλύτερη συµµετοχή και όχι των 3.500
ατόµων άµεσα ασφαλισµένων που είναι τώρα στην οµαδική ασφάλιση, το οποίο θα
είχε σαν συνέπεια να έχουµε τη δυνατότητα και καλύτερους όρους να
διαπραγµατευτούµε και περισσότερες παροχές στους συναδέλφους αν συµµετείχαν
όλοι. Και σαφώς να δώσουµε την προοπτική που ακούσαµε από την πρώτη εισήγηση
µαζί τους.
Από τις εργασίες επίσης της ηµερίδας στη Θεσσαλονίκη φάνηκε ότι είναι ανάγκη να
υπάρχει και ανταποδοτικότητα και αλληλοβοήθεια εν σχέση µε τα έσοδα και τις
παροχές του Λ.Ε.Α.∆. και του Λ.Ε.∆.Ε. ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα
αµφισβήτησης της σκοπιµότητας της ύπαρξης αυτών των φορέων. Στη Γενική
Συνέλευση στις 30 Μαΐου 2009 του Λ.Ε.∆.Ε. στην ουσία καταργήθηκε η
αλληλοβοήθεια. Όσον αφορά τις παροχές του Λ.Ε.∆.Ε. Αν δεν το γνωρίζετε, είχα
παρευρεθεί όχι από πρόσκληση δική τους αλλά µε συνεννόηση µε τη Συντονιστική
για να παρακολουθήσω, επειδή είναι θέµατα που µας ενδιαφέρουν και προσωπικά
παρακολουθώ αρκετά χρόνια, τις εργασίες τόσο της Γενικής Συνέλευσης του
Τ.Υ.∆.Ε. και του Λ.Ε.∆.Ε. Επειδή υπάρχει κάποιο πρόβληµα όσον αφορά τη
δυνατότητα ή είσπραξης του επιπλέον του ποσοστού που µπαίνει στο ένσηµο του
Τ.Υ.∆.Ε., γνωρίζετε ότι είναι 25% για το Λ.Ε.∆.Ε. και προσετέθηκε ένα ποσοστό
10% για τον Λογαριασµό τον ειδικό για τους νέους δικηγόρους που δηµιουργήθηκε

πέρυσι. ∆ηλαδή συνολικά 35%. Παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα µε τις τράπεζες ή αν
θέλετε µε τη διαχείριση του ενσήµου και πιθανόν να µην µπορεί να ελεγχθεί ώστε να
διατίθενται από τους δικηγορικούς συλλόγους ώστε να είναι σίγουρη η είσπραξη του
ποσοστού αυτού για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στα έσοδα, οπότε έγινε κάποια
εισήγηση και προσπάθεια και αποφασίστηκε ότι δεν θα έχουµε πλέον προσαύξηση
στο ένσηµο του Τ.Υ.∆.Ε. αλλά θα δίδεται κάποιο ποσό, αν θυµάµαι καλά, άµεση
εισφορά πλέον από τους δικηγόρους το οποίο ποσό αν δεν κάνω λάθος είναι 360
ευρώ ετησίως για τους πλέον τους πενταετίας και το µισό αυτού του ποσού 180 ευρώ
για τους κάτω της πενταετίας. Άρα σηµαίνει ότι εκεί πήγαµε σε καθαρά
ανταποδοτικότητα: ό,τι δίνεις ανάλογα παίρνεις. Άρα η ισορροπία των εννοιών
αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, ανταποδοτικότητα κατά κάποιο τρόπο έχει αλλάξει. Άρα
θα πρέπει από κοινού να συνεργαστούµε και να δούµε µε ποιον τρόπο και πως εµείς θα
πρέπει πλέον να κρατήσουµε την αλληλοβοήθεια αλλά σε όλα αυτά τα θεωρητικά
θέµατα είναι καλό από κοινού να τα συζητούµε.
∆εν θέλω να απαριθµήσω άλλα θέµατα, νοµίζω ότι όλοι σας το καταλαβαίνετε,
υπάρχουν και άλλα θέµατα που θα µπορούσαµε να συνεργαστούµε, αυτό που
προκύπτει ότι είναι απολύτως απαραίτητο να συνεργαστούµε. Θα πρέπει λοιπόν όλοι
εδώ οι Πρόεδροι των Λ.Ε.Α.∆. να εντείνουµε τις προσπάθειές µας, σε συνεργασία µε
τους Προέδρους µας, να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας ώστε έστω
και αν δεν έχουµε, ελπίζω, ο Χάρης είναι εδώ πέρα και µας ακούει και να µεταφερθεί
στο Λ.Ε.∆.Ε. ότι θέλουµε να συνεργαστούµε. Και ο Χάρης προέρχεται από εµάς και
νοµίζω καταλαβαίνει τις ίδιες αγωνίες τις οποίες έχουµε για τον κοινό στόχο: για τις
συγκεκριµένες παροχές που είναι κοινές, να µεταφερθεί ώστε να µπορέσει να γίνει
πραγµατικότητα η συνεργασία των δύο φορέων. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ευχαριστούµε τον συνάδελφο. Κάποιος συνάδελφος θέλει να κάνει παρέµβαση;
Μέλος;; του Λ.Ε.Α.∆. Χαλκίδος κ. Γιάννης Γκουρούπης:
Ερ.: Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Μανούσο αυτή η εισφορά των 360 ευρώ ετησίως πώς
θα αποδίδεται; ∆εδοµένου ότι αποδίδουµε µηνιαία εισφορά στον Λ.Ε.∆.Ε. όλοι οι
∆ικηγόροι.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ηρακλείου κ. Μανούσος Ξενάκης:
Απ.: Αυτό το ποσό είναι επιπλέον της ήδη µηνιαίας εισφοράς.
Μέλος;; του Λ.Ε.Α.∆. Χαλκίδος κ. Γιάννης Γκουρούπης:
Ερ.: Πώς θα αποδίδεται;
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ηρακλείου κ. Μανούσος Ξενάκης:
Απ.: Μέσω του διανεµητικού λογαριασµού. Όπως γινόταν και µε την µέχρι σήµερα
άµεση εισφορά των µελών.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης

Παναγόπουλος:
Συνάδελφοι εδώ τελείωσαν οι έγγραφες παρεµβάσεις – εισηγήσεις. Θέλει κανένας
συνάδελφος επειδή µια φορά το χρόνο µαζευόµαστε… Ο συνάδελφος ο Πρόεδρος
του Λ.Ε.Α.∆. Σερρών κ. Σπυρόπουλος και η συνάδελφος Αθανασία Παρασκευά από
τη Χαλκιδική.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Σερρών κ. Σπυρόπουλος:
Καλησπέρα και από εµένα. Είµαι ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Σερρών. Εκείνο που
θέλω να πω είναι ότι πραγµατικά κάθε χρονιά που µαζευόµαστε ανεβαίνει και το
επίπεδο και ξέρουµε πλέον ποια είναι τα προβλήµατά µας. ∆ηλαδή έχουν εντοπιστεί
τα προβλήµατά µας και τα προχωρούµε κύριε Πρόεδρε και αυτό είναι το πιο θετικό
απ’ όλα. Το ζητούµενο όµως για εµένα και ο προβληµατισµός όλων των συναδέλφων
καθηµερινά, είναι πως θα βρούµε τρόπους άµεσης αξιοποίησης των αποθεµατικών
που έχουµε. ∆ηλαδή όλοι έχουµε αρκετά χρήµατα ρευστό τα οποία όλοι µαζί αν
µαζευτούµε, το έχουµε πει και άλλη φορά, µπορούµε να κάνουµε πολλά πράγµατα.
Αυτή τη στιγµή οι τράπεζες ξέρετε ότι µας εκµεταλλεύονται, έχουν πέσει τα επιτόκια
είναι σχεδόν µηδενικά, φτάσαµε στο επίπεδο του 2 – 2,5% και για να πάρεις 2,7%
πρέπει να κάνεις κάτι πολύ περίεργο… Πρέπει να βρούµε έναν τρόπο και πρέπει εκεί
να δούµε γιατί ξέρετε καλές είναι οι παροχές αλλά αν δεν έχουµε άµεσα από αυτήν
την αξιοποίηση αυτών των αποθεµατικών, γιατί η δύναµή µας είναι αυτή: το ρευστό,
αν δεν αξιοποιήσουµε αυτό το ρευστό να έχουµε χρήµατα δεν θα µπορούµε να έχουµε
και παροχές. Εκεί προτείνω να εξειδικεύσουµε, να βρούµε ανθρώπους. Κάποτε και ο
κ. Χαρατσάρης είχε πει: «αν είναι να προσλάβουµε και κάποιον ο οποίος να έχει τις
ανάλογες γνώσεις στα οικονοµικά, ώστε να αξιοποιήσουµε έστω και µέρος αυτής της
ρευστότητας για να έχουµε αποδόσεις». Αυτό θέλω να τονίσω και από εκεί και πέρα
οι παροχές είναι καλές αλλά πρέπει να υπάρχουν και εισοδήµατα.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ευχαριστούµε κ. Σπυρόπουλε, έχετε απόλυτα δίκαιο, είναι ένα θέµα που το έχουν
θέσει και άλλοι συνάδελφοι. Όπως πολύ σωστά είπατε έχουµε εντοπίσει τα
προβλήµατα. Μπορεί να µην τα έχουµε λύσει αλλά τα παλεύουµε. Μόλις τελειώσουν
οι παρεµβάσεις θα συγκροτήσουµε πάλι τις επιτροπές. Μία από τις επιτροπές είναι η
Επιτροπή που θα φροντίσει γι’ αυτό το θέµα Εµείς θα την εκλέξουµε. Άµα τρέξει
λιγάκι κάποιο αποτέλεσµα µπορεί να φέρει. Υπάρχει επίσης στον φάκελό σας µία
εισήγηση του κ. Φύτρου του συνεργάτη του κ. Μαριού επειδή είχε ενδιαφέρον γι’
αυτόν τον λόγο τον οποίο θίξατε γι’ αυτό την βάλαµε µέσα στον φάκελο. ∆εν θα
διαβαστεί, δεν θα ανακοινωθεί αλλά την βάλαµε για να υπάρχει για ενηµέρωσή σας.
Νοµίζω ότι η Επιτροπή που θα πρέπει να εκλεγεί θα πρέπει να φροντίσει για τον
πολύ σωστό, ορθό λόγο που είπατε. Κυρία Παρασκευά έχει το λόγο, Πρόεδρος του
Λ.Ε.Α.∆. Χαλκιδικής.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Χαλκιδικής κ. Αθανασία Παρασκευά:
Θέλω να σας θέσω έναν προβληµατισµό και µάλιστα θα συµπληρώσω τον
συνάδελφό µου των Σερρών για το πως θα αυξηθούν τα έσοδα του Λ.Ε.Α.∆. Ενόψει
κύριοι συνάδελφοι του προβληµατισµού που ακούστηκε στο πρώτο µέρος της
Ολοµέλειάς µας για το ότι η ενοποίηση των ταµείων φέρνει κάτω από την ίδια

οµπρέλα – χρησιµοποιώντας και εγώ τον ίδιο ρόλο – και όλα τα ενωµένα ταµεία ό,τι
υπάρχουνε, διατηρώντας καταστατική αυτοτέλεια, οικονοµική…. Τονίστηκε
ιδιαίτερα ότι υπάρχει διαχείριση από ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτού του ενωµένου
του Ε.Τ.Α.Α. Αυτό µας προβληµάτισε πάρα πολύ στο Λ.Ε.Α.∆. Χαλκιδικής και σε
µία καλή συνεργασία που είχαµε και που έχουµε µε τον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο
προβληµατιστήκαµε και είπαµε: ποιό θα είναι άραγε το επόµενο βήµα κάποιας
κυβέρνησης; Πολύ πιθανό, και δεν µπορεί να το αποκλείσει κανένας αυτό, την
ενοποίηση των οικονοµικών των ταµείων που τίθενται κάτω από την ίδια οµπρέλα.
Τί γίνεται εκεί; Τι γίνονται λοιπόν τα κεφάλαια τα οποία έχουνε συγκεντρωθεί από
τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που είναι οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι και κατά
πόσο µπορούν αυτός ο κόπος και ο ιδρώτας των κατά τόπους συναδέλφων να
σωθούν και να συγκεντρωθούν κάπου αλλού. Εµείς σαν Λ.Ε.Α.∆. πήραµε
πρωτοβουλία, µετά από µία κοινή συνεδρίαση µε το ∆.Σ. του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Χαλκιδικής και είπαµε να βρούµε τρόπο µεταβίβασης και µεταφορά όλου του
αποθέµατος του ∆ικηγορικού Συλλόγου προς το ταµείο του Λ.Ε.Α.∆. Γιατί; Από
την µια µεριά µπορούµε να σώσουµε το κεφάλαιο κρατώντας βέβαια ένα
κεφάλαιο ο ∆ικηγορικός Σύλλογος για τη συντήρησή του και από την άλλη θα
µπορούµε µε το κεφάλαιο αυτό να αυξηθούν οι παροχές µας τις οποίες δεν
µπορεί να κάνει ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής γιατί είναι Νοµικό
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και δεν µπορεί να κάνει πέρα από µία και δύο
παροχές στα µέλη του. Ενώ τα Λ.Ε.Α.∆., και ευτυχώς έχουν αυτή τη δυνατότητα, να
προσέξουν και να κάνουν παροχές στα µέλη τους. Η ανταποδοτικότητα λοιπόν θα
αυξηθεί πάρα πολύ έχοντας και µιλώντας … λέµε τώρα ότι έχουµε ένα απόθεµα
εµείς σαν Λ.Ε.Α.∆. 450 χιλιάρικα και έχει 800.000 ο ∆ικηγορικός Σύλλογος. Πού θα
πάνε αυτά τα χρήµατα; Θέλω να προβληµατιστείτε και να το σκεφτείτε πολύ µε ένα
δεύτερο βήµα κυβερνητικό ενοποίησης των ταµείων των οικονοµικών µας, αυτά τα
χρήµατα θα πάνε κάτω από τη διαχείριση ενός άλλου ∆.Σ. που θα προσπαθεί να
σώσει άλλους τοµείς, άλλες οµάδες – που φυσικά θα χρειάζονται βοήθεια - αλλά
εµείς δεν θα κάνουµε αυτή τη στιγµή τους ιεραπόστολους και πιστεύω να
συµφωνείται σε αυτό.
Έχουµε φτάσει σε ένα στάδιο λοιπόν, πήραµε απόφαση όντως να µεταβιβαστούν τα
αποθεµατικά γιατί εµείς είµαστε από τα λίγα Λ.Ε.Α.∆. που δηµιουργηθήκαµε κατά
πρωτότυπο τρόπο να µου επιτραπεί η έκφραση και όχι παράγωγο δηλαδή δεν είχαµε
Ταµείο Πρόνοιας. Έχουµε δέκα χρόνια που δηµιουργηθήκαµε, έχουµε ένα καλό
απόθεµα που σας είπα 450 χιλιάδες και προσπαθούµε µε κάθε τρόπο και κάνοντας
και ένα πρώτο βήµα αναλογιστικής µελέτης να αυξήσουµε το απόθεµά µας. Θα
ήθελα λοιπόν ολοκληρώνοντας να σκεφτείτε όλοι σας κατά πόσο µπορείτε σε
συνεργασία µε τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους τους οικείους να δείτε αυτό το θέµα γιατί
κινδυνεύουµε άµεσα. Και το λέω αυτό γιατί ήρθαµε σε επαφή σαν Λ.Ε.Α.∆. Χαλκιδικής
µε κάποια στελέχη της κυβέρνησης, ∆ΕΝ ΤΟ ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ και δεν µπορούσαν
φυσικά να µας πουν και το πότε. Είναι ένας σοβαρός προβληµατισµός ένα θέµα αυτό
και ένα θέµα που θα ήθελα να µας απασχολήσει ίσως σε καµιά επιτροπή είναι το πως
θα γίνει αυτή η µεταφορά ώστε να µην κινδυνεύει. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ευχαριστούµε την κ. Παρασκευά. Εκτός από τον Πρόεδρο του Λ.Ε.Α.∆. Ρόλου τον
κ. Βαρέλη θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος για να κλείσουµε το θέµα των
παρεµβάσεων; ∆εν θέλει. Κύριε Βαρέλη είστε ο τελευταίος των παρεµβάσεων.

Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ρόδου κ. Αναστάσιος Βαρέλης:
Εγώ ήθελα να καταθέσω τον προβληµατισµό µου πάνω στον προβληµατισµό της
Προέδρου της Χαλκιδικής, πάνω σε αυτό που είπατε να γίνει ενοποίηση των
αποθεµατικών των Συλλόγων…
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Χαλκιδικής κ. Αθανασία Παρασκευά:
Όχι ενοποίηση, µεταβίβαση.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ρόδου κ. Αναστάσιος Βαρέλης:
Ναι, µεταβίβαση, ακόµη χειρότερο. Μήπως εδώ θα κινδυνεύουν τα ∆.Σ. των
Συλλόγων για απιστία; ∆ιότι εκεί µιλάµε για Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
Πώς µπορεί λοιπόν να γίνει η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων ή των
αποθεµατικών σε εµάς που εµείς είµαστε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου.
Εµείς, εν πάση περιπτώσει µπορούµε να διαχειριστούµε τα του οίκου µας, τα του
σωµατείου µας. Αλλά οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι φρονώ ότι δεν µπορούν να κάνουν
αυτήν την εκχώρηση ή αυτήν την ενοποίηση ή αυτήν την µεταβίβαση. ∆ιότι σε
διαφορετική περίπτωση θα κινδυνεύουν τα ∆.Σ. να κατηγορηθούν για απιστία.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Χαλκιδικής κ. Αθανασία Παρασκευά:
Αυτόν τον προβληµατισµό θέτω. Το πως θα γίνει η µεταφορά… εµείς ήδη
σκεφτήκαµε να µεταφερθούν τα χρήµατα στα µέλη, τα µέλη να κάνουν φορέα…
∆ηλαδή προσπαθούµε να βρούµε τρόπο ώστε να µη δηµιουργηθεί το πρόβληµα
όντας στη Νοµική Προσωπικότητα του ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ρόδου κ. Αναστάσιος Βαρέλης:
Εµείς πάνω σε αυτό προσπαθούµε να περάσουµε το µήνυµα προς τη ∆ιοίκηση του
οικείου Συλλόγου, κάποιες παροχές που µπορεί να τις κάνει ως Σύλλογος ούτως
ώστε να εξοικονοµούνται πόροι για το Λ.Ε.Α.∆. Και πολλές φορές όταν µας ζητάνε
και συνάδελφοι και διάφορες οργανώσεις: οµάδα θεάτρου, οµάδα ποδοσφαίρου,
είµαστε φειδωλοί στο να παράσχουµε σε αυτούς τους συναδέλφους παροχές και
τους λέµε ότι να απευθυνθείτε στο Σύλλογο διότι ο Σύλλογος µπορεί να σας δώσει
και εν πάση περιπτώσει τα αποθεµατικά του Συλλόγου παραµένουν, δεν µπορούν να
αξιοποιηθούν και ελλοχεύει γι’ αυτά τα αποθεµατικά ο κίνδυνος που αναφέρατε.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Χαλκιδικής κ. Αθανασία Παρασκευά:
Νοµίζω κ. Συνάδελφε ότι η απιστία θα δηµιουργήσει ;;;;; (δεν ακούγεται καλά τι
λέει) … στο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Γιατί δεν µπορεί να κάνει παροχή
κοινωνική και αλληλεγγύης όπως είµαστε εµείς. Εκεί θα δηµιουργηθεί µεγαλύτερο
πρόβληµα.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Να µην κάνουµε διάλογο. Νοµίζω ότι το θέµα κύριοι συνάδελφοι δεν πρόκειται να
λυθεί τώρα µε σοβαρότατες νοµικές προεκτάσεις. Είναι γεγονός ότι: κατά πρώτον
πρέπει, και το ξέρουµε όλοι πολύ καλά, ότι σε αρκετούς Συλλόγους οι σχέσεις

Λ.Ε.Α.∆. και ∆ικηγορικού Συλλόγου είναι αγαστές, σε άλλους είναι σε κόντρα και
σε άλλους αδιάφοροι. Θα πρέπει λοιπόν να πειστούµε οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι ότι ο
σκοπός είναι ενιαίος, ότι δεν είναι ο σκοπός του ∆ικηγορικού Συλλόγου η συλλογή
χρηµάτων και η αύξηση του αποθεµατικού του αλλά αν θέλει µπορεί να βρει
τρόπους µέσω του Λ.Ε.Α.∆. να δώσει κάποια χρήµατα ώστε να αυξηθεί το επίπεδο
των παροχών προς τους συναδέλφους. Κυρία Μάρκου λέγετε.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Νάξου κ. Μαρία Μάρκου:
∆ΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΤΙ ΛΕΕΙ….
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Αυτό είπε και η κυρία Παρασκευά να αποτελέσει θέµα άλλης Ολοµέλειας, µιας
Επιτροπής. Για να σας καλύψω. Κάθε χρόνο συνιστούµε κάποιες επιτροπές. Έχετε
στα χέρια σας, στον φάκελό σας ένα δισέλιδο που λέει «∆ηµιουργία Επιτροπών» η
ανανέωση ή η δηµιουργία νέων επιτροπών. Θα µπορούσε στις επιτροπές – γι’ αυτό
έχω αφήσει 11, 12, 13 µπορούµε να προσθέσουµε και άλλες επιτροπές σαν αυτήν
που πρότεινε η κ. Παρασκευά.
∆ΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΛΕΕΙ…
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Συνάδελφε τα γράφει εδώ πέρα, υπάρχει επιτροπή. Για να ξεκινήσουµε τις
Επιτροπές. Όσοι συνάδελφοι θέλουνε οι ίδιοι ή άλλοι µπορούν να συµµετάσχουν σε
αυτές τις επιτροπές. Υπάρχει µία «Επιτροπή Παρακολούθησης της
Νοσοκοµειακής….». Λέει ο συνάδελφος ο κ. Ξενάκης να κάνουµε τους
απολογισµούς, δες τε εν τω µεταξύ εσείς τις Επιτροπές αυτές και µόλις τελειώσουµε
λέτε τη συµµετοχή σας. Για να µην αιφνιδιάζεται και πιέζεται κάποιος. Ο κ. Ξενάκης
θα κάνει τον οικονοµικό απολογισµό, στη συνέχεια κάνω εγώ τον ∆ιοικητικό
Απολογισµό, κάνουµε τις Επιτροπές, ορίζουµε τη νέα Ολοµέλεια και κλίνει η
σηµερινή Ολοµέλεια. Ας κάνουµε λίγη υποµονή.
Ταµίας Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Μανούσος
Ξενάκης:
Κατ’ αρχάς θα ήθελα πριν τον οικονοµικό απολογισµό να σας πω δυο πράγµατα.
Πρώτον έχει µοιραστεί στους Προέδρους ένας φάκελος από ένα ∆ιαθλαστικό Κέντρο
«Εµετροπεία» που υπάρχει στο Ηράκλειο. Είναι οφθαλµολογικό κέντρο που είχε µία
συµφωνία µε το Λ.Ε.Α.∆. Ηρακλείου τώρα και µερικά χρόνια που κάνει µια
έκπτωση στα µέλη µας 20%. Με συζήτηση που έκανα µαζί τους οι ίδια έκπτωση σε
οποιοδήποτε µέλος Λ.Ε.Α.∆. Ελλάδος. Υπάρχει αυτή η προσφορά, είναι µια
επέµβαση η οποία γίνεται αυθηµερόν, το συνδυάζεται ίσως και µε διακοπές. Τέλος
πάντων καλό είναι να γίνονται προσπάθειες από όλους όσους µπορούµε να έχουµε
συµβάσεις είτε για εκπτώσεις ή οτιδήποτε άλλο γίνεται ώστε οι παροχές αυτές και αν
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και από άλλα µέλη της Ελλάδος ας υπάρχει. Αρκεί να
υπάρχει η δυνατότητα. Όταν λέει κάποιος ότι είµαι δικηγόρος, είµαι µέλος του τάδε

Λ.Ε.Α.∆. θα παρέχεται η έκπτωση επί των υπηρεσιών των οποίων παρέχει το
συγκεκριµένο κέντρο. Στο συγκεκριµένο θέµα επειδή οι διαθλαστικές επεµβάσεις
περιλαµβάνονται στην οµαδική ασφάλιση ως κάλυψη µε επιδοµατικό χαρακτήρα
1.200 ευρώ ανά οφθαλµό, ήδη συζήτησα µε τον κ. Χαρατσάρη εδώ και
πληροφορήθηκε το θέµα και θα έρθει πιθανόν σε επαφή σαν εταιρία να κάνει
σύµβαση µε το κέντρο οπότε τελειώνει…
Ένα άλλο θέµα που θα ήθελα να αναφερθούµε και το ξεχάσαµε: από την
προηγούµενη Ολοµέλεια και είµαι Πρόεδρος της Επιτροπής που είχαµε πει για την
αστική ευθύνη. Είναι ένα θέµα το οποίο δεν θα πρέπει να δοθεί η δηµοσιότητα η
οποία δόθηκε βέβαια στη νοσοκοµειακή περίθαλψη και είναι κατανοητό γιατί θα
υπάρχουν αντιδράσεις εναντίον των συναδέλφων αν γνωρίζουν ότι υπάρχουν
καλύψεις αστικής ευθύνης. Γι’ αυτό το λόγο αυτό το θέµα το προχωρούµε και είχαµε
ζητήσει, από όλα τα Λ.Ε.Α.∆. είχα ζητήσει να µας δώσουν συµµετοχές: ποιοι
θέλουνε. Είναι πολλοί που το ζητούνε. ∆ηλαδή εγώ έχω 150 άτοµα στο Ηράκλειο
που µου ζητήσανε: «Φέρε τη σύµβαση». Όµως µόνο 5 Λ.Ε.Α.∆. µου έχουν δηλώσει
άτοµα τα οποία θέλουν να συµµετάσχουν. Θα παρακαλέσω και τα υπόλοιπα
Λ.Ε.Α.∆., αν έχετε, ή απαντήστε µου ότι δεν έχουµε κανένα ώστε άτοµα µαζευτούµε
να προχωρήσουµε και το συγκεκριµένο θέµα τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
Τώρα για τον οικονοµικό απολογισµό: το υπόλοιπο των καταθέσεων κατά την
προηγούµενη Ολοµέλεια της Κέρκυρας ήταν 16.546 ευρώ το οποίο αφορούσε και τις
ετήσιες εισφορές των Λ.Ε.Α.∆. και υπόλοιπο ποσού που είχε κατατεθεί από τα
Λ.Ε.Α.∆. που είχαν δηλώσει αρχικά συµµετοχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Από τότε
και µέχρι χτες στον λογαριασµό της Ολοµέλειας έχει κατατεθεί για ετήσιες εισφορές
των Λ.Ε.Α.∆. το ποσό των 8.200 ευρώ και για αυτούς που από την αρχή δεν είχαν
στείλει τη συµµετοχή τους για τη δαπάνη της ιδιωτικής ασφάλισης 3.525 ευρώ.
Επίσης είχαµε αποδόσεις τόκων 80,91 ευρώ, ανέρχεται λοιπόν το σύνολο στις
28.352,02 ευρώ. Έχει δαπανηθεί για τις συνεδριάσεις Συντονιστικής Επιτροπής, της
Επιτροπής για την Ασφάλιση, για την Ασφαλιστική Σύµβαση και διάφορα άλλα
µικροέξοδα το ποσό των 9.755,81 ευρώ και για τα έξοδα της ηµερίδας που
διοργανώσαµε στη Θεσσαλονίκη το ποσό των 5.071 ευρώ. Επίσης η Ολοµέλεια
έδωσε 4.000 ευρώ για κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης της Ολοµέλειας στην
Κέρκυρα. ∆ηλαδή το σύνολο που έχει δαπανηθεί είναι 18.827,30 ευρώ. Το υπόλοιπο
που υπάρχει στο λογαριασµό σήµερα είναι 9.524,72 ευρώ. Πρέπει όµως να σας
σηµειώσω ότι µέχρι σήµερα στο λογαριασµό της Ολοµέλειας µόνο 15 Λ.Ε.Α.∆.
έχουν δώσει τις εισφορές για το 2009. Ο µεγαλύτερος αριθµός δεν το έχει καταθέσει.
Επίσης 9 Λ.Ε.Α.∆. οφείλουν τις εισφορές του 2008 και 11 της εισφορές του 2007.
Θα φροντίσω να στείλω ατοµική επιστολή στους Προέδρους των Λ.Ε.Α.∆. ξανά να
ενηµερώσω για τις υποχρεώσεις σας και θα παρακαλέσω να τις τακτοποιήσετε,
ευχαριστώ.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Κορίνθου κ. Παναγιώτης Καραµπέτσος:
Ερ.: Αναφέρεις κάπου έξοδα που έχουν σχέση µε την ασφαλιστική κάλυψη. Στην
ασφαλιστική κάλυψη δεν µετέχουν όλα τα Λ.Ε.Α.∆. Πώς επιβαρύνονται µε έξοδα για
λογαριασµό των Λ.Ε.Α.∆. που µετέχουν;
Ταµίας Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Μανούσος
Ξενάκης:
Απ.: Είχαµε αποφασίσει, όταν ξεκινήσαµε τη διαδικασία… είπαµε ότι θα δώσει κάθε

Λ.Ε.Α.∆. το οποίο µετέχει στη σύµβαση 3 ευρώ ανά µέλος που ήταν ασφαλισµένο
όταν ξεκινήσαµε το 2006. Κάποια Λ.Ε.Α.∆. τα οποία µετέχουν στη σύµβαση δεν
έχουν στείλει αυτή τη δαπάνη. Το ποσό που είχαµε δαπανήσει από τα Λ.Ε.Α.∆. τα
οποία είχαν Λ.Ε.Α.∆. στείλει τα 3 ευρώ δεν κάλυψε ούτε του ασφαλιστικού
συµβούλου. Και σαφώς είχαµε και τις συνεδριάσεις των Επιτροπών όπου υπήρχαν
και άλλα έξοδα µε τις µετακινήσεις. Ως εκ τούτου για την κάλυψη του συνόλου λέµε
και αυτά τα οποία Λ.Ε.Α.∆. έκαναν χρήση της σύµβασης να καλύψουνε και να
στείλουνε τα τρία ευρώ. Τα περισσότερα τα έστειλαν, 3 – 4 ακόµη υπολείπονται που
δεν έχουν στείλει.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Κορίνθου κ. Παναγιώτης Καραµπέτσος:
Ερ.: Άλλο λέω εγώ. Λέω ότι έχουµε ένα έσοδο και ένα έξοδο. Το έξοδο που έχει
σχέση µε την ασφαλιστική κάλυψη γιατί επιβαρύνει στο σύνολο του λογαριασµού
των Λ.Ε.Α.∆. όταν Λ.Ε.Α.∆. δεν µετέχουν; Θα πρέπει να υπήρχε ένα διαφορετικό
κονδύλιο να το πω διαφορετικά από τα Λ.Ε.Α.∆. που µετέχουν στη σύµβαση και τα
Λ.Ε.Α.∆. που δεν µετέχουν στη σύµβαση.
Ταµίας Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Μανούσος
Ξενάκης:
Απ.: Αρχικά δεν είχαµε διαφορετικό λογαριασµό για τη συγκεκριµένη δαπάνη για να
κατατίθενται αυτό εδώ πέρα. Τώρα πλέον, ίσως είναι και η πρόταση, ότι τώρα µε την
καινούργια σύµβαση σαφώς θα βγει πάλι κάποια δαπάνη και θα επιµεριστεί στα
Λ.Ε.Α.∆. Βεβαίως γι’ αυτά που µετέχουν στη σύµβαση. Σαφώς µπορούµε να
κάνουµε ένα χωριστό λογαριασµό στον οποίο θα κατατίθεται το συγκεκριµένο ποσό
και να γίνεται διαχείριση του ποσού αυτού στον συγκεκριµένο λογαριασµό
εξειδικευµένα.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Λοιπόν να τελειώσουµε κύριοι συνάδελφοι. Θα είχατε απόλυτο δίκαιο εάν όλοι µας
είµαστε συνεπείς. Σήµερα δεν καταφέραµε να κάνουµε εκλογές γιατί δεν είµαστε
συνεπείς. Όταν µπήκαµε στα Λ.Ε.Α.∆., κάθε Λ.Ε.Α.∆. που έµπαινε στη
Νοσοκοµειακή όφειλε να πληρώσει το κόστος.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Κορίνθου κ. Παναγιώτης Καραµπέτσος:
Μιλάω ότι πρέπει να υπάρχει ένας λογαριασµός που να έχει σχέση µε την
ασφαλιστική κάλυψη ξεχωριστά από το σύνολο του ταµείου των Λ.Ε.Α.∆. Να έχει
σχέση µόνο γι’ αυτούς που µετέχουν στην ασφάλεια και δεν θα ακουµπάει το σύνολο
των εισφορών που είναι απ’ όλα τα Λ.Ε.Α.∆.
Ταµίας Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Μανούσος
Ξενάκης:
Απ.: Είναι κατανοητό και σας είπα ότι τώρα για τη νέα σύµβαση είναι ανάγκη να
γίνει χωριστός λογαριασµός. Όταν πάρθηκε η απόφαση για τα 3 ευρώ θέλω να σας
ενηµερώσω ότι δεν υπήρχε δεδοµένο δαπάνης. Αυτό, η κατάθεση των 3 ευρώ,
αποφασίστηκε όταν ξεκινήσαµε και πήραµε την απόφαση να προχωρήσουµε σε

αυτό. ∆εν κάναµε τον ειδικό λογαριασµό αλλά επειδή ούτως ή άλλως έχω κάνει τον
υπολογισµό ότι το κόστος µε τα 3 ευρώ τα Λ.Ε.Α.∆. αν το σύνολό τους καλύψουνε
καλύπτει τη δαπάνη, µέχρι τώρα ήταν σε κοινό λογαριασµό εφόσον ξεκίνησε και η
κατάθεση έγινε στο λογαριασµό της Ολοµέλειας η οποία αποφάσισε να κάνει την
ενέργεια για τη σύναψη της σύµβασης. Τώρα που πλέον έχουµε δεδοµένο, έχουµε τη
δυνατότητα και θα κάνουµε χωριστό λογαριασµό να κατατεθούν το επόµενο κόστος
της επόµενης σύµβασης….
?????
Κύριε Πρόεδρε επ’ αυτού έχω µία ένσταση εγώ. Γιατί θα πρέπει να γίνει χωριστός
λογαριασµός διότι µπορεί κάλλιστα ένα Λ.Ε.Α.∆. το οποίο δεν µετέχει στην
ασφαλιστική µπορεί να θελήσει αύριο και να µετάσχει. ∆εν θα εκµεταλλευτεί των
ευεργετηµάτων της σύµβασης και των προσπαθειών που πέτυχαν; Πώς όχι;
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Κορίνθου κ. Παναγιώτης Καραµπέτσος:
Θα πληρώνεις τα 3 ευρώ για κάθε µέλος σου, θα πληρώσεις και αυτό που του
αναλογεί και τελειώνει η ιστορία.
?????
Όχι, µα δεν µπορεί τα ευεργετήµατα που έχει πετύχει, την προσπάθεια που έκανε η
Συντονιστική και που έκανε η Ολοµέλεια και πέτυχε αυτή τη σύµβαση για τα 20
Λ.Ε.Α.∆. που µετέχουν, δεν µπορεί ένα Λ.Ε.Α.∆. που δεν µετείχε και να την
εκµεταλλευτεί και να πει εγώ δεν πλήρωσα σύµβουλο και δεν πληρώνω… Οφείλει…
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ιωαννίνων κ. Καίτη Φωτίκα ;;;;;;:
Για εµάς η κεφαλαιοποίηση της εµπειρίας είναι κάτι που, αν είµαστε ο Μαρξ που δεν
είµαστε, θα έπρεπε να προσµετρηθεί στα Λ.Ε.Α.∆. που έρχονται. Η εµπειρία στη
διαπραγµάτευση….
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Κορίνθου κ. Παναγιώτης Καραµπέτσος:
Άλλο λέµε…
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. Ιωαννίνων κ. Καίτη Φωτίκα ;;;;;;:
Ποιος θα καρπωθεί αυτήν την εµπειρία; Για µισό λεπτό τώρα.
?????
Να επιβαρυνθούν λόγου χάρη τα Λ.Ε.Α.∆. τα οποία είχανε…. (∆ΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ,
ΜΙΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ….).
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Συνάδελφοι, τέτοιες αντιλήψεις οδηγούν σε διαχωρισµούς και εµείς έχουµε µάθει να
λειτουργούµε ενωτικά. Συνεπώς δεν χρειάζεται. Μόνοι µας θα βρούµε τη λύση όπως
έχουµε βρει σε όλα τα πράγµατα. Να διαβάσω και τον ∆ιοικητικό Απολογισµό και

εάν θέλει το Σώµα τα εγκρίνει.
Αγαπητοί Πρόεδροι των Λ.Ε.Α.∆. της Ελλάδος, αγαπητοί συνάδελφοι που µετέχετε
στην 10 η Ολοµέλεια της Καβάλας. Όλοι θεωρούµε ότι ο τελευταίος απολογισµός –
βέβαια αυτό έχει γραφτεί µε την προοπτική ότι θα είναι και ο τελευταίος
απολογισµός, ας το ελπίσουµε -. Είναι σηµαντικός ένας απολογισµός γιατί
αποδεικνύεται η πορεία ενός φορέα, αποδεικνύεται ότι ο φορέας αυτός είναι
ζωντανός, αποδεικνύονται τα θετικά και αρνητικά σηµεία αυτής της πορείας. Το
1ο και σηµαντικό είναι ότι είµαστε στη 10 η Ολοµέλεια δηλαδή έχουν περάσει 10
χρόνια συνεχούς παρουσίας των Λ.Ε.Α.∆. στο χώρο των δικηγόρων. Η
αγωνιστικότητα των τότε Προέδρων, το µεράκι και ο ζήλος των και των επόµενων
διαδόχων δικαίωσαν το κοινό όραµα. Μέσα σε 10 χρόνια σφυρηλατήθηκε η σύµπνοια,
η αγωνιστικότητα και κυρίως η αµοιβαία εµπιστοσύνη και συναδελφικότητα όλων
όσων µετείχαν και στήριξαν τον λόγο ύπαρξης του νέου φορέα της Ολοµέλειας των
Προέδρων των Λ.Ε.Α.∆. Απαιτήθηκε εµπειρία, τεχνογνωσία και µέθοδος χειρισµού
των τρεχόντων θεµάτων και προσέγγιση νέων στόχων.
Ιχνηλατήθηκε σε πολύ µεγάλο βάθος και πλάτος όλο το φάσµα της προνοιακής και
υγειονοµικής πολιτικής και πρακτικής ιδίως ως προς το χώρο των ∆ικηγόρων. Ο
τρόπος λειτουργίας του Τ.Υ.∆.Ε., του Λ.Ε.∆.Ε., Ταµείο Νοµικών, Ταµείο Προνοίας
∆ικηγόρων Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης απετέλεσε αντικείµενο
εµπεριστατωµένων εισηγήσεων στις µέχρι σήµερα Ολοµέλειές µας. Είµαστε ο µόνος
φορέας απ’ όλους εκείνους που ασχολούνται µε τα θέµατα υγείας και πρόνοιας των
∆ικηγόρων που έχει πλήρη, σφαιρική και σαφή αντίληψη των πραγµάτων αυτών.
Γνωρίζουµε πολύ καλά το τι κάνουν, σε τι στοχεύουν όλοι αυτοί οι σχετικοί φορείς
που ασχολούνται µε τα θέµατα υγείας και πρόνοιας των ∆ικηγόρων. ∆εν έχουµε
στενότητα αντίληψης, δεν διεκδικούµε την απόλυτη σοφία, δεν έχουµε εγωισµό, δεν
είµαστε δεµένοι µε αξιώµατα, καρέκλες και θέσεις. Αυτό αποτελεί και το σηµείο
υπεροχής µας.
Από την άλλη πλευρά, δεν αποτελεί απόδειξη εγωισµού η αναφορά των σταθµών της
10ετούς διαδροµής µας έως στην σηµερινή παρουσία µας στην Καβάλα. Ηράκλειο,
Πάτρα, Λάρισα, Κοµοτηνή, Ρόδος, Κόρινθος, Ιωάννινα, Χανιά, Κέρκυρα και σήµερα
η Καβάλα αποτελούν τους κοµβικούς σταθµούς της ετήσιας Ολοµέλειάς µας από το
1999 έως το 2009. Θα ήθελα λοιπόν να πω συνοπτικά µε τι θέµατα ασχοληθήκαµε
και τι έχει γίνει για καθένα από αυτά.
Η νοσοκοµειακή οµαδική ασφάλιση. Η χρονιά ήταν σηµαντική που πέρασε για την
πορεία της οµαδικής νοσοκοµειακής ασφάλισης διότι τον Ιούνιο του 1999 έκλεισε η
πρώτη επιτυχής τριετία της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα ήταν πολύ θετικά για τους
ασφαλισµένους. Εµπεδώθηκε η ασφαλιστική συνείδηση και οι συνάδελφοι συνολικά
απέκτησαν εµπιστοσύνη στη GENERALI που εντός 10 εργασίµων ηµερών έκανε
εκκαθάριση των νοσοκοµειακών δαπανών που της υπέβαλαν. Η θέση ασφαλίστρων
και ασφαλιστικών ζηµιών ήταν αρνητική για την GENERALI. Έτσι αυτό που ήταν
και το πρόβληµα στις διαπραγµατεύσεις για την ανανέωση της οµαδικής ασφάλισης
που µετά από πολύµηνες διαπραγµατεύσεις µεταξύ GENERALI και της Επιτροπής
Παρακολούθησης Πορείας της σύµβασης και αφού τρεις φορές ήρθαν σε σύσκεψη
όλα τα Λ.Ε.Α.∆. που µετείχαν στη νοσοκοµειακή ασφάλιση, κατέληξαν σε συµφωνία
και υπογραφή της νέας σύµβασης για µία νέα διετία. Υπήρξε κατανόηση και από τις
δύο πλευρές µε τη βοήθεια του αναλογιστικού µας συµβούλου. Ξεκινήσαµε 24
Λ.Ε.Α.∆. µε 2.119 άµεσα µέλη και 2.283 έµµεσα ασφαλισµένα µέλη. Σήµερα
µετέχουν 29 Λ.Ε.Α.∆. και ένας ∆ικηγορικός Σύλλογος, ο Σύλλογος Κυπαρισσίας που
δεν έχει Λ.Ε.Α.∆., µε 4.000 άµεσα ασφαλισµένα µέλη και 4.200 έµµεσα

ασφαλισµένα µέλη και κατά µέσο όρο µετέχει το 58% των µελών κάθε Λ.Ε.Α.∆.
Άµεσοι στόχοι για την ενδυνάµωση της σύµβασης αυτής πρέπει να είναι: η
διεύρυνση του αριθµού των µελών κάθε Λ.Ε.Α.∆. ώστε να ξεπεράσει το 80%, η
συµµετοχή Λ.Ε.Α.∆. που δεν συµµετέχουν, η σύναψη συµβάσεων Τ.Υ.∆.Ε.,
GENERALI LIFE µε όσο δυνατόν περισσότερα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Σε κάθε
περίπτωση αποτελεί αυτή η σύµβαση µία σηµαντική κατάκτηση των ∆ικηγόρων.
Πρέπει να αποκτήσει διάρκεια και µεγαλύτερη συµµετοχή. Απετέλεσε κατάκτηση που οι
µεγάλοι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι Αθήνας- Θεσσαλονίκης και Πειραιά απλώς µόνο την
ονειρεύονται. Με τις αλλαγές του ασφαλιστικού νόµου η ύπαρξη αυτή της
υπερνοσοκοµειακής ασφάλισης κατέστει περισσότερο αναγκαία. Πρόκειται για
επίτευγµα που θα πρέπει να διατηρηθεί, να συνεχιστεί και να βελτιωθεί. Οι
διοικήσεις των Λ.Ε.Α.∆., η Ολοµέλεια, οι διοικήσεις των ∆ικηγορικών Συλλόγων θα
πρέπει από την άλλη πλευρά τον σηµερινό φορέα του Τ.Υ.∆.Ε. ή τον αυριανό
διάδοχό του να εξυπηρετεί άµεσα και κατά προτεραιότητα εκείνους που κάνουν
χρήση του προγράµµατος, ώστε να γίνεται τουλάχιστον η τιµολόγηση και όχι
αναγκαία βέβαια άµεσα πληρωµής της νοσοκοµειακής δαπάνης των µελών µας, ώστε
άµεσα στη συνέχεια να πληρώνονται από την ασφαλιστική εταιρία.
Εκείνο που θα πρέπει να είναι αδιαπραγµάτευτο για όλους µας είναι η συνέχιση µε τον
έναν ή άλλο τρόπο της νοσοκοµειακής κάλυψης πέραν τον ορίων της κοινωνικής
ασφάλισης. Έχουµε ένα κεκτηµένο που δεν θα το αφήσουµε να χαθεί. Το οφείλουµε
στους συναδέλφους µας και το οφείλουµε στους εαυτούς µας και στους αγώνες µας.
Η Ένωση Λ.Ε.Α.∆., ήδη ενηµερωθήκατε γι’ αυτό, η καταγραφή των Λ.Ε.Α.∆….
στον φάκελό σας έχετε την καταγραφή των Λ.Ε.Α.∆., η σηµασία έχει ότι τα
οικονοµικά στοιχεία των πόρων και των παροχών παρέµειναν σταθερά και µάλιστα η
εικόνα της αύξησης των µελών είναι ελαχίστη. Μόλις 9,092 % αυξήθηκε ο αριθµός
το 2009 των µελών των Λ.Ε.Α.∆. δηλαδή από 10.096 που ήταν το 2008 έγιναν
10.190 τα µέλη µας.
Η επένδυση των αποθεµατικών είναι ένα θέµα για το οποίο έγινε λόγος νοµίζω ότι
θα πρέπει να το συνεχίσουµε. Η ασφάλιση
του επαγγελµατικού
κινδύνου αναφέρθηκε από τον συνάδελφο τον κ. Ξενάκη. Η διοργάνωση της
ηµερίδας αναφέρθηκε ο κ. Ξενάκης στα οικονοµικά στοιχεία που µε 5.000 ευρώ
καταφέραµε να κάνουµε µία καταπληκτική ηµερίδα. Τα πρακτικά της ήδη
στοιχειοθετούνται και ένας τόµος θα µοιραστεί σύντοµα σε εσάς. Οι ηµερίδες αυτές
θεωρούµε ότι πρέπει να συνεχιστούν και θα πρέπει να είναι αντικείµενο δράσης της
Συντονιστικής Επιτροπής ή της Ένωσης Λ.Ε.Α.∆.
Η Ολοµέλεια λοιπόν αυτά τα 4 χρόνια δεν συζήτησε µόνο αυτά τα θέµατα. Επιδίωξε
φορολογικές απαλλαγές, Τράπεζα της Ελλάδος, παροχές ταµείων Νοµικών, θέµατα
λειτουργίας των Λ.Ε.Α.∆. µέσα από τον νοµολογία και τη νοµοθεσία, σχέση Λ.Ε.Α.∆. Τ.Υ.∆.Ε. - Λ.Ε.∆.Ε., Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης.
Και έχουµε νέους στόχους; Μπορούµε να έχουµε νέους στόχους αφού µε όλα αυτά
τα θέµατα ασχοληθήκαµε; Για 10 χρόνια παλέψαµε να στηθεί και να σταθεί αυτό το
συλλογικό όργανο κοινής προσπάθειας, σύγκλισης απόψεων, κοινής δράσης που
ξεκίνησε ως Ολοµέλεια Λ.Ε.Α.∆. και τώρα στην αρχή της επόµενης δεκαετίας
αποτελεί ή θα αποτελέσει Νοµικό Πρόσωπο- µόρφωµα η Ένωση Λ.Ε.Α.∆. Ελλάδος.
Κάνοντας µια ανασκόπηση της δεκαετίας που πέρασε, εκτός από το κέφι των
νεοφώτιστων θα µπορούσε να πει κανείς ότι τα θέµατα έχουν εξαντληθεί, έχουν εις
βάθος µελετηθεί και πλέον η Ολοµέλεια ή η Ένωση θα έχει να ασχοληθεί µε θέµατα
ρουτίνας. Επιτρέψτε µου µε την εµπειρία ενός από τα ιδρυτικά µέλη της Ολοµέλειας
να σας πω ότι και εγώ ο ίδιος διαπιστώνω ότι είµαστε µόλις στην αρχή. Εκείνο που

σήµερα καταφέραµε ήταν να γνωριστούµε καλύτερα µεταξύ µας, να αποκτήσουµε
αµοιβαία εµπιστοσύνη και να βελτιώσουµε τις γνώσεις µας πάνω στους τοµείς της
Πρόνοιας και της Υγείας. Βεβαιωθήκαµε ότι µεταξύ µας δεν υπάρχουν βεντετισµοί,
παραγκωνισµοί και οτιδήποτε παρόµοια χαρακτηρίζουν τις συλλογικές προσπάθειες
και αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της. Κύριο χαρακτηριστικό της µεταξύ µας
συνεργασίας είναι η εµπιστοσύνη, η συναδελφική αγάπη, η έντονη διάθεση προσφορά
και έλλειψη κάθε είδους εγωισµού. Συνεπώς υπάρχουνε νέοι στόχοι; Ναι και
πολλοί. Εκτός από τη βελτίωση στόχων που αναφέραµε, υπάρχουν και άλλοι
σηµαντικοί στόχοι που ενδεικτικά αναφέρω: να πείσουµε το κράτος, το αρµόδιο
Υπουργείο Απασχόλησης-Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο Υγείας ότι ως
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου δεν επιβαρύνουµε τα δηµόσια έσοδα, δεν
ζητούµε επιχορηγήσεις αλλά ως φορείς κοινωνικής πρόνοιας κάνουµε δουλειά που
ανήκει στους σκοπούς του κράτους, εξυπηρετούµε πολίτες του, βελτιώνουµε τη θέση
τους. Ως εκ τούτου το κράτος µέσω των φορέων του πρέπει να µας υπολογίζει ως
συνεργάτες του. Θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη γνώµη µας: αυτό επί παραδείγµατι
στην πράξη µεταφράζεται ότι πρέπει το κράτος να µας καλεί ως φορέα για να
διατυπώνουµε τη γνώµη µας, να συµµετέχουµε στις επιτροπές, να συµµετέχουµε σε
φορείς κοινωνικής ασφάλισης όπως τα Ε.Τ.Α.Α., να συµµετέχουµε σε κοινοτικά
προγράµµατα που αναµφισβήτητα µπορούν να εξυπηρετήσουν τους δικηγόρους, να
έχουµε φορολογικές απαλλαγές ως Λ.Ε.Α.∆. όπως συµβαίνει µε τα επαγγελµατικά
ταµεία.
Να συνεχίσουµε µέσω επιστηµονικών ηµερίδων την εµβάθυνση στα θέµατα της
κοινωνικής πρόνοιας, υγείας και της αλληλεγγύης για τα οποία έγινε µια πολύ καλή
αρχή. Αλλά απεδείχθη ότι και επιστηµονικό και πρακτικό ενδιαφέρον και εις τρόπον
ώστε πλέον µετά λόγου γνώσεως και σαφούς αντίληψης, θα πρέπει να διαχυθεί στους
συναδέλφους όλους ότι πλέον δεν αντιµετωπίζουµε ερασιτεχνικά τα θέµατα των
Λ.Ε.Α.∆. και τους στόχους του. Να προχωρήσουµε σε σύγχρονη ταυτόσηµη
µηχανοργάνωση των στοιχείων και δεδοµένων του λογιστηρίου όπως µας
εισηγήθηκε ο κ. ∆ούµας. Να επεκτείνουµε νοσοκοµειακής οµαδικής ασφάλισης
την οµαδική συνεργασία µέσα σε πλαίσια αυτονοµίας και αλληλοσεβασµού.Τέτοιες
επιδιώξεις µπορούν να έχουν ως στόχους: κατασκηνωτικά κέντρα για τα παιδιά των
δικηγόρων, οικονοµικούς παραθεριστικούς συνεταιρισµούς, εκπτωτικές κάρτες σε:
πολυκαταστήµατα – αλυσίδες ξενοδοχείων – γραφείων ταξιδίων – αεροπορικά κ.λπ.
εισιτήρια, σε διαγνωστικά κέντρα, σε εκδοτικούς οίκους, σε εκδροµές και
περιηγήσεις µορφωτικού επιπέδου. Και αυτά στα πλαίσια της Ολοµέλειας. Ίσως θα
πρέπει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – µεγαλεπήβολο θα µου πείτε το όραµα
– να δούµε και την ευρωπαϊκή διάστασή µας ως φορέων κοινωνικής και
προνοιακής αντίληψης. Ίσως θα πρέπει να µελετήσουµε το τι συµβαίνει µε την
κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια µε τους δικηγόρους των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι στόχοι των Λ.Ε.Α.∆., χάρη της καλυτέρευση της ζωής των συναδέλφων και των
οικογενειών τους, δεν έχουν όρια. Μαζί θα τους κατακτήσουµε και γιατί το θέλουµε
και γιατί µπορούµε. Χρειάζεται µόνο η προσπάθεια και η ευρεία συµµετοχή των
Λ.Ε.Α.∆. στις επιτροπές που προτείνουµε να αποδεχτείτε. Ελπίζουµε τα µέλη της
Ολοµέλειας να εγκρίνουν και να επιδοκιµάσουν τον συνολικό απολογισµό
οικονοµικό και διοικητικό της απερχόµενης Συντονιστικής Επιτροπής. Εγκρίνετε
συνάδελφοι;
Ακούγεται «ΒΕΒΑΙΑ» και ακολουθούν ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ.

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ευχαριστούµε. Ναι, κύριε Παγίδα.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ναι, εντάξει. Ετεροχρονισµένα πες τε το ή προχρονολογηµένα. Όπως θέλετε πες τε
το. Είπαµε ότι µεταξύ µας δεν έχουµε ανταγωνισµούς και δεν είµαστε τυπολάτρες.
Προχωράµε τώρα στις Επιτροπές για να τελειώσουµε γιατί ο κύριος Πρόεδρος από
εδώ έχει κανονίσει το … Πάµε στις Επιτροπές, τις έχετε µπροστά σας. Επιτροπή
Παρακολούθησης Ασφαλιστικής Σύµβασης: τα Χανιά, ο Βόλος, η Πάτρα, τα
Ιωάννινα και το Ηράκλειο.
?????
Πρόεδρε εγώ θα πρότεινα η Επιτροπή 1 & 2 να ενοποιηθούν και να γίνει µία
σύντµηση των επιτροπών διότι όσο περισσότερες Επιτροπές τόσο λιγότερο
αποτέλεσµα.
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Έχετε δίκιο. Συµφωνούµε και την κατανέµουµε. Ωραία, πάει αυτή η επιτροπή.
Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.∆. ;;; κ. Τσουρδαλάκης:
Ερ.: Ποιο είναι το εναποµείναν κεφάλαιο;
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Το εναποµείναν κεφάλαιο είναι 0 για τα νέα. Προσέξτε για τα παλαιά όµως κ.
Τσουδαλάκη ο πρώτος χρόνος ήτανε θετικός. Έχει µείνει ένα λογιστικό υπόλοιπο το
οποίο ανήκει στα τότε Λ.Ε.Α.∆. Εάν προκύψει στη διετία θετικό αποτέλεσµα τότε
ενεργοποιείται και ο ρόλος της Επιτροπής αυτής. Πάντως έχετε δίκιο για την
παρατήρηση. Φορολογικών µεταρρυθµίσεων των Λ.Ε.Α.∆., να διεκδικήσουµε
δηλαδή ότι οι εισφορές που δίνουµε στα Λ.Ε.Α.∆. άµεσα ή έµµεσα θα πρέπει να
έχουν µία φορολογική απαλλαγή. Όπως ήδη συµβαίνει στα Ταµεία Επαγγελµατικής
Ασφάλισης. ∆ύσκολο αλλά δεν σηµαίνει ότι δεν θα το επιχειρήσουµε. Ακούω
συναδέλφους… Επιτροπή Φορολογικών Μεταρρυθµίσεων: η Ρόδος, η Λάρισα
και η Βέροια. Για τα θέµατα της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι ένα θέµα που
ταλαιπωρεί συναδέλφους: η Χαλκίδα, η Ροδόπη και η Αλεξανδρούπολη.
(Κουρούπης για λογαριασµό του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας). Επιτροπή Επαφής &
Συντονισµού µε τα Υπουργεία Απασχόλησης και Υγείας: (Παναγόπουλος), η
Πάτρα, τα Χανιά, το Ηράκλειο, η Τρίπολη και η Σέρρες.Επιτροπή Επένδυσης
Αποθεµατικών: η Χαλκιδική, η Σέρρες και η Ροδόπη. Επιτροπή Συντονισµού
Επαφής µε Λ.Ε.∆.Ε. και Τ.Υ.∆.Ε. το έθεσαν αρκετοί συνάδελφοι: η Έδεσσα, η
Κατερίνη, το Ηράκλειο, η Βέροια και η Λαµία. Επιτροπή Νοµοθεσίας και

Νοµολογίας: η Πάτρα, το Αγρίνιο, η Κόρινθος. Επιτροπή Ασφάλισης Αστικής
Ευθύνης: η Ρόδος και η Καβάλα. Επιτροπή Ευρωπαϊκής ∆ιασύνδεσης: η
Κέρκυρα, η Ροδόπη και η Κατερίνη. Έχει να προτείνει άλλος άλλη
επιτροπή; Επιτροπή για το Σήµα: τα Ιωάννινα, η Καβάλα και η Χαλκίδα. Άλλος
συνάδελφος; Τελειώσαµε. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ.
ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ…….
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων, κ. Γιάννης
Παναγόπουλος:
Ευχαριστούµε συνάδελφοι κηρύσσουµε το τέλος της 10ης Ολοµέλειας.

Λογαριασµός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας ∆ικηγόρων Ξάνθης
∆ικαστικό µέγαρο Ξάνθη

