ΣΥΡΟΣ 2011
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑ∆
• Ενημέρωση
• Φορολογικός ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΑΔ (φορολογία
εσόδων - παροχών, φορολογική δήλωση, Φ.Π.Α.,
Τράπεζα Ελλάδος)
• ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Λ.Ε.Α.Δ. (διακινδύνευση λόγω
οικονομικής κατάστασης, τρόποι ασφαλέστερης
επένδυσης)
• Ο νέος νόμος για απελευθέρωση επαγγελμάτων
και οι συνέπειες για τα Λ.Ε.Α.Δ.
• Είναι αναγκαία η εναρμόνιση παροχών και
εσόδων - καταστατικών των Λ.Ε.Α.Δ.
• Οι αρχές ανταποδοτικότητας ή αλληλοβοήθειας
πρέπει να ισχύουν για τα Λ.Ε.Α.Δ.;
• Λ.Ε.Α.Δ. και οι σχέσεις με Λ.Ε.Δ.Ε., προοπτική
συνεργασίας
• Οικονομικός απολογισμός
• Εκλογές.
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1η ΗΜΕΡΑ της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Μετά τους χαιρετισµούς και την υποδοχή του δοργανωτή ΛΕΑ∆ Σύρου ο πρόεδρος
της Ένωσης κ. Ι.Παναγόπουλος δίδει τον λόγο στον εισηγητή του 1ου θέµατος κ.
Ευστάθιο Μπακάλη.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ο κ. Στάθης Μπακάλης έχει τον λόγο
στο 1 ο θέµα της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ που είναι :
«φορολογικές υποχρεώσεις των ΛΕΑ∆- ο ν.3919/2011 και οι επιπτώσεις του για
τα ΛΕΑ∆»
- Εισηγητής ο κ. Ευστάθιος

Μπακάλης, ∆ικηγόρος Αθηνών, Μ∆Ε στο

φορολογικό και αστικό δίκαιο ,φορολογικός σύµβουλος της Ολοµέλειας των
∆ικηγορικών Συλλόγων: Και όλες τις πράξεις ως προς τις οποίες θα οδηγούσαν σε
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Εφ’ όσον δηλαδή µε ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια
ενεργούν τα ΛΕΑ∆ πράξεις, που θα τις ενεργούσαν ή αν τις ενεργούσαν άλλα άτοµα,
που

θα ήταν υποκείµενα σε Φ.Π.Α. .Ουσιαστικά, αν ασκούν δραστηριότητες

επιτηδευµατία δεν ισχύει η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. ,είτε πρόκειται για πωλήσεις
αγαθών, είτε για παροχή υπηρεσιών εφ’ όσον κρίνεται µε ιδιωτικο-οικονοµικά
κριτήρια ,ότι αποτελεί άσκηση εµπορικής δραστηριότητας, τότε και µόνο υπάγονται
σε Φ.Π.Α. ,.
Ως προς τα τέλη χαρτοσήµου οι µισθώσεις, η εκµίσθωση ακινήτων από µέρους
των ΛΕΑ∆ στο µέτρο που µπορεί να συνιστά επαγγελµατική µίσθωση επιβαρύνεται
µε τέλη χαρτοσήµου.
Αντιθέτως, δεν επιβαρύνεται µε τέλη χαρτοσήµου η χορήγηση του εφάπαξ
βοηθήµατος από το ΛΕΑ∆ στα µέλη του. Η δε εισφορά των µελών προς το ΛΕΑ∆
εάν δεν θεωρηθεί κοινωνικο-ασφαλιστική εισφορά ,αλλά θεωρηθεί εισφορά
µέλους προς σωµατείο, τότε υπόκειται και αυτή σε χαρτόσηµο και µε συντελεστή
1% πλέον εισφοράς ΟΓΑ (1,2%). Εάν επαναλαµβάνω θεωρηθεί εισφορά µέλους
σωµατείου επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο , και όχι κοινωνικο-ασφαλιστική εισφορά µε
ανταποδοτικό ευθέως ή µη χαρακτήρα. Εφόσον τώρα τα ΛΕΑ∆ απασχολούν
προσωπικό, υπάρχει σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Για το έµµισθο προσωπικό σαφώς
υποχρεούνται τα ΛΕΑ∆ κατά το άρθρο 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος να
ενεργούν παρακράτηση φόρου από µισθωτές υπηρεσίες στο εισόδηµα, και να το
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αποδίδουν µε διµηνιαίες δηλώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 59 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
Οι φορολογικές κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις βασικές
φορολογικές υποχρεώσεις που διαµορφώνονται για τα ΛΕΑ∆ είναι :
1.

Κατ’ αρχάς υπάρχουν τα αυτοτελή πρόστιµα του άρθρου 4 του νόµου

2523/1997 και αφορούν την περίπτωση για παράδειγµα µη υποβολής δήλωσης, όταν
δεν προκύπτει φόρος προς καταλογισµό. Αν λοιπόν, ένα ΛΕΑ∆, καίτοι υποχρεούται
στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση , αλλά
εκ της µη υποβολής αυτής

δεν προκύπτει φόρος, τότε επιβάλλεται αυτοτελές

πρόστιµο κυµαινόµενο από 117,00 € έως 1.170 €, το οποίο είναι στη διακριτική
ευχέρεια του Εφόρου ως προς το ύψος του, περιοριζόµενο κατά τον συµβιβασµό στο
1/3 αυτού.
Άλλως, σε περίπτωση που δεν συµµορφώνεται µε τις φορολογικές του
υποχρεώσεις το ΛΕΑ∆ και προκύπτει φόρος προς καταλογισµό, τότε σε περίπτωση
εκπρόθεσµης δήλωσης υπάρχει προσαύξηση µε συντελεστή 1% επί του
οφειλόµενου φόρου για κάθε µήνα καθυστέρησης, ενώ επί ανακριβούς δήλωσης,
δηλαδή σε περίπτωση που δηλωθεί µικρότερο ποσό εισοδηµάτων και προκύψει φόρος
εισοδήµατος µικρότερος από αυτούς που αναλογεί, τότε η προσαύξηση ανέρχεται σε
2% µηνιαίως επί του φόρου που απεφεύχθη λόγω ανακρίβειας και σε περίπτωση µη
υποβολής δήλωσης έχουµε προσαύξηση µε συντελεστή 2,5%.
2.

Ποινικές κυρώσεις για την παράλειψη υποβολής ή για την υποβολή

ανακριβούς δήλωσης στην φορολογία εισοδήµατος υφίστανται µόνο εφ’ όσον τα
αποκρυβέντα εισοδήµατα υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο ύψος ,προβλέπονται δε κατά
το άρθρο 17, παράγραφος 2 του νόµου 2523 του 1997 οι εξής ποινές:
α.- Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους εφόσον έχει αποκρυβεί εισόδηµα
που υπερβαίνει τα 15.000 € και β. ποινή κάθειρξης εφ’ όσον το αποκρυβέν εισόδηµα
υπερβαίνει

τις

150.000

ευρώ.

Ποινικές

κυρώσεις

υφίστανται

µόνο

στις

προπεριγραφείσες περιπτώσεις.
3. Ως προς δε την έκπτωση του ποσοστού 5% ,που καταβάλουν οι δικηγόροι,
ως ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ΛΕΑ∆, από την φορολογία εισοδήµατος για να
κάνουµε και τη σύνδεση µε τα εν γένει ζητήµατα της φορολογίας των δικηγόρων
µπορούµε να πούµε τα εξής:

3

Υπάρχει µια µεγάλη συζήτηση, αυτή τη στιγµή ως προς το ζήτηµα σε τι
συνίστανται οι εισφορές αυτές. Αν µπορούν να θεωρηθούν εν γένει µάλλον, οι
κρατήσεις που γίνονται υπέρ των δικηγορικών Συλλόγων και υπέρ των ταµείων, λόγω
των γραµµατίων προκαταβολής (πριν µέσω των γραµµατίων προείσπραξης), αν
συνιστούν επαγγελµατικές δαπάνες, που εκπίπτουν από την φορολογία από τα
επαγγελµατικά µας έσοδα ή άλλως βαίνουν µειωτικώς αυτών, ή αν αποτελούν
ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες εκπίπτουν από το φόρο στην φορολογία
εισοδήµατος, στο Ε1. Όχι όµως από τα επαγγελµατικά µας έσοδα.
Και µε αφετηρία αυτό και πριν καταλήξουµε σε κάποιο συµπέρασµα,
µπορούµε να δούµε συνοπτικά το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στην εν γένει
φορολόγηση του επαγγέλµατός µας µετά τα νέα δεδοµένα, που προέκυψαν από τον
νόµο 3919 του 2011, το νόµο που επιφέρει τις αλλαγές στο περίφηµο άνοιγµα των
επαγγελµάτων.
Χωρίς να αναφερθώ σε ζητήµατα άρσεων γεωγραφικών περιορισµών, που δεν
έχουν φορολογικό ενδιαφέρον, θα επισηµάνω τις δύο µεγάλες µεταβολές που επέφερε
ο νόµος αυτός. Αφ’ ενός στον προσδιορισµό του ύψους των αµοιβών µας και
αφετέρου στο σύστηµα υπολογισµού των κρατήσεων υπέρ των δικηγορικών
συλλόγων και υπέρ των ταµείων.
Αυτό το οποίο γνωρίζουµε, ως σύστηµα µέχρι σήµερα, το οποίο κάλυπτε τόσο
τις αµοιβές όσο και τις κρατήσεις στις δικαστηριακές πράξεις όσο και στα συµβόλαια,
ήταν το σύστηµα των γραµµατίων προείσπραξης της δικηγορικής αµοιβής µας.
Γραµµάτια προείσπραξης συνδεδεµένα µε κάποια ελάχιστα όρια αµοιβών, το ύψος
των οποίων είχε προσδιοριστεί µε µια κοινή υπουργική απόφαση του 2007.
Ελάχιστα όρια αµοιβών, τα οποία συνιστούσαν ουσιαστικά ένα τεκµήριο
ελάχιστης αµοιβής κάτω από την οποία δεν µπορούσε να υποστηρίξει ο δικηγόρος, ότι
κινήθηκε η αµοιβή του στις περιπτώσεις που προβλέπονταν οι αµοιβές αυτές.
Στα δε γραµµάτια προείσπραξης της δικηγορικής αµοιβής, που είχαν την
έννοια ,ότι ο πελάτης µας προκαταβάλει την αµοιβή, ήταν συνδεδεµένη µε το άρθρο
96, παράγραφος 7, του Κώδικα των ∆ικηγόρων, και η επιβολή των κρατήσεων υπέρ
του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Μεταξύ αυτών ήταν και η κράτηση υπέρ του
ΛΕΑ∆. Σύµφωνα λοιπόν, µε τα όσα είχαν γίνει παγίως δεκτά από την φορολογική
διοίκηση, υπό το σύστηµα των γραµµατίων προείσπραξης των δικηγορικών αµοιβών
µε βάση τις εγκυκλίους 1035 και 1220 του 2001, στο ποσό αυτό , δηλαδή στην
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ονοµαστική αξία του γραµµατίου προείσπραξης, αυτό το ποσό αποτελούσε την βάση
για την επιβολή του ΦΠΑ, περιλαµβανοµένων των κρατήσεων. Το φορολογητέο
εισόδηµα όµως, για την φορολογία εισοδήµατος ήταν η ονοµαστική αξία του
γραµµατίου αφαιρουµένων των κρατήσεων.
Είχε έρθει δηλαδή η φορολογική διοίκηση µε τις εγκυκλίους, που ανέφερα και
είχε δεχτεί, ότι χωρίς να εξετάσει τις κρατήσεις αυτές, αν είναι επαγγελµατικές
δαπάνες, ή αν είναι κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές, είχε έρθει λοιπόν και είχε
ανακοινώσει ρητά και ξεκάθαρα, ότι δεν είναι υλικά του ακαθάριστου εισοδήµατός
µας. Γι’ αυτό και είχαµε µέχρι σήµερα δύο διαφορετικές φορολογικές βάσεις, µία
για το ΦΠΑ, στην οποία ρητά περιλαµβάνονται και οι πάσης φύσεως φόροι, τέλη
και εισφορές υπέρ του οποιουδήποτε τρίτου. Άρα, η φορολογική βάση για το ΦΠΑ
ήταν το σύνολο της ονοµαστικής αξίας των γραµµατίων. Αντιθέτως για την
φορολογία εισοδήµατος, φορολογητέο εισόδηµα ήταν το ποσό του γραµµατίου µείον
τις κρατήσεις.
Σήµερα, το σύστηµα αυτό µεταβάλλεται, και λειτουργούν δύο αυτόνοµα
συστήµατα. Ένα ως προς τον υπολογισµό της αµοιβής και ένα ως προς τον
υπολογισµό εν γένει των κρατήσεων. Όσον αφορά τον υπολογισµό της αµοιβής στις
δικαστηριακές πράξεις κατ’ αρχάς ως κανόνας διαµορφώνεται η ελεύθερη έγγραφη
συµφωνία. Σπεύδει ο νοµοθέτης, αυτόν να προτάξει ως κανόνα ως προς την
συµφωνία του ύψους της αµοιβής, και σαν εναλλακτική οδό αυτού προβλέπει τις
λεγόµενες πλέον νόµιµες αµοιβές, οι οποίες ποσοτικά ταυτίζονται µε τις παλαιές
ελάχιστες.
Όπου, λοιπόν δεν υφίσταται έγκυρη, όπως την χαρακτηρίζει ο νόµος έγγραφη
συµφωνία, η διεκδίκηση κατ’ αρχάς των αµοιβών µας είναι δυνατή υπό την µορφή
των νόµιµων αµοιβών των παλαιών ελαχίστων και η αιτιολογική έκθεση του νόµου
αναφέρει, ότι οι νόµιµες αυτές αµοιβές λειτουργούν καθόσον αφορά στη δικαστική
διεκδίκηση

των απαιτήσεών µας, δεν αναφέρει κατά πόσο µπορούν θεµιτά να

προβληθούν φορολογικά, ως πράγµατι εισπραχθείσες αµοιβές.
Παραλλήλως, θεσπίζει ένα αυτοτελές σύστηµα υπολογισµού των κρατήσεων
εκ των λεγοµένων πλέον ποσών αναφοράς. Και τα ποσά αναφοράς ποσοτικά
ταυτίζονται µε τις παλαιές ελάχιστες αµοιβές. Όποιο, λοιπόν, και αν είναι το ύψος της
αµοιβής µας, είτε έχουµε έγγραφη συµφωνία, είτε όχι, είτε λαµβάνουµε αµοιβή
µεγαλύτερη , ίση ή µικρότερη από την παλαιά ελάχιστη, ο υπολογισµός των
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κρατήσεων γίνεται πάντοτε επί των σταθερών ποσών αναφοράς µε τα σταθερά
ποσοστά που ισχύουν στον κάθε ∆ικηγορικό Σύλλογο ανάλογα µε τα διαχειριστικά
του έξοδα και ανάλογα µε τα ταµεία του. Επαναλαµβάνω σταθερός υπολογισµός των
κρατήσεων εκτός αµοιβής, και πάντοτε επί των ποσών αναφοράς. Τι σηµαίνει αυτό
πρακτικά: Εν απουσία έγγραφης συµφωνίας, εάν επικαλεστώ έναντι του φορολογικού
ελέγχου, ότι έχω λάβει τη νόµιµη αµοιβή µου, δηλαδή την παλαιά ελάχιστη, το ποσό
αυτό συνιστά αµοιβή µε το νόµο. ∆εν θεωρείται, ότι εκεί περιλαµβάνονται και οι
κρατήσεις µου. Τις κρατήσεις µου εγώ ατοµικά σαν δικηγόρος υποχρεούµαι κατά νόµο
να καταβάλω στον σύλλογο µου επί των ποσών αναφοράς. Στο µέτρο, λοιπόν, στη
νόµιµη αµοιβή έστω και ως παρέκκλιση του κανόνα της έγγραφης συµφωνίας δεν
περιλαµβάνονται οι κρατήσεις αυτές. ∆εν υπάρχει κατ’ αρχάς επαρκές έρεισµα να
θεωρήσουµε, ότι ακαθάριστο εισόδηµα µας είναι η νόµιµη αµοιβή αυτή µείον τις
κρατήσεις και εδώ έρχεται ξανά το ζήτηµα «τι συνιστούν οι κρατήσεις αυτές» και αν
πρέπει να τις δούµε σαν οµοιογενές σύστηµα ή αν πρέπει να αποµονώσουµε το
ποσοστό, που αφορά σε κρατήσεις υπέρ των ταµείων και το ποσοστό που αφορά σε
κρατήσεις υπέρ του ∆ικηγορικού Συλλόγου για την αντιµετώπιση των διαχειριστικών
αυτού εξόδων.
Εάν επαναλαµβάνω, οι κρατήσεις αυτές τουλάχιστον σε ένα ποσοστό τους
θεωρηθούν ασφαλιστικές εισφορές, τότε δεν καταχωρούνται στα βιβλία µας, δεν
θεωρούνται επαγγελµατική δαπάνη και στο µέτρο, που δεν συνδέονται µε την αµοιβή
µας, ρητά δεν µπορούµε να επαναλάβουµε τις παλιές εγκυκλίους και να πούµε ότι
αφαιρούνται µέσα από τη νόµιµη αµοιβή. Να το αναλύσω µ’ ένα σχηµατικό
παράδειγµα: Εάν δεν έχω έγγραφη συµφωνία, και ισχυριστώ ότι έλαβα την παλαιά
ελάχιστη, η οποία παλαιά ελάχιστη ήταν 100,00 ευρώ, και παραλλήλως, έχω πάει στο
Σύλλογό µου και έχω κόψει το λεγόµενο γραµµάτιο προκαταβολής και έχω υπολογίσει
τις κρατήσεις µου, τότε, και στο σηµείο αυτό θα δανειστώ το παράδειγµα του
∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που µου είναι πιο οικείο, έχω καταβάλλει κρατήσεις
µε συντελεστή 12% ίσον µε 12,00 ευρώ. Εφόσον, ισχυρίζοµαι ότι έλαβα νόµιµη
αµοιβή 100,00 ευρώ, το ποσό αυτό είναι αµοιβή και µόνο. ∆εν συµπεριλαµβάνονται οι
κρατήσεις µου. Τις κρατήσεις µου τις υπολόγισα αυτοτελώς µε ένα ιδιαίτερο σύστηµα
υπολογισµού, το οποίο προβλέπει ο ίδιος ο νόµος.
Τρία σενάρια µπορώ να έχω: Πρώτον να ισχυριστώ, ότι οι κρατήσεις αυτές
είναι επαγγελµατική δαπάνη, είναι κρατήσεις υπέρ τρίτου, χωρίς να φτάσω στον
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ορισµό των ασφαλιστικών εισφορών, κάτι το οποίο απέφευγε µέχρι τώρα και η
φορολογική διοίκηση. Αν ισχυριστώ λοιπόν, ότι είναι κρατήσεις υπέρ τρίτων και
δικαιώµατα τρίτων , µπορώ τότε να τις καταχωρήσω ως επαγγελµατική µου δαπάνη.
Σαφείς διευκρινίσεις περί αυτού δεν έχουµε µέχρι σήµερα, διότι η φορολογική
διοίκηση δεν µας είχε ενηµερώσει, ότι αυτό είναι επαγγελµατική µας δαπάνη.
Αντιµετώπιση δεύτερη. Ισχυρίζοµαι, ότι απευθείας µειώνω την νόµιµη
αµοιβή µου, όπως γινόταν µέχρι σήµερα µε τις εγκυκλίους που σας ανέφερα. Φαίνεται
να χάνει σε έρεισµα, και η αντιµετώπιση αυτή, διότι όπως σας είπα, όταν λέω πήρα
την νόµιµη αµοιβή, αυτή είναι η αµοιβή του νόµου. Οι κρατήσεις υπολογίστηκαν
αυτοτελώς, µε ένα ξεχωριστό σύστηµα υπολογισµού. ∆εν περιλαµβάνονταν σε αυτή
τη νόµιµη αµοιβή. Αυτή ήταν αµοιβή του νόµου.
Αντιµετώπιση τρίτη: Ισχυρίζοµαι ότι έλαβα τη νόµιµη αµοιβή και επιπλέον ο
πελάτης συµφώνησε να µου καταβάλει και τις κρατήσεις µου, επιπλέον όµως της
νόµιµης αµοιβής µου γιατί, όπως σας είπα η αµοιβή µου είναι άθικτη. Σ’ αυτή την
περίπτωση, αν έχω αµοιβή 100 και οι κρατήσεις 12, επιβάλλω ΦΠΑ επί του 112, γιατί
το ΦΠΑ επιβάλλεται και στις κρατήσεις, µπορώ όµως θεµιτά να κάνω χρήση των
παλαιών εγκυκλίων και να πω ότι οι κρατήσεις δεν συνιστούν φορολογητέο εισόδηµα
στην φορολογία εισοδήµατος.
Αντιµετώπιση τέταρτη: Ίσως και η πλέον ενδεικνυόµενη για να είµαστε
απολύτως συµµορφωµένοι µε τα νέα δεδοµένα. Έγγραφη συµφωνία, στην οποία
ρητώς αναφέρω ότι ως αµοιβή λαµβάνω το ποσό των 88 € και παράλληλα λαµβάνω
από τον πελάτη µου το ποσό των 12 €, το οποίο τελικά δεν καταλήγει στην τσέπη µου
αλλά πηγαίνει προς κάλυψη της υποχρέωσής µου να καταβάλω τις κρατήσεις µου
στον ∆ικηγορικό µου Σύλλογο. Ρητά όµως, προκύπτει µε έγγραφη συµφωνία, ότι είµαι
καλυµµένος και κατά τις προσταγές του νόµου για το άνοιγµα και ταυτόχρονα
καλυµµένος έναντι του φορολογικού ελέγχου και έχω ξεκαθαρίσει και τι συνιστά
αµοιβή και τι συνιστά κρατήσεις, τις οποίες επέρριψα στον πελάτη µου.
Πάµε τώρα στην πιο ακανθώδη περίπτωση, αυτή των συµβολαίων, µε την
οποία θα κλείσω και µετά είµαι στην διάθεσή σας για ερωτήσεις. Στα συµβόλαια πάλι
προβλέπεται ως κανόνας για τον υπολογισµό της αµοιβής η ελεύθερη έγγραφη
συµφωνία. ∆εν προβλέπεται όµως, όπως στα δικαστήρια εναλλακτική οδός. ∆εν
προβλέπεται δηλαδή στο νόµο, πως αν δεν έχω έγγραφη συµφωνία λαµβάνω νόµιµες
αµοιβές. Υπάρχει η έγγραφη συµφωνία ή κενό. Αυτό δεν σηµαίνει σαφώς, ότι δεν
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µπορώ να διεκδικήσω αµοιβή στα συµβόλαια, εάν δεν υπάρχει έγγραφη συµφωνία.
Ενδεχοµένως όµως χρειάζεται να πάµε σε κατασκευές περί ειθισµένης αµοιβής, δεν
υπάρχει ένα σταθερό σηµείο αναφοράς.
Άρα, για περισσότερους του ενός λόγους η ασφάλεια υπαγορεύει στα
συµβόλαια, έγγραφη συµφωνία. Πάµε στον υπολογισµό των κρατήσεων. Οι απλές
κρατήσεις σε ορισµένους δικηγορικούς συλλόγους αγγίζουν το 100% των παλαιών
αµοιβών. Για να αντιµετωπίσουµε θεµιτά το ζήτηµα των κρατήσεων αυτών
προτείνεται και πάλι η έγγραφη συµφωνία. Σε ποιό ύψος αµοιβής µπορούµε να
προσδιορίσουµε; Σίγουρα ξεκινάνε από την αφετηρία, γιατί εξ’ αφορµής του
συµβολαίου έχουµε καταβάλει ένα δεδοµένο ποσό ως κρατήσεις στον σύλλογό µας.
Ας πούµε λοιπόν στην Αθήνα ότι οι συνολικές κρατήσεις είναι 35%, έχω καταβάλει σε
ένα ποσό αναφοράς 1000 €, άρα τα 350 € είναι κρατήσεις. ∆εν µπορώ να ισχυριστώ
έναντι του φορολογικού ελέγχου ότι έλαβα αµοιβή 100 € και είχα κρατήσεις 350 €
προφανώς γιατί στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι έχω πραγµατοποιήσει ένα
συµβόλαιο κατά τρόπο ζηµιογόνο δια εµέ.
Τι υπαγορεύει µε πάσα επιφύλαξη, διότι δεν φαίνεται θετική ερµηνεία, ή
συγκεκριµένη κατεύθυνση από την φορολογική διοίκηση τουλάχιστον προς το παρόν
για αυτά τα ζητήµατα, φλέγοντα µεν, µη αντιµετωπισθέντα δε ;
Συντάσσω έγγραφη συµφωνία, όπου και πάλι αναφέρω ρητά τι ποσό λαµβάνω
από τον πελάτη µου, ως αµοιβή ,και τι ποσό λαµβάνω, ως κρατήσεις. Και πάλι δε η
λογική υπαγορεύει να λάβω, ως συνολικό ποσό από τον πελάτη, τουλάχιστον ένα
ποσό λίγο µεγαλύτερο από αυτό, που θα καταβάλω για κρατήσεις, ώστε να είµαι από
κάθε άποψη καλυµµένος έναντι του φορολογικού ελέγχου. Στο παράδειγµα που σας
προανέφερα υποθέσουµε, ότι θέλω να λάβω ως αµοιβή 100 € και να λάβω και τις
κρατήσεις µου που είναι 35 € διότι προσδοκώ µελλοντικά, ότι θα έχω µια επιπλέον
αµοιβή µέσω του µερίσµατος, που θα λάβω, και το οποίο φυσικά θα καταχωρηθεί στα
βιβλία µου και θα φορολογηθεί. Αναφέρω στην περίπτωση αυτή ότι έχω συνολικά
ληφθέν ποσό 450 €, Φ.Π.Α., ακαθάριστο εισόδηµα 100 € και κρατήσεις υπέρ τρίτων
350 €. Αν πάλι πάµε εδώ, στην ερµηνεία, ότι οι κρατήσεις ή ένα µέρος αυτών είναι
κοινωνικο-ασφαλιστικές εισφορές, τότε και πάλι ανατρέπονται τα όσα έχουµε αναφέρει
και έχουν γίνει δεκτά µέχρι σήµερα και τότε θα πηγαίνουµε µε τις νέες προβλέψεις του
άρθρου 9, παρ. 3 του κώδικα της φορολογίας εισοδήµατος και τα ποσά που
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καταβάλουµε για παράδειγµα στα ΛΕΑ∆ θα συνιστούν ασφαλιστικές εισφορές και θα
εκπίπτουν 20% από τον φόρο µας.
Εφόσον δε το φορολογητέο µας εισόδηµα υπερβαίνει τις 40.000 € θα εκπίπτει
σε ποσοστό 10% από τον φόρο µας. Αντιλαµβάνεστε λοιπόν, πως κεντρικής
σηµασίας ζήτηµα είναι ο χαρακτηρισµός των εισφορών αυτών, είτε σαν δαπάνες,
ή ως επαγγελµατικά έξοδα, υπό την µορφή κρατήσεων υπέρ τρίτων, είτε ο ρητός
χαρακτηρισµός τους ως κοινωνικό-ασφαλιστικές εισφορές, ο οποίος µπορεί να
υπάρξει µε το αν συνδέονται µε ευθεία ανταποδοτικότητα,

ώστε να

αποκρυσταλλωθεί η φορολογική τους αντιµετώπιση.
Και κλείνω λέγοντας ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα µέχρι σήµερα µε βάση τις
εγκυκλίους 1035 και 1220 του 2001 δεν είχε αντιµετωπιστεί, ως προς την ουσία του,
είχε δοθεί όµως ,µια πρακτική και απολύτως λειτουργική λύση µε την αποδοχή της
διοίκησης ότι οι κρατήσεις αυτές στο σύνολό τους είτε αφορούν σε δικαστήρια είτε σε
συµβόλαια όταν καταβάλλονται λειτουργούν µειωτικά στο ακαθάριστο εισόδηµά µας.
Ευχαριστώ και είµαι στη διάθεσή σας για όποιες ερωτήσεις.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ευχαριστούµε πολύ τον κύριο
Μπακάλη για την εµπεριστατωµένη εισήγησή του, στην οποία οµολογώ ,ότι εµένα
προσωπικά και για το 1 ο και για το 2 ο µέρος της , αλλά κυρίως για το 1 ο θεωρώ, ότι
βρήκα τον εαυτό µου σε πολλά σηµεία, σαν διοίκηση ΛΕΑ∆, να µην είµαι εντάξει.
Όµως αυτό αποτελεί αντικείµενο συζήτησης και ερωτήσεων και για να
ολοκληρώσουµε το θέµα αυτό σας αναφέρω ότι έχουµε τρεις παρεµβάσεις. Να
ακούσουµε τις παρεµβάσεις πρώτα και µετά έχουµε χρόνο να κάνουµε τις
παρατηρήσεις και ερωτήσεις , που πράγµατι θα πρέπει να υπάρχουν. Μισό λεπτό να
πω, ποιες θα είναι οι κατά σειρά παρεµβάσεις, έχουµε µία παρέµβαση για το
φορολογικό θέµα του συναδέλφου του Προέδρου του ΛΕΑ∆ Ρόδου του κ. Τάσου
Βαρέλη, έχουµε µια µικρή παρέµβαση της Προέδρου της Νάξου της κ. Μάρκου
Μαρίας, και µία τρίτη παρέµβαση στο 1ο µέρος του Προέδρου του ΛΕΑ∆ Λάρισας κ.
Π.Γκορτσίλα. Να ακούσουµε τις παρεµβάσεις, είναι όλες ολιγόλεπτες ,όµως
προηγουµένως έχει ζητήσει να πει κάτι ο κύριος Ν. Παγίδας.
-κ. Παγίδας, πρόεδρος ΛΕΑ∆ Σύρου: Συγνώµη που παίρνω το λόγο, θα
ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη µια φορά τον κύριο Μπακάλη, ο οποίος ήταν από
τους συναδέλφους που πραγµατικά δούλεψαν µε τη συντονιστική επιτροπή της
Ολοµέλειας των ∆ικηγορικών Συλλόγων, µε την επιτροπή Βροντάκη, και ήταν πάντα
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ένας άνθρωπος ο οποίος µπορούσε να υποδείξει µε πολύ ουσία τα πράγµατα και να τα
τακτοποιήσει, όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω αν και προσκλήθηκε δεν ήρθε, τον
Πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Πατρών, τον κύριο Παπάκο, βέβαια και τον
κύριο ∆. Κατσαρό πρόεδρο του ∆Σ. της Λάρισας.
-κ. Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Επίσης συνάδελφοι, πριν δώσω
τον λόγο στον κύριο Βαρέλη, να σας πω ότι οι κρατήσεις υπέρ των Ταµείων Προνοίας
των ∆ικηγόρων και των ΛΕΑ∆ ,για τις οποίες µίλησε ο κύριος Μπακάλης και
αφορούν πλέον πέραν των κρατήσεων υπέρ των ∆ικηγορικών Συλλόγων ,
νοµοθετηµένα πλέον από τις 13 Ιουλίου του 2011, στο τελευταίο άρθρο 74 του νόµου
περί συµπληρώσεως των διατάξεων πολιτικής δικονοµίας, και αναφέρονται στις
παρακρατήσεις του 5%,ως πόρο των ΛΕΑ∆, δηλαδή αυτό το σχέδιο νόµου που έχετε
στα χέρια σας και το οποίο, όπως είπε ο κύριος Παγίδας επεξεργάστηκε κατάλληλα η
επιτροπή Βροντάκη, στην οποία όµως για το θέµα αυτό έπαιξε σηµαντικό ρόλο και η
ένωση ΛΕΑ∆, µε την έννοια ,ότι προσεκλήθηµεν και ενηµερώσαµε εµπεριστατωµένα
την επιτροπή αυτή για το νοµοθετικό πλαίσιο κάτω από το οποίο λειτουργούν τα
ΛΕΑ∆ και τα Ταµεία Πρόνοιας δικηγόρων Πειραιά, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ως
διάδοχοι καθολικοί των πρώην ταµείων Πρόνοιας και συνεπώς εφεξής υπάρχει αυτός
ο πόρος του 5%. Για το πόσο θα υπάρχει, είναι ένα άλλο θέµα, που θα κριθεί από την
Τρόϊκα. Αλλά µπορούν όλα τα ΛΕΑ∆ και εκείνα που δεν έχουν πόρο 5% επί των
προεισπράξεων να περιλάβουν στα έσοδά τους και τον πόρο αυτό ,που θα προβλέπει
και η κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί βάσει του νόµου. Ο κύριος Τάσος
Βαρέλης έχει το λόγο.
- κ.Αν. Βαρέλης, ταµίας της Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ρόδου:
Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε της Ένωσης, ευχαριστώ µε τη σειρά µου τον Πρόεδρο τον κ. Ν
Παγίδα και το διοικητικό συµβούλιο του ΛΕΑ∆ της Σύρου, που µας φιλοξενεί και
διαβάζω αµέσως την παρέµβαση µου σχετικά µε το θέµα το οποίο συζητάµε: Η
φορολογία των ΛΕΑ∆ και ο νέος φορολογικός νόµος 3842 /10 όπως έχει τροποποιηθεί
µέχρι τώρα µε τους νόµους 3867/ 10, 3888 /10 και έρχονται άλλες τροποποιήσεις το
2011.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι το 2011 ασφαλώς αποτελεί την χρονική
αφετηρία για τις δραµατικές αλλαγές ,που έχουν επέλθει στο τοπίο της άσκησης της
δικηγορίας µε την ψήφιση του νόµου 3844 /10,περί ενσωµάτωσης της κοινοτικής
οδηγίας για την εσωτερική αγορά ,αφετέρου του νόµου 3845/10 (δανειακή σύµβαση-
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µνηµόνιο), αλλά και ο νόµος 3842/10 για την επιβολή του Φ.Π.Α. στις δικηγορικές
υπηρεσίες. Θεωρώ ότι είναι επιβεβληµένο να επισηµανθούν, να καταγραφούν και να
διευκρινιστούν ορισµένες φορολογικές διατάξεις που αφορούν τα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι και τα ΛΕΑ∆ για να υπάρχει νοµιµότητα στις ενέργειες
των διοικήσεων των ταµείων µας και να αποφεύγονται έτσι δυσάρεστες εκπλήξεις
,όπως επιβολή προστίµων σε βάρος των νοµικών προσώπων, µπλοκάρισµα-µη
χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας, τόσο του Προέδρου του διοικητικού
συµβουλίου του ΛΕΑ∆, όσο και του νοµικού προσώπου του ΛΕΑ∆.
1. Φορολογία εισοδήµατος .Ειδικότερα, οι ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις
για τα νοµικά πρόσωπα περιλαµβάνονται στον κωδικοποιηµένο νόµο 2238 /94, όπως
έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα. Κατά το άρθρο 101 παράγραφος 2 του παραπάνω
νόµου, σε φόρο υπόκεινται και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους
ιδρύµατα. Κατά το άρθρο 94, παράγραφος 1, αντικείµενο του φόρου είναι στα
ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, το καθαρό εισόδηµα, που προκύπτει στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή από
την εκµίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. ∆εν αποτελούν αντικείµενο
φορολογίας τα λοιπά εισοδήµατα αυτών των νοµικών προσώπων καθώς και τα
κάθε άλλου είδους έσοδα τους, που πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη
εκπλήρωσης του σκοπού τους.
Κατά το άρθρο 107 του παραπάνω κωδικοποιηµένου νόµου, κάθε νοµικό
πρόσωπο του άρθρου 101 υποχρεούνται να υποβάλλει δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος στον αρµόδιο προϊστάµενο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας. Η
δήλωση αυτή υποβάλλεται από τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου
101 µέχρι τις 10 Μαρτίου του οικείου οικονοµικού έτους για τα εισοδήµατα, που
απέκτησαν στο αµέσως προηγούµενο έτος ανεξάρτητα εάν αυτά τα εισοδήµατα
υπόκεινται σε φορολογία. Όταν δηλώνεται εισόδηµα από την εκµίσθωση ή την
δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης η υποκείµενη σε φορολογία δήλωση υποβάλλεται
µέχρι τις 15 Μαρτίου του οικείου οικονοµικού έτους. Υπάρχει βεβαίως η υποχρέωση
και για δήλωση φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας.
2. Φορολογία εφ’άπαξ. Τέλος, κατά το άρθρο 45 του ως άνω νόµου δεν
θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο, η
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παροχή, που καταβάλλεται εφάπαξ από ταµεία πρόνοιας και τους άλλους
ασφαλιστικούς οργανισµούς στους ασφαλισµένους και τις οικογένειές τους.
Το ίδιο ισχύει για το εφάπαξ βοήθηµα, που παρέχεται σε δηµοσίους
υπαλλήλους, βοηθητικό προσωπικό, λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία µε
παραίτηση, καθώς και για τα εφάπαξ βοηθήµατα, που χορηγούνται σύµφωνα µε τους
νόµους 4153/61, 513 /68, 103/75 και 303 /76. Αναλογική ερµηνεία ισχύει και για τα
δικά µας εφάπαξ βοηθήµατα δεδοµένου και του αλληλοβοηθητικού χαρακτήρα των
ταµείων µας.
3. έκπτωση δαπανών. Ο προσδιορισµός τώρα του καθαρού εισοδήµατος από
εκµίσθωση ακινήτων, που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (σωµατεία, ιδρύµατα µε κοινωφελή ή µη σκοπό) προβλέπεται, ότι από το
ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα εκπίπτουν οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης,
ανακαίνισης, οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες και κάθε άλλου είδους δαπάνη µέχρι
50% επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον καλύπτονται από νόµιµα παραστατικά.
Επειδή τα υπ’ όψιν νοµικά πρόσωπα έχουν έσοδα από συνδροµές, εισφορές
και λοιπά έσοδα τα οποία πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του
σκοπού τους ,τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενο φορολογίας, καθώς και εισοδήµατα
από κινητές αξίες που φορολογούνται µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
στην πηγή του εισοδήµατος , γίνεται δεκτό ότι τα λειτουργικά έξοδα στα οποία
περιλαµβάνεται ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., µισθοδοσία, εισφορές, Ι.Κ.Α. κ.λπ., δεν θα εκπίπτουν
στο σύνολό τους αλλά µόνο κατά το µέρος που αντιστοιχούν στα εισοδήµατα που
προέρχονται από ακίνητα.
∆ιαφορετικά θα είχαµε διπλή έκπτωση, µια µε την µορφή φορολόγησης των
εσόδων και µία δεύτερη φορά µε την µορφή δαπανών. Σηµειώνεται ότι, οι πιο πάνω
δαπάνες θα αναγνωρίζονται, µόνο εφόσον υπάρχουν τα προβλεπόµενα από τον κώδικα
βιβλίων και στοιχείων

( ΚΒΣ) νόµιµα παραστατικά και µέχρι το 50% επί των

ακαθάριστων εσόδων, που προέρχονται από την εκµίσθωση ακινήτων.
4.

Κατάργηση

φορολογικών

απαλλαγών

νοµικών

προσώπων

κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, άρθρο 12 του νόµου 3842 /10. Με το άρθρο αυτό
καταργείται η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος όλων των νοµικών προσώπων
δηµοσίου ( ΝΠ∆∆ ) και ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ∆) του άρθρου 101 ανεξάρτητα µε το
αν η απαλλαγή είχε χορηγηθεί µε γενική ή ειδική διάταξη. Εποµένως, η κατάργηση
καταλαµβάνει ανώνυµες εταιρίες, Ε.Π.Ε., δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις,

12

νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα: η Εθνική
Λυρική Σκηνή, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Εθνικό Θέατρο κ.λπ. ∆ιευκρινίζεται ότι ειδικά
για τα πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η κατάργηση απαλλαγής από τον
φόρο εισοδήµατος δεν καταλαµβάνει τα έσοδα, που πραγµατοποιούν κατά την επιδίωξη
της εκπλήρωσης του µη κερδοσκοπικού σκοπού τους π.χ. συνδροµές και δικαιώµατα
εγγραφής µελών, έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις, έσοδα από διαφηµίσεις που
καταχωρούνται σε περιοδικό το οποίο δίδεται και διανέµεται δωρεάν στα µέλη
καθόσον τα έσοδα αυτά δεν αποτελούν σύµφωνα µε το άρθρο 99 του κώδικα
φορολογίας εισοδήµατος αντικείµενα φόρου. Τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα
φορολογούνται µόνο για εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 17 του νέου φορολογικού νόµου, στον οποίο
αναφερόµεθα για τις υποχρεώσεις υπηρεσιών νοµικών προσώπων και οργανώσεων
γενικά για ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών και στοιχείων αναγνωρίζεται ότι: τα
υπουργεία, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δικαστικές αρχές, τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι δηµόσιες
επιχειρήσεις, οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις
αυτών καθώς και κάθε άλλος φορέας ή επαγγελµατική οργάνωση υποχρεούνται να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο υπουργείο Οικονοµικών κάθε στοιχείο ή πληροφορία
οικονοµικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, όπως αµοιβές,

αποζηµιώσεις,

οικονοµικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις κ.λπ.
5.Ερχόµαστε τώρα στον νέο φορολογικό νόµο 3842 όπως έχει τροποποιηθεί.
Όπως είναι γνωστό πριν από 15 µήνες περίπου και µετά από πολλές εβδοµάδες
διαβουλεύσεων,

ψηφίστηκε

τελικά

από

την

ολοµέλεια

της

Βουλής

το

πολυαναµενόµενο νοµοσχέδιο, το οποίο µεταρρυθµίζει το φορολογικό κανονιστικό
πλαίσιο της χώρας µας. Ο φορολογικός 3842 καταλαµβάνει ειδικότερα σχεδόν το
σύνολο των φορολογικών αντικειµένων µε κύρια αντανάκλαση στην φορολογία
εισοδήµατος και την φορολογία κεφαλαίου, καθώς και σηµαντικές αλλαγές, και
µεταξύ άλλων τη φορολογική διαδικασία, το φορολογικό ποινολόγιο και τον κώδικα
βιβλίων και στοιχείων. Ο νόµος αυτός που ψηφίστηκε και ισχύει από 23 Απριλίου του
2010 έκτοτε έχει τροποποιηθεί τρεις φορές και ήδη στις µέρες µας ψηφίζεται ένας νέος
φορολογικός νόµος µε το µεσοπρόθεσµο και έπεται συνέχεια όπου επέφερε συνεχείς,
σηµαντικές και επώδυνες αλλαγές ανατρέποντας τα µέχρι τώρα δεδοµένα.
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Καλό θα είναι λοιπόν τα µέλη µας, οι συνάδελφοι στα ΛΕΑ∆ να έχουν µια
εικόνα των αλλαγών αυτών. Ειδικότερα :
Αλλαγές στην φορολογία εισοδήµατος: 1η βασική αλλαγή είναι η εισαγωγή
νέας κλίµακας, η οποία είναι πλέον µοναδική και ενιαία ,αφού αφορά το σύνολο των
φορολογούµενων ανεξάρτητα από την κύρια πηγή εισοδηµάτων τους, µισθωτή
εργασία, σύνταξη, ελεύθερο επάγγελµα κ.λπ. Η κλίµακα έχει πλέον εννέα κλιµάκια
εισοδήµατος και συντελεστές από 18% έως 45%. ∆εύτερον, άλλου είδους αλλαγή
στην φορολογία εισοδήµατος αφορά στην κατάργηση της έκπτωσης ορισµένων
δαπανών από το εισόδηµα του υπόχρεου και την αντικατάσταση µέρους της δαπάνης
κατά κύριο λόγο ύψους 20% από τον φόρο. Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν
ασφάλιστρα ζωής, δωρεές, χορηγίες, δικηγορικές αµοιβές, έξοδα για ενεργειακή
αναβάθµιση ακινήτων κ.λπ.
Τρίτη αλλαγή, µεταβάλλεται συνολικά το σύστηµα του τεκµαρτού
προσδιορισµού του εισοδήµατος. ∆εν γίνεται πλέον λόγος για τεκµήρια, αλλά για
αντικειµενικές δαπάνες. Ειδικότερα, εισάγεται η έννοια της αντικειµενικής δαπάνης
για την χρήση κύριας κατοικίας, συµπεριλαµβανοµένης και τη πρώτης. Επανήλθαν τα
τεκµήρια ων αυτοκινήτων ανάλογα µε τον κυβισµό τους, συνυπολογίζονται οι δαπάνες
για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων. Επίσης, για οικιακές βοηθούς και πισίνες. Πρέπει να
σηµειωθεί εδώ, ότι δεν εφαρµόζεται η ετήσια αντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού
επαγγελµατικής χρήσης. Για την αγορά του πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής
χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εµπορική-ατοµική επιχείρηση ή ελεύθερο
επάγγελµα.
Στην έννοια

του πάγιου

εξοπλισµού περιλαµβάνονται

εµπορεύµατα,

υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, φορτηγά, αυτοκίνητα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, µοτοποδήλατα, σκάφη, αεροσκάφη, που
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην άσκηση ελευθέρου επαγγέλµατος.
Αντίθετα, δεν συµπεριλαµβάνεται η αγορά ή η ανέγερση οποιασδήποτε
οικοδοµής, καθόσον δεν ορίζονται ρητά στο νόµο, ως απαλλασσόµενη η απόκτησή
τους και ενώ δεν γίνεται καµιά αναφορά του νόµου αρθρ. 17 του κώδικα φορολογίας
εισοδήµατος.
Στις αλλαγές ,που έχουν επέλθει στη διαδικασία, στον κώδικα βιβλίων και
στοιχείων, σηµαντικότατη αλλαγή είναι, ο χρόνος κτήσης του εισοδήµατος των
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ελευθέρων επαγγελµατιών, όπου σαν τέτοιος πλέον θεωρείται ο χρόνος στον οποίο
παρέχονται οι υπηρεσίες, και όχι ο χρόνος είσπραξης των εκάστοτε αµοιβών. Όταν
πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διαρκείας , χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος
θεωρείται ο χρόνος, που θεωρείται απαραίτητο κάθε επιµέρους τµήµα της αµοιβής για
το µέρος αυτό και την υπηρεσία που παράχθηκε. Με τον τρόπο αυτό έρχεται
φορολογική εξοµοίωση, ως προς τον χρόνο απόκτησης του εισοδήµατος, µε αυτό που
προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών και θεωρείται εισόδηµα από εµπορικές
επιχειρήσεις. Επισηµαίνεται ότι η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από ελευθέρια
επαγγέλµατα, θα εξακολουθήσει να γίνεται κατά την καταβολή µετρητών,
συναλλαγµατικής, ή

επιταγής και θα συµψηφίζεται κατά την χρήση αυτήν

ανεξάρτητα από την χρήση φορολόγησης του εισοδήµατος.
Κατ’ εξαίρεση και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, που παρέχουν
υπηρεσίες προς το δηµόσιο και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου χρόνος
κτήσης για τις υπηρεσίες προς τα πρόσωπα αυτά εξακολουθεί να θεωρείται ο χρόνος
είσπραξης της αµοιβής. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για συναλλαγές, που
πραγµατοποιούνται από χρήσεις ,που αρχίζουν από 1-1-2011 και µετά.
∆ηλαδή γίνεται κατανοητό, ότι µε την κατάθεση της αγωγής της ανακοπής ή
άλλου δικογράφου πρέπει άµεσα να εκδίδεται το γραµµάτιο προείσπραξης, όπως το
γνωρίζαµε, του δικηγορικού συλλόγου, και η απόδειξη παροχής υπηρεσιών από τον
δικηγόρο, ανεξάρτητα µε τον αν έχει πληρωθεί ή όχι, προσαυξηµένη βέβαια και µε το
Φ.Π.Α.
∆εύτερη σηµαντική και επώδυνη αλλαγή κατά το άρθρο 20, είναι ,ότι η
εξόφληση φορολογικών στοιχείων, που αφορούν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών
αξίας 3000€ και άνω επιτρέπεται µόνο µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε επιταγή,
ενώ για συναλλαγές πάνω από αυτό το όριο µεταξύ επιτηδευµατιών ενηµερώνεται
ηλεκτρονικά και η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων χωρίς να ισχύει,
ως προς αυτό, το τραπεζικό απόρρητο. Παρόµοια για πώληση αγαθών και παροχή
υπηρεσιών προς ιδιώτες ύψους πάνω από 1500 € η εξόφληση απαγορεύεται να γίνεται
µε µετρητά, παρά µόνο µε χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, µέσω τραπεζικού
λογαριασµού και µε επιταγές. Επίσης κάτι πολύ συνηθισµένο, οι δαπάνες µισθοδοσίας
των υπαλλήλων του γραφείου του δικηγόρου δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, αν
δεν έχουν εξοφληθεί µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών.
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Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται, ότι οι δαπάνες µισθοδοσίας θα
αναγνωρίζονται µόνο, αν έχουν εξοφληθεί µέσω επαγγελµατικού τραπεζικού
λογαριασµού της επιχείρησης ή επιταγής, που εξοφλείται µέσω τραπεζικού
λογαριασµού.

Επισηµαίνεται,

ότι

στην

έννοια

δαπανών

µισθοδοσίας,

δεν

περιλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού
φορέα που καταβάλει η επιχείρηση αλλά µόνον οι καταβαλλόµενοι µισθοί ή αµοιβές.
Τέλος, µε απόφαση του υπουργού Οικονοµικών θα καθορισθεί η εφαρµογή
των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών
µισθοδοσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Κατά συνέπεια, παρά το γεγονός,
ότι τυπικά όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τον τρόπο εξόφλησης της δαπάνης
µισθοδοσίας έχουν εφαρµογή από 23-4-2010, ουσιαστικά θα ισχύουν από τον χρόνο
κατά τον οποίο θα εκδοθεί η κάθε µία απόφαση – ή κανονιστική πράξη,- άρθρο 11 του
ν. 3842. Αντιθέτως, εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης και κατασκευής των
επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης των δικηγόρων µέχρι 1600 κυβικά, εφόσον
τα αυτοκίνητα αυτά χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις του νόµου 2523 του ’97 και σε αυτές
περιλαµβάνεται η αύξηση των χρηµατικών προστίµων ή και φυλάκιση κατά την
απόκρυψη στοιχείων. Η απώλεια του αφορολόγητου ορίου και η αναστολή
λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης, ενώ καθίσταται δυνατή η επιβολή
προστίµου επιτόπου από τα ελεγκτικά όργανα για παραβάσεις.
Αλλαγές στον Φ.Π.Α. : Με το άρθρο 61 του ψηφισθέντος , ως άνω νόµου
3842, επιβλήθηκε Φ.Π.Α. για πρώτη φορά στις αµοιβές των δικηγόρων και µάλιστα µε
τον αυξηµένο συντελεστή 23%. Από 1-7-10 η φορολογητέα αξία συνίσταται στο
σύνολο της αµοιβής, δηλαδή στο συνολικό ποσό που συνιστά αντιπαροχή για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες προσαυξηµένη µε οποιαδήποτε παροχή συνδέεται άµεσα µε
αυτό.
Ειδικότερα υπάγεται στον φόρο το συνολικό ποσό, που καταβάλλεται ,ως
προείσπραξη στους ∆ικηγορικούς Συλλόγους, σε όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται,
όπως επίσης και κάθε άλλο ποσό, που εισπράττεται συµπληρωµατικά ή ανεξάρτητα θα
πρέπει να εισπράττεται και το ανάλογο Φ.Π.Α.
Στη συνέχεια κατά την απόδοση της αµοιβής στους δικηγόρους µε την
παρακράτηση των προβλεποµένων κρατήσεων θα αποδίδεται στους δικηγόρους και ο
Φ.Π.Α.,που έχει εισπραχθεί προκειµένου να αποδοθεί στο δηµόσιο µε την υποβολή
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της περιοδικής δήλωσης του Φ.Π.Α., που υποβάλλεται από τους δικηγόρους ανά
τρίµηνο.
Αυτά βέβαια από 1-7-11, δηλαδή εδώ και 20 µέρες µε την κατάργηση των
ελάχιστων αµοιβών και την θέσπιση των νοµίµων αµοιβών τροποποιούνται και πάλι
είναι ρευστά, άρα περιµένουµε τις νεότερες οδηγίες της κυβέρνησης για να δούµε πως θα
διευκρινιστούν. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθούµε τις νέες ερµηνευτικές εγκυκλίους.
Είναι συνεπώς απολύτως αναγκαία η συµµόρφωση στα ισχύοντα νέα δεδοµένα και δεν
θα πρέπει να υπάρξει πλέον αδιάφορη στάση τόσο των διοικήσεων των ΛΕΑ∆ όσο και
ηµών των ιδίων των δικηγορικών συλλογών. Ευχαριστώ.
Ι.Παναγόπουλος ,πρόεδρος της Ένωσης : Η κ. Μ. Μάρκου ,πρόεδρος
ΛΕΑ∆ Νάξου έχει τον λόγο .
- κ.Μ.Μάρκου ,πρόεδρος ΛΕΑ∆ ΝΑΞΟΥ : Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ µέρους
του ΛΕΑ∆ Νάξου ευχαριστούµε το προεδρείο της ένωσης και το ΛΕΑ∆ Σύρου για την
διοργάνωση της παρούσας ολοµέλειας και την σπουδαιότητα των θεµάτων της.
Θα ήθελα να πω αρχικά ότι αφορµή της δικής µου εισήγησης στην παρούσα
12η Ολοµέλεια, είναι οι τελευταίες νοµοθετικές εξελίξεις, που παρατηρούνται στον
κλάδο µας και επηρέασαν και τα ΛΕΑ∆ ,όπως αναλυτικά εκτέθηκαν στην
προηγούµενη Ολοµέλεια ,που έγινε στο Ναύπλιο. Οι συνάδελφοι, που παρευρέθηκαν
γνωρίζουν αναλυτικά τα όσα εκτέθηκαν εκεί, όσον αφορά τις επιπτώσεις των
νοµοθετικών εξελίξεων, που επήλθαν στον κλάδο και ειδικότερα τα θέµατα του
ΤΥ∆Ε, που δυστυχώς έως και µέχρι σήµερα δεν γνωρίζουµε την εξέλιξή τους.
Τώρα ,όσον αφορά το θέµα της εισήγησης, όπως σε όλους µας είναι γνωστό µε
την ψήφιση του περιβόητου νόµου 3919/2011 για την « αρχή της επαγγελµατικής
ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και την άσκηση
επαγγελµάτων», η οποία θα είναι σε ισχύ από 2-7-11, είναι δηλαδή σε ισχύ πλέον,
ουσιαστικά η απελευθέρωση

του επαγγέλµατός µας είναι γεγονός. Η δε

απελευθέρωση αυτή δηµιουργεί νέα δεδοµένα για τις νόµιµες αµοιβές στην παροχή
των δικηγορικών υπηρεσιών σε συνδυασµό και µε τις νέες συνθήκες άσκησης
επαγγέλµατος, όπως αυτές θα εξελιχθούν µετά την άρση των γεωγραφικών
περιορισµών.
Με τη διάταξη του άρθρου 96 του κώδικα περί δικηγόρων, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3919 του ’11 καθίσταται υποχρεωτική η προκαταβολή
στον οικείο δικηγορικό σύλλογο ορισµένου ποσοστού επί ποσού αναφοράς του
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οριζόµενου σύµφωνα και µε τις κείµενες διατάξεις για την απόδοση, ως φόρου στο
οικείο ταµείο προνοίας και τους διαδόχους αυτού φορείς, εφόσον κατά νόµο
προβλέπεται τέτοιος φόρος. Περιλήφθηκαν συνεπώς στις προβλεπόµενες κρατήσεις
για την απόδοση από το ποσό αναφοράς και ορίστηκε ρητά, όπως έπρεπε στην
ανωτέρω διάταξη και οι διάδοχοι φορείς των Ταµείων Προνοίας ,που είναι βάσει του
ιδρυτικού νόµου 2676/’99, οι Λογαριασµοί Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας
∆ικηγόρων ( οι ΛΕΑ∆ ).
∆εν νοµοθετήθηκε συνεπώς τυχαία η αντικατάσταση των καταργηθέντων
ταµείων προνοίας από τους ΛΕΑ∆ και δεν διατηρήθηκε επίσης τυχαία η ύπαρξη των
ταµείων

προνοίας

στους

δικηγορικούς

συλλόγους

Αθηνών,

Πειραιά

και

Θεσσαλονίκης. Ήθελε ο νοµοθέτης να υπάρχει ένας αντίστοιχος και εφάµιλλος
φορέας, που θα εξασφάλιζε στα µέλη του τις παροχές των βοηθηµάτων, όπως τα
παρείχαν και τα ταµεία πρόνοιας.
Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, που όλοι βιώνουµε οι Λογαριασµοί Ενίσχυσης
και Αλληλοβοήθειας ,που ήδη υφίστανται σε αρκετούς δικηγορικούς συλλόγους από
το έτος 1999, όπου και συστάθηκαν παρέχουν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα και για όλα
αυτά έχουν ανάγκη την στήριξή µας για να συνεχίσουν την δύσκολη πορεία τους.
Ευχαριστώ.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ευχαριστούµε την κυρία
Μάρκου ,η οποία έχει και την τιµή να είναι και Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου
ταυτόχρονα της Νάξου. Την συγχαίρουµε και της ευχόµαστε καλή δύναµη και στα δύο
καθήκοντά της. Ο Πρόεδρος του ΛΕΑ∆ Λάρισας κ. Π. Γκορτσίλας έχει τον λόγο.
-Π. Γκορτσίλας πρόεδρος ΛΕΑ∆

Λάρισας :

Εκ µέρους του ΛΕΑ∆

Λαρίσης, ως πρόεδρος, θέλω να ευχαριστήσω το διοικητικό συµβούλιου του ΛΕΑ∆
Σύρου, τον συµφοιτητή µου και πρόεδρο Νικόλαο Παγίδα του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης. Επίσης εκφράζω τις ευχαριστίες µου εκ µέρους των
παρισταµένων µελών απ’ το διοικητικό συµβούλιο Λαρίσης, της αντιπροέδρου κυρίας
Κωσταντινίδου Αλέκας, της ταµίας ∆έσποινας Βερώνης και του µέλους ∆έσποινας
Μίγα, οι οποίοι παρίστανται στη φιλόξενη πόλη σας, στην Ερµούπολη, την αρχοντική
πόλη της Ερµουπολέως. Σας ευχαριστούµε για την πρόσκληση, και την ένωση ΛΕΑ∆
και το ΛΕΑ∆ Σύρου και για την φιλοξενία, που πιστεύουµε θα είναι πάρα πολύ καλή.
Έναυσµά µου για την εισήγηση , που θα σας διαβάσω ήταν η µελέτη του νέου νόµου
3919/ 2011, η οποία θα δηµιουργήσει προβλήµατα, πιστεύω εγώ, µετά από συζητήσεις
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που είχα µε συναδέλφους Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και επαρχιακών
πόλεων και πόλεων οι οποίες δεν έχουν ΛΕΑ∆. Εντάξει ,όσοι δεν έχουν ΛΕΑ∆ ,είναι
θέµα δικό τους. Υπάρχουν δικηγορικοί σύλλογοι ,που δεν έχουν ΛΕΑ∆. Αλλά για όσα
ΛΕΑ∆ δεν είναι, έτσι, καλά οργανωµένα και νοικοκυρεµένα και δεν έχουν τους
πόρους, που πρέπει να έχουν για να ανταπεξέλθουν σ’ αυτές τις αλλαγές, που επιφέρει
ο νέος νόµος, θα πρέπει να οργανωθούν, για να µπορέσουν να διατηρήσουν τα
οικονοµικά τους σε κάποιο καλό επίπεδο και να προσφέρουν τις παροχές, που
προσέφεραν µέχρι σήµερα στα µέλη τους. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω,
είµαστε ένα ΛΕΑ∆ µε πολλά έσοδα. Κάθε µήνα έχουµε αρκετά έσοδα. Έχουµε πολλά
µέλη βέβαια και έχουµε θεσπίσει ορισµένους πόρους, νοµοθετηµένους κανονικά µε
αποφάσεις µέσω φύλλων εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, µε αποφάσεις γενικών
συνελεύσεων των ΛΕΑ∆. Έχουµε πάρα πολλά µέλη. Η εισφορά κάθε µέλους είναι 50
ευρώ ετησίως. Αλλά έχουµε, όµως έσοδα και πόρους απ’ τις πηγές που θα αναφέρω
παρακάτω, όπως θα δείτε. Ξεκινάω την εισήγησή µου αναφέροντας κάτι σχετικά µε το
σωµατείο µας, το ΛΕΑ∆ Λάρισας. Το σωµατείο µας λοιπόν, ΛΕΑ∆ Λάρισας,
προκειµένου να εξασφαλίσει τα έσοδά του και να τα αυξάνει, αν γίνεται, ούτως ώστε
να δύναται επαρκώς να ανταποκρίνεται στις πάσης φύσεως παροχές του προς τα µέλη
του, έχει αποφασίσει σχετικά,

µε αποφάσεις που ελήφθησαν µέσα από γενικές

συνελεύσεις:
Πρώτον, να παρακρατεί ποσό 5% από τις ελάχιστες αµοιβές, ήδη
αποκαλούµενες νόµιµες αµοιβές µετά το νόµο 3919 του 2011, που έχουν καθιερωθεί
για τις παραστάσεις ενώπιον ποινικών δικαστηρίων µε την έκδοση τριπλότυπων
εισπράξεων αµοιβών, τα κοινώς ονοµαζόµενα γραµµάτια προκαταβολής αµοιβής, που
εκδίδονται για κάθε δικηγόρο που παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου . 5% λοιπόν από
τα ποινικά.
∆εύτερον, παρακρατεί επίσης άλλο ποσοστό 5% απ’ τις ελάχιστες αµοιβές
που έχουν καθιερωθεί για τις παραστάσεις των πολιτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Επίσης, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του ΛΕΑ∆ Λαρίσης έχει
καταστεί υποχρεωτική, πριν από πολλά χρόνια, η επικόλληση σε όλα ανεξαιρέτως τα
εισαγόµενα δικόγραφα ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, δηλαδή στις
παραστάσεις, που δίνουµε στον εισαγγελέα για το µονοµελές πληµµελειοδικείο,
τριµελές εφετείο, µέσα συµπεριλαµβάνεται και κινητό ένσηµο του ΛΕΑ∆ Λαρίσης
αξίας ενός ή δύο ευρώ ανάλογα µε το βαθµό, µε το µέγεθος, µε τη σπουδαιότητα του
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δικαστηρίου. Πιστεύω λοιπόν, ότι όσα ΛΕΑ∆ έχουν εξασφαλίσει µε αποφάσεις τους
την εισροή χρηµατικών πόρων απ’ τις ανωτέρω τρεις ή µπορεί να έχουν και άλλες
πηγές, δεν θα αντιµετωπίσουν οικονοµικά προβλήµατα στο µέλλον. Μάλιστα, µετά
την ψήφιση του ν. 3919 του 2011 µε το άρθρο 8, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 96
του κώδικα δικηγόρων καθίσταται υποχρεωτική η προκαταβολή ορισµένου ποσοστού
επί του ποσού αναφοράς, δηλαδή της αλλαγής της ονοµαζόµενης έως σήµερα αµοιβής
σε κάθε παράσταση ενώπιον των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, ούτως ώστε
ένα ποσοστό του ποσού αναφοράς να περιέχεται και στα πρώην ταµεία προνοίας και
στους διάδοχους φορείς που είναι τα ΛΕΑ∆, τότε είναι µια καλή και σύννοµη
ευκαιρία, όσα ΛΕΑ∆ δεν παρακρατούν ποσοστό υπέρ αυτών από τα εκδιδόµενα
γραµµάτια προκαταβολής δικηγορικής αµοιβής να θεσµοθετήσουν την υποχρεωτική
παρακράτηση ποσοστού υπέρ αυτών από τα ποσά αναφοράς, που υποχρεούται ο κάθε
δικηγόρος να καταβάλλει για κάθε παράστασή του που αναγράφεται στο άρθρο 96 του
κώδικα δικηγόρων, όπως αυτό αντικαταστάθηκε ,όπως προείπαµε το άρθρο 8 του
νόµου 3919.
Επίσης όλα τα ΛΕΑ∆, πιστεύω για να έχουν πόρους θα πρέπει απαραιτήτως να
θεσµοθετήσουν και την επικόλληση κινητού ενσήµου υπέρ του οικείου ΛΕΑ∆ σε όλα
τα δικόγραφα, που προανέφερα και σε κάθε παράσταση δικαστηρίου. Όσα ΛΕΑ∆
τώρα δεν έχουν θεσµοθετηµένες τις δύο αυτές κύριες πηγές, και ίσως τις µοναδικές
από τώρα και στο εξής πηγές εσόδων, όπως θα εξηγήσω παρακάτω, τότε είναι βέβαιο
ότι θα αντιµετωπίσουν µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα και αδυναµία καταβολής των
παροχών στα µέλη τους. Θεωρώ δε, ότι οι δύο αυτές πηγές θα είναι οι µοναδικές
καθόσον, όσα ΛΕΑ∆ έχουν ως κύρια πηγή τις κρατήσεις, που κάνουν από κάθε
δικηγόρο από τους διανεµητικούς λογαριασµούς των συµβολαίων κατ’ έτος ά και β΄
εξαµήνου και όχι τις ανωτέρω που προανέφερα πηγές, σύντοµα θα έχουν µεγάλο
οικονοµικό πρόβληµα λειτουργίας και καταβολής των παροχών τους προς τα µέλη
τους ,εφ’ όσον τα τελευταία χρόνια µειώνεται σταθερά και ραγδαία το ποσό του
µερίσµατος, του διανεµητικού λογαριασµού δηλαδή, που

από τα συµβόλαια

λαµβάνει κάθε δικηγόρος ετησίως, λόγω
της σηµαντικής µείωσης των αγοραπωλησιών συνεπεία της οικονοµικής κρίσεως, η
οποία µείωση των αγοραπωλησιών θα διαρκεί , όσο διαρκεί η οικονοµική κρίση. Σας
αναφέρω ότι το ποσόν του µερίσµατος το οποίο θα διένειµε ο δικηγορικός σύλλογος
Λαρίσης, που είναι µεγάλος σύλλογος, τρίτος – τέταρτος σύλλογος, στα µέλη του κατά
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το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους 2011, ανήλθε καθαρά για τους παλιούς
δικηγόρους και για όσους δεν είναι συνδροµητές, υπάρχουν και δικηγόροι που δεν
είναι συνδροµητές στα νοµικά περιοδικά,-τα έκοψαν-, στο ποσό των 216 ευρώ για το
πρώτο εξάµηνο. Αυτό ήταν το καθαρό. Αφαιρέθηκε το 15% και 440 ευρώ, αφαιρέθηκε
δηλαδή γύρω στα 770 για τους παλιούς δικηγόρους. Αφαιρέθηκε το 15% του φόρου
και 440 ευρώ για το ΛΕ∆Ε.
Θα αναφέρω αύριο τι θα γίνει µε το ΛΕ∆Ε, τι πρόβληµα θα υπάρξει εκεί πέρα.
Έχουµε τρεις δόσεις του ΛΕ∆Ε. Να µη συζητήσουµε για το ποσό που διανεµήθηκε
στους νέους δικηγόρους, που είναι και συνδροµητές των περιοδικών, µόνο 36 ευρώ
πήραν από τα µερίσµατα. Παίρναµε πριν 1000 ευρώ και παραπάνω. Υπάρχουν και
Σύλλογοι, που τα παίρνουν ακόµη. Και αν κάποιος αντιλέξει ισχυριζόµενος ότι, αυτή
η κατάσταση θα είναι προσωρινή και πως η ελληνική οικονοµία θα ανακάµψει
σύντοµα, θα αυξηθούν οι αγοραπωλησίες και θα αυξηθούν και τα ποσά των ετησίων
µερισµάτων από συµβόλαια και έτσι θα µπορούν τα ΛΕΑ∆ να παρακρατούν και πάλι
ικανά ποσά απ’ τους διανεµητικούς λογαριασµούς, όπως τους παλιούς καλούς
καιρούς, για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τα µέλη τους, κάνουν
µεγάλο λάθος. Κατά την άποψή µου πάντα.
Τέτοιες εποχές δεν φαίνεται να ξανάρχονται και αυτό για τρείς λόγους:
Ο πρώτος λόγος ,είναι η γνωστή σε όλους µας οικονοµική κρίση µε όλα τα
δυσάρεστα επακόλουθά της η διάρκεια της οποίας, όπως διαβλέπουν πολλοί Έλληνες
και ξένοι οικονοµολόγοι, δε θα είναι σύντοµη. Έτσι, και ανάκαµψη των
αγοραπωλησιών ακινήτου θα αργήσει πολύ ακόµα να συµβεί, λόγω της συρρικνώσεως
του εισοδήµατος ελευθέρων επαγγελµατιών, εµπόρων, αλλά και των δηµοσίων
υπαλλήλων, οι οποίοι είδαν και θα δουν µεγάλες µειώσεις µισθών, επιδοµάτων, δώρων
κ.λπ. και ακόµα έρχονται κι άλλες µειώσεις. Εκτός αυτού, τροχοπέδη στις
αγοραπωλησίες ακινήτων έβαλαν οι τράπεζες µε τη µεγάλη µείωση, αν όχι παύση
χορήγησης στεγαστικών δανείων.
Ο δεύτερος λόγος, που δεν θα υπάρχουν πάλι κατά την άποψή µου,
διανεµητικοί λογαριασµοί, ή δε θα’ ναι ικανοί, ούτως ώστε να παίρνουν τα ΛΕΑ∆ τις
παρακρατήσεις απ’ τους δικηγόρους, είναι πιθανή, αν όχι βεβαία, κατ’ εµένα, η
µείωση των ποσοστών επί των ποσών αναφοράς επί των οποίων υπολογίζεται
ποσοστιαίως το ποσό, που ο δικηγόρος υποχρεούται να προκαταβάλλει στο οικείο
∆ικηγορικό Σύλλογο µε βάση την αξία του αντικειµένου διαφοράς, η οποία

21

διαφαίνεται µέσα από τη διάταξη της παραγράφου 4 του αντικατασταθέντος µε το
νόµο 3919 του 2011 άρθρο 162 του κώδικα δικηγόρων. Και αυτό, κατά τη γνώµη µου,
θα συµβεί σε συνάρτηση µε τις µειώσεις και των ποσοστών, που θα καθορίζονται
πλέον οι αµοιβές των συµβολαιογράφων, τα οποία ποσοστά θα φθίνουν, όσο θα
αυξάνεται η αξία του αντικειµένου της δικαιοπραξίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4
του νόµου 3919 του 2011
Να µην ξεχνάµε βέβαια και το αµέσως επόµενο βήµα, που ήδη έχει ακουστεί
πάρα πολλές φορές, δηλαδή της καταργήσεως της υποχρεωτικής παραστάσεως των
δικηγόρων κατά τη σύνταξη συµβολαίων, η οποία θα σηµάνει κατάργηση εκδόσεως
των τριπλοτύπων και των εξ’ αυτών εσόδων υπέρ των ∆ικηγορικών Συλλόγων και των
ΛΕΑ∆, σε όσα ΛΕΑ∆ παίρνουν, όπως είπα, τα µερίσµατα.
Ο τρίτος και κυριότερος λόγος είναι η δυνατότητα, που παρέχεται πλέον µε το
άρθρο 44 του κώδικα δικηγόρων, το οποίο και αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5
του νόµου 3919 του 2011. Παρέχεται δηλαδή, η δυνατότητα στους δικηγόρους να
παρίστανται σε συµβολαιογραφικές πράξεις αγοραπωλησιών µεταβιβάσεων ακινήτων
σε περιφέρειες άλλων ∆ικηγορικών Συλλόγων. ∆ηλαδή, οι δικηγόροι των Αθηνών και
της Θεσσαλονίκης σε ορισµένα µεγάλα συµβόλαια, τα οποία θα αξίζουν τον κόπο να
µετακινηθούν, θα προσέρχονται στους τόπους καταρτίσεως έχοντας στα χέρια τους τα
τριπλότυπα παραστάσεως, που θα έχουν εκδώσει απ’ το ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,
Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, όπου εκεί όµως θα’ χουν καταθέσει όπως λέει ο νόµος. Ο
ίδιος ο δικηγόρος καταθέτει τις κρατήσεις. Μόνο το 35% ή το 40% του ποσού της
παραστάσεως και όχι το 100% όπως στη Λάρισα γίνεται τώρα. Κρατάµε το 100%, 80% σε µας κρατάει ο Σύλλογος - και 20% παίρνουµε στα χέρια. Το 80% που κρατάει
ο Σύλλογος το διανέµουµε στα µέλη σαν διανεµητικός λογαριασµός. Και αυτό βέβαια
δεν ξέρουµε κατά πόσο θα µπορέσουµε να το κρατήσουµε. Γιατί µπορεί να έρθει και ο
Λαρισαίος ο δικηγόρος και να πει, εγώ κύριε σύµφωνα µε το νόµο τον 3919, θα
καταθέσω την εισφορά, µη µου κρατάτε το 100%.
Και εµείς θα έχουµε πρόβληµα δηλαδή και όλοι οι Σύλλογοι. Ειδικά για τα
συµβόλαια. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα τη µεγάλη µείωση των εσόδων του
∆ικηγορικού Συλλόγου της επαρχίας, τη µείωση των µερισµάτων και συνεπώς, και τη
µείωση των ποσοστών, που πολλά ΛΕΑ∆ εισπράττουν µέσω των διανεµητικών
µερισµάτων και έχουν ως µοναδικό πόρο. Γι’ αυτό επαναλαµβάνω, πως, σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να επαφίενται τα ΛΕΑ∆, όσα ΛΕΑ∆ έχουν αυτά ως έσοδα, που
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παρακρατούν απ’ τα µερίσµατα των συµβολαίων, διότι δυστυχώς αυτά εξανεµίζονται
και θα µηδενιστούν προφανώς.
Πάντως και όσα ΛΕΑ∆ έχουµε θεσµοθετήσει και παρακρατούµε το 5% απ’ τα
τριπλότυπα ποινικών και πολιτικών ∆ικαστηρίων, είµαστε πολύ ανήσυχοι διότι, αυτό
που ανέφερα παραπάνω µπορεί να συµβεί και µε τις παραστάσεις των δικηγόρων
Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Οι δικηγορικοί Σύλλογοι των Αθηνών, Πειραιά
και Θεσσαλονίκης έχουν λάβει απόφαση, ότι όλα τα µέλη τους όταν παρίστανται σε
δικαστήρια εκτός, στην επαρχία, να κόβουν τα διπλότυπά τους απ’ τους ∆ικηγορικούς
Συλλόγους Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και µετά να µεταβαίνουν στην επαρχία
και στο χέρι τα διπλότυπα. Αυτό συνεπάγεται, και για το ΛΕΑ∆ Λάρισας φυσικά, και
για όλα τα ΛΕΑ∆, απώλεια της παρακράτησης του 5 % υπέρ του ΛΕΑ∆ απ’ τα
τριπλότυπα των ποινικών και πολιτικών ∆ικαστηρίων, που πολλοί έπαιρναν στους
τόπους ,που είχαν δικαστήρια. Έρχονταν δηλαδή, οι µεγάλοι ποινικολόγοι των
Αθηνών στη Λάρισα, στις πόλεις της Ελλάδος, έπαιρναν εκεί τα διπλότυπα σε µας,
κρατούσαµε και εµείς το 5% υπέρ ΛΕΑ∆, τώρα, πιστεύω ότι, και αυτοί θα έρχονται
εφοδιασµένοι τα διπλότυπά τους, όπως έχουν αποφασίσει οι Σύλλογοι. Έχουν λάβει
απόφαση απ’ ότι έχω µάθει.
Γι’ αυτά τα δύο θέµατα, θα πρέπει ,ως Ένωση ΛΕΑ∆ ,να πιέσουµε, όπου
πρέπει και µπορούµε, θεσµικά πιστεύω στη Πολιτεία και στο αρµόδιο Υπουργείο να
παρέµβουµε, ούτως ώστε, όσοι δικηγόροι των Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης
παρίστανται

στις

παραστάσεις

δικαστηρίων

και

σε

δικαιοπραξίες

ενώπιον

συµβολαιογράφου να εκδίδουν τα τριπλότυπα των παραστάσεών τους στους οικείους
∆ικηγορικούς Συλλόγους.
Αυτό όµως πιστεύω, ότι είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρουµε και για να
επιτευχθεί χρειάζεται µια καλά συντονισµένη προσπάθεια και σωστή ενηµέρωση
στους αρµόδιους προϊσταµένους των Υπουργείων για να κατανοήσουν το πρόβληµα,
αν το κατανοήσουν ποτέ, που, πολύ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να δούµε καµιά
κατανόηση. Θα πρέπει βέβαια να τους επιστήσουµε την προσοχή, διότι δεν θα’ χουν
πόρους καθόλου και οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι και τα ΛΕΑ∆ ,θα’ χουν πρόβληµα
επιβίωσης µε αυτά τα τελευταία που συµβαίνουν µε το νόµο 3919 / 2011.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που µε ακούσατε. Θα έχω και ένα άλλο θέµα για
αύριο.
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- Ι.Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης : ευχαριστούµε τον πρόεδρο του
∆ΕΑ∆ Λάρισας γιατί έθεσε πράγµατι «τα χέρια στον τύπο το ήλων», και αυτή είναι
µία πραγµατικότητα την οποία βιώνουµε όλοι. Εµείς ατή Πάτρα, όχι µόνο δεν πήραµε
µέρισµα, αλλά θα είναι υποχρεωµένος ο καθένας από µας να πληρώσει εξ ιδίων.
Χρωστάει δηλαδή τις εισφορές του ΛΕΑ∆, τις εισφορές του ΛΕ∆Ε, τις εισφορές για
την νοσοκοµειακή ασφάλιση και θα πρέπει ο καθένας να βάλει το χέρι του στη τσέπη.
Ας δούµε λοιπόν, σοβαρά όλες τις προτάσεις και κυρίως αυτά τα ΛΕΑ∆, τα
οποία δεν έχουν τους πόρους, που έχουν άλλα ΛΕΑ∆, όπως π.χ. ένσηµο ή το 5%, και
ας θεσµοθετήσουν τώρα πόρους, πριν πεινάσουν αργότερα. Αλλά γι’ αυτά τα θέµατα
θα συζητήσουµε αύριο εκτενέστατα.
Τώρα λοιπόν έχουµε αρκετό χρόνο να υποβληθούν στον οµιλητή, τον κύριο
Μπακάλη αλλά και στους υπόλοιπους παρεµβαίνοντες ερωτήσεις επί των εισηγήσεων,
οι οποίες είχαν µια οργανική ενότητα, τα φορολογικά θέµατα και οι συνέπειες για την
λειτουργία µας ,ως φορέων των δικηγόρων µε τον ν.3919/ 2011.
Όποιος θέλει ας σηκώσει το χέρι και ας κάνει την ερώτησή του.
Λοιπόν ζητούν τον λόγο οι: κύριος ∆.Σαλαπάτας πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ναυπλίου,
η Ελευθερία Φρογγουδάκη από το ΛΕΑ∆ Χανίων, ο κ. Π. Σπυρόπουλος πρόεδρος
ΛΕΑ∆

Σερρών, ο κ.Π. Καραµπέτσος πρόεδρος του ΛΕΑ∆ Κορίνθου. Πρίν όµως

προχωρήσουµε θα ήθελα να θέσω στον κ. εισηγητή τον κ. Μπακάλη ερώτηµα σχετικά
µε το εφ’άπαξ αν δηλαδή θα το δηλώνει ο λήπτης στην εφορία και αν θα
παρακρατούµε σε αυτό χαρτόσηµο ;
- Εισηγητής κ. Ευστ. Μπακάλης: .Στο ζήτηµα αυτό επικαλέστηκα και τη
συνδροµή του κυρίου Παναγόπουλου, διότι δεν βρήκα νοµοθετικό έρεισµα στο οποίο
να στηρίζεται η επιβολή χαρτοσήµου στο εφάπαξ. Εάν δεν κάνω λάθος και µένοντας
σε αυτό το οποίο επισηµαίνετε, στην έγγραφη εισήγησή µου επιφυλάσσοµαι να το
ξαναµελετήσω, υπήρχε η διάταξη του άρθρου 18 του κώδικα περί τελών χαρτοσήµου
που προέβλεπε την επιβολή χαρτοσήµου στην καταβολή εφάπαξ βοηθήµατος. Και ο
λόγος, η διάταξη αυτή έχει καταργηθεί µε νόµο του 2001. Εφόσον επανερευνήσω το
συγκεκριµένο ζήτηµα, δράττοντας την ευκαιρία του ερωτήµατός σας και επιβεβαιώσω
αυτό το οποίο κατά πρώτον έχει διαφανεί, νοµίζω ότι κακώς, επιβάλλεται τέλος
χαρτοσήµου.
Να το δηλώνετε το εφ’άπαξ; Άλλο ζήτηµα.
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Εάν υπάρχει όντως ζήτηµα επιβολής τέλους χαρτοσήµου ναι, σαφώς συνδέεται
µε την επιβολή προσαυξήσεων. Από εκεί και πέρα είναι η καταβολή. Η δήλωση, η
συµπερίληψη από πλευράς δικαιούχου του εφάπαξ βοηθήµατος στη δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος, αποτελεί δυνατότητα προς το σκοπό επίκλησής του για
κάλυψη τεκµηρίων και όχι υποχρέωση. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Καθόσον αφορά
όµως, στη φορολογία του χαρτοσήµου, η οποία είναι και µια απαρχαιωµένη
νοµοθεσία. Ο κώδικας περί τελών χαρτοσήµου έχει υποστεί πολλές µεταβολές. Εάν
όντως υπάρχει υποχρέωση καταβολής και δεν έχει καταβληθεί το χαρτόσηµο , αυτό
συνδέεται και µε την επιβολή προσαυξήσεων.
Επαναλαµβάνω µε πάσα επιφύλαξη, αυτό το ζήτηµα και εκ µέρους σας να
επαναµελετηθεί. Νοµίζω ότι η διάταξη του άρθρου 18 του κώδικα περί τελών
χαρτοσήµου που προέβλεπε τη σχετική υποχρέωση έχει καταργηθεί από το 2001.
-Ι.Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης : ο κύριος Σαλαπάτας πρόεδρος του
ΛΕΑ∆ Ναυπλίου έχει τον λόγο. Μπορείτε να µιλήσετε. Πατήστε το κουµπάκι του
µικροφώνου, επειδή καταγράφονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις και οι οµιλίες.
-- κ. ∆. Σαλαπάτας πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ναυπλίου. Εµείς στο ΛΕΑ∆ Ναυπλίου
δεν έχουµε εισοδήµατα από εκµισθώσεις ακινήτων. Έχουµε όµως εισόδηµα, όπως
πιστεύουµε και όλα τα ΛΕΑ∆, που προκύπτει

από τόκους από προνοµιακούς

λογαριασµούς. Τα ποσά αυτά, είµαστε υποχρεωµένοι να τα δηλώνουµε;
- Ευστ. Μπακάλης : Τα ποσά αυτά, οι τόκοι συνιστούν εισόδηµα από κινητές
αξίες. Όπως σας προανέφερα, κατά το άρθρο 99, οι δύο µοναδικές περιπτώσεις
φορολογητέου εισοδήµατος είναι το εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτων και το
εισόδηµα από κινητές αξίες. Συνεπώς υποχρεούστε να δηλώσετε το εισόδηµα αυτό,
ως φορολογητέο. Παραλλήλως να δείτε µαζί µε την υποβολή της δήλωσης ποιές άλλες
υποχρεώσεις συνυποβολής εγγράφων έχετε. ∆είτε και την εγκύκλιο 1020 του 2011
στην οποία αναφέρεται ρητώς η συνυποβολή βεβαίωσης για το ποσό των τόκων και
του φόρου που παρακρατήθηκε κατά περίπτωση. ∆ηλαδή, ουσιαστικά πρόκειται για
βεβαίωση του τραπεζικού ιδρύµατος στο οποίο έχει γίνει η κατάθεση, τηρείται ο
λογαριασµός, βεβαίωση ως προς το ύψος των καταθέσεων του τόκου, που προκύπτει
και του φόρου που έχει παρακρατηθεί επ’ αυτού.
-κ. Σαλαπάτας : Ναι, έχει παρακρατηθεί βέβαια ο φόρος. Εφόσον δεν έχει
δηλωθεί µε τα παρελθόντα έτη τι πρόβληµα δηµιουργείτε; Και πώς πρέπει να το
αντιµετωπίσουµε?
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- Ευστ. Μπακάλης : Όπως σας είπα στα σύστηµα κυρώσεων του νόµου 2523
του 1997 προβλέπονται δύο διακρίσεις. Η πρώτη περίπτωση κυρώσεων αφορά στην
επιβολή προσαυξήσεων, όπου προκύπτει φόρος προς καταβολή, προς καταλογισµό.
Άλλως, επιβάλλονται τα αυτοτελή πρόστιµα του άρθρου 4, από 117 ως 1170 ευρώ.
Εκεί υπάρχει µια ευρεία διακριτική ευχέρεια του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.. Υπάρχει
παραλλήλως η δυνατότητα συµβιβασµού στο 1/3 του προστίµου, συνεπώς µπορεί µε
χαµηλό ύψος συνεπειών να επιλυθεί η περίπτωση. Θα πάµε στο ποσό σαφώς του
προστίµου δεδοµένου ότι, πράγµατι έχει παρακρατηθεί ο φόρος, και δεν έχει υπάρξει
καµιά διαφυγή φορολογικής υποχρέωσης.
- Ελευθερία Φρογγουδάκη

από ΛΕΑ∆ Χανίων : Συνάδελφοι, διάβασα

προχθές µια από τις οικονοµικές εφηµερίδες και µου το επιβεβαίωσε ο κύριος
Μπακάλης ότι, εντός του Αυγούστου που θα κατατεθεί ο νέος φορολογικός νόµος,
πάλι νέος νόµος, πρόκειται να υπάρξει διάταξη η οποία θα επιτρέπει σ’ αυτές τις
περιπτώσεις ,όπως είναι αυτή που αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι, να κάνετε δήλωση
χωρίς κανένα πρόστιµο είτε δεν έχεις φορολογική δήλωση καθόλου, είτε δεν έχεις
πάρει ΑΦΜ καθόλου, ε Όχι ΑΦΜ;
- Το ΑΦΜ είναι άλλο.
-Άλλο. Εν πάσει περιπτώσει. Υποβολή δηλώσεων µπορείτε να τις κάνετε χωρίς
επιβολή κυρώσεων. Ας έχουµε το νου µας εµείς, στην Ένωση θα ενηµερώσουµε όταν
λάβουµε γνώση.
Ι.Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης:

Λοιπόν, η κυρία Αικ. Φωτίκα

πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ιωαννίνων έχει τον λόγο.
- Κ. Φωτίκα, γραµµατέας της Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ιωαννίνων

:

Καλύφθηκα κύριε πρόεδρε. ∆εν έχω τίποτα να ρωτήσω.
- Ι.Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης::Ωραία. Η Ελευθερία Φρογγουδάκη από το
ΛΕΑ∆ Χανίων έχει τον λόγο.
- Ελευθερία Φρογγουδάκη από το ΛΕΑ∆ Χανίων :
Κύριε Μπακάλη καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούµε την Σύρο για την
φιλοξενία και για την υποδοχή. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγµατα. Το ένα είναι αν
έχετε υπ’ όψιν σας, αν είναι δυνατό να επιδιωχθεί η παρακράτηση και στα συµβόλαια
υπέρ των ΛΕΑ∆. Αν µπορεί µε κάποιο οποιοδήποτε τρόπο να επιδιωχθεί.
Και η δεύτερη ερώτηση είναι, εάν µπορεί να θεωρηθεί απασχόληση
προσωπικού, η απόδοση βοηθήµατος σε υπαλλήλους του ∆ικηγορικού Συλλόγου.
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Αυτό που κάναµε εµείς στα Χανιά, για τη διευκόλυνση του ΛΕΑ∆ Χανίων, η οποία
γίνεται κάθε µήνα. ∆ηλαδή, κάθε µήνα δίνουµε ένα ποσόν που δεν είναι µισθός, και αν
γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρακρατείται φόρος και να δηλώνεται σε διµηνιαίες
καταστάσεις. Ευχαριστώ.
-Ευστ. Μπακάλης : Το δεύτερο ζήτηµα που αναφέρατε, είναι ζήτηµα εργατικού
δικαίου. ∆ηλαδή, επί της ουσίας, το κατά πόσο συνιστά µισθό ή όχι, δεν θα ήθελα να
πάρω θέση. ∆εν είναι ζήτηµα φορολογικής φύσεως. Γενικώς συστήνω, οι περιπτώσεις
αυτές να λαµβάνουν τη δέουσα επισηµότητα και τυπικότητα, γιατί υπάρχει ένα
παράδειγµα εν εξελίξει, που επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέω, χωρίς να αναφερθώ σε
περισσότερα.
Για το πρώτο ζήτηµα, το αν µπορεί να προστεθεί ως κράτηση στα συµβόλαια,
πόρος υπέρ των ΛΕΑ∆, για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται

σαφώς νοµοθετική

επιταγή. Η πίεση του να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι ζήτηµα συνδικαλιστικό.
- Ι.Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης: Ο πρόεδρος του ΛΕΑ∆ Κορίνθου ο κ.
Παναγιώτης Καραµπέτσος να κάνει την ερώτησή του.
- κ. Π. Καραµπέτσος,µέλος ∆.Σ της Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆ Κορίνθου: Εγώ
θέλω να ρωτήσω το εξής: Ας υποθέσουµε, ότι έχουµε όχι καταθέσεις αλλά µετοχές και
οµόλογα, πότε είµαι υποκείµενο φορολόγησης ειδικά στις µετοχές; Τι δηλώνω, πότε
το δηλώνω και εάν το δηλώνω. ∆εύτερον σε σχέση µε τη φορολόγηση, που είπατε
προηγουµένως των τόκων και του ότι έχουµε, δηλώνω τις καταθέσεις µου ή τους
τόκους; Και προσκοµίζω βεβαίωση ή είναι δεδοµένο ότι παρακρατούνται εφ’ όσον
δηλώνω τόκους. Τρίτον, σε σχέση µε τα συµβόλαια µέχρι στιγµής στην Κόρινθο
εµείς, που κόβουµε παρακρατείται, το 7 % δυστυχώς, και στα συµβόλαια δεν έχει
αφαιρεθεί. Και η συνάρτηση αυτού δηλαδή είναι αν δεν έχω πέντε (5% ) και πάω στο
εφτά, στο δέκα ή στο δώδεκα % την παρακράτηση είµαι παράνοµος ή µπορώ να το
περάσω στις Γενικές Συνελεύσεις των ΛΕΑ∆ και των ∆ικηγορικών Συλλόγων;
Ευχαριστώ.
- κ. Ευστ. Μπακάλης: Ξεκινάω πάλι αντίστροφα, όσον αφορά στην επιβολή
επιπλέον ποσοστού κρατήσεων ο κώδικας περί δικηγόρων προέβλεπε την δυνατότητα
αυτή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αντίστοιχη έκδοση υπουργικής
απόφασης. Εφόσον έχει τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία που προβλέπει ο κώδικας περί
δικηγόρων νοµίµως και διατηρούνται σε ισχύ αυτές οι διατάξεις και µε τις µεταβολές
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που επέφερε ο νόµος 3919, χωρίς όπως προκύπτει από το κείµενο των διατάξεων να
χρειάζεται λήψη νέων αποφάσεων, διατηρούνται σε ισχύ οι κρατήσεις αυτές.
Ζήτηµα δεύτερο: εισόδηµα από κινητές αξίες συνιστούν οι τόκοι, συνεπώς
αυτό το οποίο δηλώνεται ως εισόδηµα είναι οι τόκοι και όχι το κεφάλαιο, όχι οι
καταθέσεις, οι καταθέσεις θεωρούνται κεφάλαιο. Εάν συναθροίζονταν µε κάποια
φορολογική υποχρέωση θα αφορούσε την φορολογία κεφαλαίου. Στην συγκεκριµένη
περίπτωση µιλώντας για φορολογία εισοδήµατος, εισόδηµα είναι οι τόκοι. Υπάρχει
υποχρέωση παρακράτησης φόρου από πλευράς του πιστωτικού ιδρύµατος, µας δίνει
την βεβαίωση µε τον παρακρατούµενο φόρο, αναφέρουµε εµείς στην δήλωση µας το
ποσό των τόκων, που συνιστά φορολογητέο εισόδηµα και έχει καλυφθεί εκεί η
φορολογητέα υποχρέωση. Εµείς όµως έχουµε υποχρέωση συµπερίληψης του
συγκεκριµένου ποσού στη δήλωσή µας.
Στις δε µετοχές, η απλή κτήση µετοχών δεν δηµιουργεί και πάλι στην
φορολογία εισοδήµατος κάποιο εισόδηµα. Εισόδηµα καθόσον αφορά τις µετοχές
δηµιουργείται σε δύο περιπτώσεις. Εφόσον λάβουµε µέρισµα ή εφόσον έχουµε την
αυτοτελή φορολόγηση του άρθρου 13 του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος στην
µεταβίβαση των µετοχών που πληρώνουµε τον φόρο υπεραξίας 5%. Η απλή κατοχή
των µετοχών δεν δηµιουργεί καµία φορολογική υποχρέωση εφόσον δεν συνδέεται µε
την καταβολή µερίσµατος.
Στη µεταβίβαση υπάρχει το εξής ιδιόµορφο σύστηµα. Πέραν του τιµήµατος της
πώλησης των µετοχών, προβλέπει το άρθρο 13, ένα αντικειµενικό σύστηµα
υπολογισµού, που να λαµβάνει κάποια αντικειµενικά δεδοµένα, δηλαδή λαµβάνει τα
οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας, που αφορούν οι µετοχές, λαµβάνει τα πάγια
περιουσιακά της στοιχεία, είναι ένα αντικειµενικό σύστηµα υπολογισµού, που βγάζει
κατά αντικειµενικό τρόπο µια υπεραξία. Συγκρίνει λοιπόν, εν συνεχεία, η φορολογική
διοίκηση τα δύο νούµερα το τίµηµα πώλησης και το αντικειµενικό ποσό που
προκύπτει και επιβάλλεται φόρος επ’ αυτού, δηλαδή δεν είναι βέβαιο πως έστω και
εγώ αν πουλήσω µετοχές µε ζηµία, δεν θα υπάρχει φορολογική υποχρέωση.
-Ι.Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης: Ευχαριστούµε τον συνάδελφο. Τον
λόγο έχει η συνάδελφος Πρόεδρος της Νάξου, κυρία Μάρκου Μαρία.
- κ. Μ. Μάρκου, πρόεδρος ΛΕΑ∆ Νάξου: Κύριε Μπακάλη ευχαριστούµε
πολύ για την ενηµέρωση είσασταν πολύ ουσιαστικός, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το
εξής, κράτησα εδώ στις σηµειώσεις µου, ότι οι εισφορές και τα δικαιώµατα εγγραφής
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δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδηµα σωστά; Οι παροχές που χορηγούν τα ΛΕΑ∆
στα µέλη τους σύµφωνα µε το καταστατικό τους σε ασθένεια, για τοκετό, για γάµο και
άλλες ειδικότερες παροχές, αυτές αποτελούν φορολογητέο εισόδηµα;
- κ. Ευστ. Μπακάλης: Βασικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήµατος
κατά πάγια νοµολογία αλλά και κατά πάγια θέση της διοίκησης είναι δύο: α) η
σταθερή πηγή εκµετάλλευσης και β) η περιοδικότητα στην καταβολή. Βοηθήµατα που
καταβάλλονται εφ’ άπαξ και υπάρχει και εκεί πληθώρα εγγράφων της διοίκησης ,που
έχει δεχτεί ότι η καταβολή τέτοιων παροχών – επιδοµάτων δεν συνιστά εισόδηµα διότι
δεν πληροί αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό αφορά τον δικαιούχο. Αυτό που ρωτήσατε
πριν, οι εισφορές, αφορά το κατά πόσο συνιστούν εισόδηµα για το νοµικό πρόσωπο.
Για το νοµικό πρόσωπο δεν συνιστούν εισόδηµα γιατί συνδέονται ακριβώς µε την
εκπλήρωση του σκοπού και της δραστηριότητάς του.
Μ.Μάρκου : Και εµείς δεν θα δηλώνουµε τις παροχές αυτές που λαµβάνουµε από το
ΛΕΑ∆;
- κ.Ευστ. Μπακάλης : ∆εν είναι φορολογητέο εισόδηµα.
- Ι.Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης: Ευχαριστούµε τη συνάδελφο κυρία
Μάρκου, ο κύριος ∆.Κάλφας από το ΛΕΑ∆ Καβάλας να κάνει την ερώτησή του.
- κ. ∆. Κάλφας, µέλος ΛΕΑ∆ Καβάλας : Καλησπέρα και από µένα. Είχα µια
προσωπική πρόσφατη εµπειρία, η οποία αφορά όλους µας σαν δικηγόρους και µέλη
των ΛΕΑ∆ ,και αφορά επίσης θεωρώ και αρκετά σοβαρά και τα ΛΕΑ∆ σαν
συλλογικότητα. ∆ηλαδή δικαιώθηκα επιστροφής από την εφορία ενός ποσού , για το
οποίο µε καλούσε η εφορία αναγκαστικά σε επανέλεγχο της δήλωσης. Εκείνο λοιπόν,
το οποίο αµφισβητήθηκε από την τοπική εφορία Καβάλας ήταν ακριβώς η
υποχρεωτικότητα, ο χαρακτηρισµός των εισφορών µου στο ΛΕΑ∆ Καβάλας σαν ποσό
εντασσόµενο σε υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες εκπίπτουν στο
σύνολό τους και θέλησαν να το περάσουν στο θέµα της ασφάλισης και να το
ταυτίσουνε µάλιστα µε καταβολές ασφαλίστρων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.
Μιλάµε για ένα ποσό 340 € στο σύνολό του, το οποίο όµως έρχεται αφενός να
θίξει άλλους συναδέλφους, που ενδεχοµένως δεν είχαν, για µένα δηλαδή δεν έπαιζε
ρόλο αν θα δικαιωθώ και µετά τον έλεγχο της επιστροφής ή όχι, σε άλλους µπορεί να
έπαιζε ρόλο, σε ποιο βαθµό θα έπρεπε να περάσουν τη διαδικασία του ελέγχου, διότι
είναι µια χρονοβόρα διαδικασία. Και από κει και πέρα κατά πόσο µπορούν να
θεωρηθούν υποχρεωτικές οι εισφορές, υπέρ των ΛΕΑ∆ εις τρόπον ώστε να περάσουµε
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και εις µια επέκταση αυτών των εισφορών και σε µη µέλη. Και εδώ είναι και ένα
δεύτερο ερώτηµα το οποίο δεν ξέρω αν θα µπορέσουµε να το συζητήσουµε τώρα η
µετά τη συζήτηση για τις τροποποιήσεις σχετικά µε την υποχρεωτικότητα των
εισφορών, υπέρ των παροχών.
Ένα λοιπόν είναι αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπακάλη κατά
πόσον ποιά είναι η έννοια, που πρέπει από εδώ και πέρα να δίνουµε συνολικά και να
απαντάµε και θεσµικά πλέον µιας και είµαστε µια πανελλήνια θεσµική οντότητα στις
εφορίες, ενδεχοµένως κατά τον ίδιο τρόπο, που αντιδράσαµε για τον χαρακτηρισµό
µας ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε ασφαλιστικό ή µη χαρακτήρα. Και εδώ
πέρα, θα παρακαλούσα µια πρώτη απάντηση και θέση πλέον από πλευράς
Ολοµέλειας.
-Ευστ. Μπακάλης : Αναφέρεστε στην άµεση εισφορά, που επιβάλλεται υπέρ του
ΛΕΑ∆. Εκεί αν θέλετε την προσωπική µου άποψη θα στήριζα µια επιχειρηµατολογία,
που θα αντλεί την βάση της από την προϊστορία των ΛΕΑ∆. ∆ηλαδή, το µε ποια
µορφή λειτούργησαν και πως αναγνωρίστηκαν υπό τη σηµερινή τους µορφή ως
διάδοχοι της παλαιάς µορφής, προκειµένου να τεκµηριώσω τον ασφαλιστικό
χαρακτήρα αυτών των εισφορών υπό τη µορφή της υποχρεωτικής κοινωνικής
ασφάλισης και όχι της ασφαλιστικής εισφοράς σε έναν ιδιωτικό οργανισµό. Αυτή
όµως είναι προσωπική µου εκτίµηση. Εν γένει, ποιά χροιά πρέπει να αποδοθεί στις
εισφορές αυτές , είναι και ένα ζήτηµα σκοπιµότητας, πλην όµως νοµίζω, ότι σαφώς
εξυπηρετεί όσον αφορά τις ευθύνες στις άµεσες εισφορές να χαρακτηρίζονται ως
κοινωνικό-ασφαλιστικές εισφορές.
-∆. Κάλφας : Αν µου επιτρέπετε γιατί είναι και το δεύτερο θέµα το οποίο σχετίζεται
µε αυτό, αλλά δεν ξέρω αν είναι ώριµη η θέση για να το συζητήσουµε και η δική µου
άποψη, η δική µου θέση είναι και από πλευράς σκοπιµότητας τουλάχιστον, που πρέπει
να υποστηρίξουµε την υποχρεωτικότητα αυτών των πόρων µε βάση την προϊστορία
της πρόνοιας. Στη συνέχεια, θέλω να τονίσω το εξής, στην τροποποίηση που έγινε στο
άρθρο 96 έχουµε και λέµε για τα ποσοστά που κρατιούνται υπέρ ∆ικηγορικών
Συλλόγων και των Ταµείων Πρόνοιας και των διαδόχων καταστάσεων. Οι διάδοχες
όµως καταστάσεις δεν αφορούν όλους τους δικηγόρους και εδώ πέρα στην Καβάλα
µάλιστα µας έχει απασχολήσει πάρα πολύ η συζήτηση, γιατί εισπράττουµε την όποια
παρακράτηση και από δικηγόρους µη µέλη των ΛΕΑ∆.
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Η απάντηση η δικιά µας, τουλάχιστον στους αµφισβητούντες ήταν ότι είναι µια
δια νόµου υποχρέωση, η οποία έπρεπε να αντιµετωπίζεται σαν παροχή υπέρ τρίτου
στηριγµένη πάνω σε νόµιµη βάση. Έρχονται τώρα και το αµφισβητούν. Και εγώ
βλέποντας και το άρθρο, το καινούργιο άρθρο 74 το οποίο µπαίνει στον κόπο και
αναφέρει και την υποχρεωτικότητα, αλλά κείνο που µε ενοχλεί και που αλλάζει την
τροπή και την όποια θέση είχαµε εµείς σαν Καβάλα επάνω στο θέµα, βάζει
προκαταβαλλόµενα από δικηγόρους, που είναι µέλη του οικείου ΛΕΑ∆. Μέλος του
οικείου ΛΕΑ∆, αρχίζει και δηµιουργεί την υποχρέωση να εξαιρούµε και να τηρούνται
διπλές µηχανογραφικές καταστάσεις για τα µέλη των ΛΕΑ∆, µη µέλη των ΛΕΑ∆ του
ίδιου δικηγορικού συλλόγου.
Την ακόµη σηµαντικότερη συνέπεια να αποτρέπει µέλη, µάλλον µη µέλη, να
γίνουν µέλη. Να καλλιεργεί ένα ατοµικιστικό κλίµα, καθόλου συναδελφικό, καθόλου
συνεταιριστικό και να δηµιουργεί προβλήµατα και στα έσοδα των ΛΕΑ∆, γιατί εµείς
αυτή τη στιγµή στην Καβάλα έχουµε 40 διαρροές. Αύριο – µεθαύριο µε τον ρυθµό που
µπαίνουν, δηλαδή 15-16 άτοµα την χρονιά και είσοδο στο ΛΕΑ∆ 2 ή 3 µόνον
εισερχόµενων µελών µε αντίστοιχη µείωση των εσόδων των ΛΕΑ∆. Κατά πόσο
λοιπόν θα πρέπει το συγκεκριµένο άρθρο να το αφήσουµε στο ταµείο πρόνοιας και
διάδοχες καταστάσεις χωρίς να αναφερόµαστε σε καµία µεταγενέστερη διάταξη σε
µέλη ή µη µέλη των ΛΕΑ∆;
Ι.Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης: Λοιπόν να ξεκινήσουµε ανάποδα, να
ξεκινήσουµε από το τελευταίο θέµα που έθεσε ο κ. Κάλφας, και σας µεταφέρω την
εµπειρία µου από την παρουσία µου στην επιτροπή Βροντάκη, στην οποία
επαναλαµβάνω κλήθηκα, ως πρόεδρος της ένωσης ΛΕΑ∆ να ενηµερώσω τον κύριο
Βροντάκη, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος εισηγήθηκε και τον νόµο 3919/11 και µια
άτυχη διάταξη η οποία µας εξόρισε ουσιαστικά από την παρακράτηση του 5% γιατί
έλεγε: «Παρακρατείται πόρος υπέρ του οικείου ταµείου πρόνοιας, ή του διαδόχου
φορέα», αυτό το βάλαµε εµείς, αλλά το αφαίρεσε ο κ. Μπάνος ως νοµικός
εµπειρογνώµων, που δεν είχε ιδέα που πάνε τα τέσσερα όσον αφορά τα ΛΕΑ∆,
κυριολεκτώ σε αυτό, σε απολογία του κύριου Βροντάκη, αν µε είχε ενηµερώσει
κάποιος θα το είχα διορθώσει. ∆ηλαδή τι αντιµετωπίστηκε; Αντιµετωπίσθηκε ότι
έλαβαν τη λέξη «εφόσον υπάρχει νοµοθετηµένος πόρος». Και έτσι λοιπόν εξηγήθηκε
από εµάς πρόσφατα στον κύριο Βροντάκη το πώς, είχε η προϊστορία των ΛΕΑ∆.
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Πρώτον, ότι ουσιαστικά κάνουµε την ίδια δουλειά που έκαναν τα
καταργηθέντα ταµεία πρόνοιας, ότι κάνουµε ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουν τα
ταµεία πρόνοιας Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και συνεπώς δεν µπορούν να
υπάρχουν δικηγόροι διαφορετικών ταχυτήτων. Το κατάλαβε αυτό πολύ καλά και γι’
αυτό το λόγο προέβη στην διατύπωση της διάταξης του πρόσφατου νόµου και του
άρθρου 74 αυτού, που σας διάβασε και ο ∆ηµήτρης ο Κάλφας.
Εκεί λοιπόν, στην Επιτροπή Βροντάκη ανέκυψαν οι ερωτήσεις, που µου έκανε:
«Είναι υποχρεωτική η συµµετοχή στα ΛΕΑ∆ ;». Τι να του πεις, δεν είναι υποχρεωτική
η συµµετοχή στα ΛΕΑ∆; Από εκεί και µετά βέβαια του είπαµε, ότι είναι θέµα
εµπειρίας και χειρισµού από το οικείο ΛΕΑ∆ και τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, και
εάν ο οικείος φορέας καταφέρει να µεταδώσει στους συναδέλφους του το πόσο
χρήσιµη είναι η παρουσία του ΛΕΑ∆, από εκεί και µετά δεν θα έχει λόγο κάποιος
συνάδελφος να µην εγγραφεί στο ΛΕΑ∆. Ο κύριος Βροντάκης ως απόλυτα τυπικός
νοµικός, θέλησε να κάνει αυτή τη διατύπωση, παρόλο που εµείς προσπαθήσαµε
αγαπητέ ∆ηµήτρη να το περάσουµε για να καλύπτει όλους.
∆υστυχώς, δεν το καταφέραµε. Άρα εν κατακλείδι, είναι στο χέρι το δικό µας.
Για παράδειγµα όσες περισσότερες παροχές έχει ένα ΛΕΑ∆, τόσο, όπως είπε και ο
συνάδελφος από τη Λάρισα δεν θα έχει λόγο να µην γραφτεί στο ΛΕΑ∆ ο
συνάδελφος. Αν όµως έχουµε µόνο µία παροχή µε το εφάπαξ, που δεν τον απασχολεί
τώρα, όπως δεν θα τον απασχολήσει και για το ΛΕ∆Ε, ο συνάδελφος δεν
αντιλαµβάνεται την αναγκαιότητα του ΛΕΑ∆, του ΛΕ∆Ε. Αυτά που είπε ο
συνάδελφος από τη Λάρισα είναι απόλυτα καίρια για την υπόσταση τον ΛΕΑ∆,
δηλαδή, αν δεν καταφέρουµε να εµφυσήσουµε στους συναδέλφους, ότι το ΛΕΑ∆
είναι ο άµεσος συµπαραστάτης, εκείνος ο οποίος ενσαρκώνει την ιδέα της
αλληλοβοήθειας, και δεν είµαστε ένας φορέας διαχειριστικός χρηµάτων, ο οποίος θα
πληρώσει κάποια στιγµή κάποιο εφάπαξ, από εκεί και µετά θα είναι πολύ δύσκολο,
κάποιοι συνάδελφοί να µην µετέχουν στο ΛΕΑ∆ και να µην

καταβάλλουν τις

εισφορές.
Και στο κάτω κάτω της γραφής, ας το πει µόνος του αγαπητέ ∆ηµήτρη και
αγαπητοί συνάδελφοι, ο συνάδελφος, που δεν είναι µέλος του ΛΕΑ∆, ότι δεν θέλει να
καταβάλλει εισφορές και παρακρατήσεις για το ΛΕΑ∆. Τι να κάνουµε; θα του
επιστρέφουµε το ποσό ή θα του λέµε, εντάξει µην καταβάλλεις τίποτα εφόσον δεν

32

είσαι µέλος. ∆υστυχώς δεν έχουµε άλλο τρόπο αντιµετώπισης, όµως τονίζω, εµείς θα
δείξουµε στους συναδέλφους, γιατί είναι χρήσιµο για αυτούς το ΛΕΑ∆.
-∆.Κάλφας : Θέλω να σας πω το εξής. Εδώ τώρα υπάρχει σε εξέλιξη ένα θέµα
µε το ΤΥ∆Ε. ναι το ΤΥ∆Ε. «Αφού εδώ και δυόµιση χρόνια δεν εκτελούνται και δεν
πληρώνονται οι ιατροφαρµακευτικές δαπάνες,τίθεται το ερώτηµα, γιατί πληρώνω
ΤΥ∆Ε;». Με την ίδια λογική να µείνουµε σε ένα κείµενο άρθρου το οποίο θα λέει για
τις διάδοχες καταστάσεις χωρίς να επεµβαίνει και στην υγεία .
- Ν.Παγίδας ,πρόεδρος ΛΕΑ∆ Σύρου :Λοιπόν. Επειδή υπάρχει αυτή η
εξέλιξη µε το ΤΥ∆Ε και υπάρχει και ένα έγγραφο το οποίο αύριο θα σας το
µοιράσουµε. Είχε έρθει στο ∆ικηγορικό Σύλλογο της Σύρου, από τον Πρόεδρο του
ΕΤΑΑ τον κ. Παξινό. Λοιπόν επειδή κατά την γνώµη µου, το ΤΥ∆Ε, δεν λειτουργεί,
δεν υπάρχει, αναγκαστικά θα υπάρξει µια διάδοχη κατάσταση. Είναι ένα πάτηµα τώρα
ότι θεσµοθετήθηκαν, οι πόροι του ΛΕΑ∆, έτσι µε τον νόµο αυτό, µε τον τρόπο αυτό,
το παραπέρα βήµα, απλά θέλει εγρήγορση και γρήγορα αντανακλαστικά και καλές
οµάδες να κάνουµε τη δουλειά, έτσι;
Ι.Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης: Ευχαριστούµε τον ∆ηµήτρη Κάλφα. Η
συνάδελφος από το ΛΕΑ∆ Ροδόπης; Έχετε καλυφθεί; Η Μιµίκου Ευαγγελία από το
ΛΕΑ∆ Χαλκίδας;
-Μιµίκου Ευαγγελία από το ΛΕΑ∆ Χαλκίδας:
Καλησπέρα σας, Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπακάλη σχετικά µε τα συµβόλαια,
γιατί στην Χαλκίδα, το σύλλογο Χαλκίδας παρακρατείται το 100% για τον
διανεµητικό λογαριασµό. Σε αυτή την περίπτωση, το διπλότυπο ,που θα εκδοθεί από
τον δικηγορικό σύλλογο για το συµβόλαιο, θεωρείται φορολογητέο εισόδηµα για τον
δικηγόρο;
-Ευστ. Μπακάλης : Είναι ένα ζήτηµα που το έχουµε συζητήσει
επανειληµµένως µε χαρά και µε τον αξιότιµο πρόεδρό σας. Είναι όντως ένα ζήτηµα, η
δική σας η περίπτωση, και υπάρχουν και κάνα δύο ακόµα ∆ικηγορικοί Σύλλογοι
πανελληνίως και η Θήβα. Λοιπόν εδώ, ερχόµαστε όσο µπορούµε προσεγγίζοντας το
ζήτηµα ερµηνευτικά και µε µια συνδικαλιστική χροιά παραλλήλως για να
διατηρήσουµε τα κεκτηµένα, αφενός να κάνουµε επίκληση των εγκυκλίων 1035 και
1220 του 2001, για να µην προκύψει περαιτέρω επιβάρυνση του δικηγόρου και
αφετέρου να προσαρµόσουµε την κατασκευή µας στα νέα δεδοµένα. Τι σηµαίνει αυτό
πρακτικά. Ναι, προφανώς θέλετε να πείτε ότι, όταν το 100% του ποσού που

33

καταβάλλεται ως αµοιβή για την παράσταση στο συµβόλαιο παρακρατείται από τον
∆ικηγορικό Σύλλογο.
Μάλλον, καταρχάς, έχουµε µια δεδοµένη κράτηση υπέρ του ∆ικηγορικού
Συλλόγου, που είναι ένα ποσό µεγάλο σε ύψος διότι αφορά όλη κατ’ ουσία την παλαιά
ελάχιστη αµοιβή. Πρέπει να δικαιολογήσω πρωτίστως, έναντι του φορολογικού
ελέγχου, γιατί στην δεδοµένη περίπτωση, δεν έχω περαιτέρω αµοιβή από το ποσό
αυτό. Και εδώ ξεκινάµε µια διπλή επιχειρηµατολογία. Επαναλαµβάνω, κάνουµε
ερµηνευτικές προσεγγίσεις.
Πρώτον, διότι η ειθισµένη έως σήµερα αµοιβή µου συνίσταται ακριβώς στην
λήψη αυτού του ποσού. Και, δεύτερον, αυτό στο οποίο αποβλέπω και προσδοκώ είναι
η λήψη εν συνεχεία ενός αυξηµένου µερίσµατος για το οποίο θα φορολογηθώ
κανονικά στην φορολογία εισοδήµατος. Προκειµένου να καλύψω όλη αυτή την
κατασκευή, κατ’ εµέ, πρέπει να κάνω σίγουρα έγγραφη συµφωνία και να αναφέρω
ρητά ότι λαµβάνω 1000 € από τον πελάτη µου αποκλειστικώς και µόνο προκειµένου
να καλύψω την υποχρέωση καταβολής των κρατήσεων στον σύλλογό µου.
Θα µπορούσα να διαγνώσω ένα µεγαλύτερο βαθµό εξασφάλισης, εάν
προέβλεπα στην συµφωνία αυτή και ένα επιπλέον µικρό ποσό αµοιβής. Αν έλεγα ότι
λαµβάνω 100 € αµοιβή, άρα είµαι καθ’ όλα νοµότυπος κατά τις διατάξεις του νόµου
3919, έχω έγγραφη συµφωνία για την αµοιβή µου, έχω λάβει τις κρατήσεις µου, ύψους
1000 € διότι είµαι κατά νόµου υποχρεωµένος να τις καταβάλλω στο Σύλλογό µου,
στον βαθµό, που τις έχω καταβάλλει. Κρατήστε το αυτό στο µυαλό σας διότι, αν
ισχυρίζοµαι ,είτε συµφωνία, είτε στη απόδειξη παροχής υπηρεσιών ,ότι ένα ποσό
συνιστά κράτηση, αλλά εγώ δεν έχω το αντίστοιχο γραµµάτιο προκαταβολής, αυτό
πάει στην τσέπη µου, αυτό είναι το εισόδηµά µου αφ’ ετέρου.
Έρχοµαι λοιπόν στην έγγραφη συµφωνία, έχω µια κάποια αµοιβή, καλυµµένος
κατά τις διατάξεις του νόµου , ηθεληµένα το προβάλλω έναντι του φορολογικού
ελέγχου και εάν µου αµφισβητήσει το ύψος της αµοιβής µου, αφενός φέρει το βάρος
αποδείξεως και αφετέρου έχω πειστική επιχειρηµατολογία, ότι έχω λειτουργήσει
κατατοπισµένα και φυσικά προσδοκώ στη λήψη ενός µερίσµατος σε λίγο χρόνο που
θα συµπληρώσει ακριβώς αυτή την φαινοµενικά µειωµένη αµοιβή µου. Και πάλι µε
την επιφύλαξη ότι δεν θα µας αντιτάξει η φορολογική διοίκηση, πως ότι είχε γίνει
δεκτό µε τις εγκυκλίους αυτές, καίριας σηµασίας για το δικηγορικό επάγγελµα στην
δεκαετία που διανύσαµε, δεν αφορούσε αποκλειστικώς τα γραµµάτια προείσπραξης
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και δεν είχε καµία µα καµία εφαρµογή η επανάληψη υπό το νέο καθεστώς των
ελεύθερων αµοιβών και των γραµµατίων προκαταβολής.
Γίνεται µια προσπάθεια αυτή τη στιγµή, προσωπικά έχω συντάξει ένα κείµενο,
προκειµένου να υποβληθεί, κατόπιν εγκρίσεως των ∆ικηγορικών Συλλόγων προς το
Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε κατά το δυνατό να επαναληφθούν.
Ι.Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης:-Ευχαριστούµε την συνάδελφο, ερχόµαστε
στις δύο τελευταίες ερωτήσεις και κλείνει η πρώτη ενότητα, ο κύριος Βαρέλης
πρόεδρος του ΛΕΑ∆ Ρόδου έχει το λόγο.
Αν. Βαρέλης ταµίας της Ένωσης και

πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ρόδου :Ναι, κύριε

Μπακάλη, εγώ ήθελα να ρωτήσω δύο πράγµατα, τα οποία βέβαια δεν ανέφερα εγώ
καθόλου στην παρέµβασή µου. Είναι θέµατα γενικότερα. Εάν τα ΛΕΑ∆ πρέπει να
τηρούν βιβλία ή όχι του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Είπατε κατά κανόνα όχι.
∆εύτερο ερώτηµα , εάν πρέπει να υποβάλλουν τα ΛΕΑ∆ δηλώσεις ΦΠΑ περιοδικές
και εκκαθαριστικές, σηµειωτέον ότι, οι συναλλαγές που έχουν τα διάφορα ΛΕΑ∆,
τουλάχιστον το δικό µας, έχουν συνεργασία µε λογιστή ελεύθερο επαγγελµατία, όπου
του δίνουν µια αµοιβή και παρακρατούν το ΦΠΑ ή αν έχουν κάποια τιµολόγια
δαπανών, εξόδων, αγορά κάποιου βιβλίου ή ξέρω εγώ κάποιο γεύµα, αυτό. Αυτές είναι
οι συναλλαγές που έχει το ΛΕΑ∆. Υποχρεούται το ΛΕΑ∆ να υποβάλει περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ και στην συνέχεια εκκαθαριστικές πρώτον, και δεύτερον υποχρεούται
να τηρεί βιβλία ή όχι;
-Ευστ. Μπακάλης : Όπως ορίζεται κατά το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κώδικα
βιβλίων και στοιχείων, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα καταρχάς υποχρεούνται στην τήρηση των στοιχείων, που προβλέπει ο
κώδικας αυτός, πλην των περιπτώσεων, που ενεργούν πράξεις υποκείµενες είτε στην
φορολογία εισοδήµατος ,είτε στο ΦΠΑ. Κατά συνέπεια στον βαθµό, που έχουν
εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτων ή έχουν εισόδηµα από κινητές αξίες, ή έχουν
ανάπτυξη παράλληλα εµπορικής δραστηριότητας, που κείται εκτός του σκοπού τους,
πλην όµως αποβλέπει στην περαιτέρω απόκτηση εσόδων. Εφόσον λοιπόν, κατά την
φορολογία εισοδήµατος, αποκτούν εισοδήµατα ή φορολογητέα ή κατά την νοµοθεσία
περί ΦΠΑ, ενεργούν πράξεις για τις οποίες πρέπει να θεωρηθούν πρόσωπα υποκείµενα
στο ΦΠΑ, και τότε ναι, υποχρεούνται να τηρήσουν βιβλία του κώδικα βιβλίων και
στοιχείων, βιβλία β΄ κατηγορίας.

35

- Αν. Βαρέλης :Μα σας είπα, αν µου επιτρέπετε, σας είπα ότι οι συγκεκριµένες
ενέργειες τις οποίες πιστεύω πως ενεργούν.
- Ευστ. Μπακάλης :Απάντησα στο θέµα των βιβλίων, δεν απάντησα στο θέµα το
ΦΠΑ ακόµη
-Αν. Βαρέλης :Α! ∆εν πήγατε στο ΦΠΑ. Με συγχωρείτε.
-Ευστ. Μπακάλης :Ναι ναι, όχι για να είναι κατανοητό.Καθόσον αφορά στο ΦΠΑ
είπαµε ότι, µάλλον, υποχρέωση υποβολής περιοδικών και εκκαθάρισης δήλωσης
υπάρχει, υφίσταται κατά τον κώδικα περί ΦΠΑ στο βαθµό που ενεργούν πράξεις για
τις οποίες θεωρούνται υποκείµενα. Είχε γίνει µία αντίστοιχη συζήτηση µε τοπική
∆.Ο.Υ. εξ’ αφορµής της ακριβώς ίδιας υποχρέωσης, που δόθηκε σε δικηγορικό
σύλλογο. Ο συγκεκριµένος ∆ικηγορικός Σύλλογος δεν είχε καµία δραστηριότητα
υπαγόµενη σε ΦΠΑ, συνεπώς δεν ήταν υποχρεωµένος να υποβάλει περιοδική και
εκκαθαριστική δήλωση. Άρα, θεωρώ ότι, στο βαθµό που έχετε απλά ζητήµατα
απόκτησης αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, που υπάγονται µες το ΦΠΑ αλλά εσείς δεν
είστε φορείς δραστηριότητας υποκείµενη στο ΦΠΑ, δεν έχετε υποχρέωση υποβολής
τέτοιων δηλώσεων.
Ι.Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης:- Ευχαριστούµε τον κύριο Βαρέλη.
Τελευταία ερώτηση του κύριου Μ. Ξενάκη, πρόεδρου ΛΕΑ∆ Ηρακλείου.
Μ. Ξενάκης,αντιπρόεδρος της Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ηρακλείου.:- Εγώ
θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπακάλη, και τον ευχαριστούµε για την παρουσία του
εδώ πέρα για όσα µας ενηµέρωσε ,που νοµίζω ήταν χρήσιµα για όλους µας, σχετικά µε
τις νόµιµες αµοιβές, σε ότι έχει σχέση µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, ως νόµιµες
αµοιβές, που ορίζονται και το άρθρο 100 και 107 που εξακολουθούσε ισχύει του
κώδικα περί δικηγόρων που ορίζει σε ποσοστό την αµοιβή σε σχέση µε το αντικείµενο
της διαφοράς και σε συνδυασµό πλέον αυτό το συγκεκριµένο θέµα , της διεκδίκησης
αµοιβής στο ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 100 και 107 όπως τροποποιείται πλέον
µε τις κατηγοριοποιήσεις στην διεκδίκηση της επιδίκασης της δικαστικής δαπάνης,
που συνηθίζεται και της επιδίκασής της µε βάση το ποσοστό ή τις κοινές υπουργικές
αποφάσεις; Θα έχουµε και πλέον ποια θα είναι η φορολογική µας υποχρέωση για την
έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών; Κατά την διεκδίκηση, κατά την είσπραξη µετά
την επιδίκαση;
- Εστ. Μπακάλης :Το συγκεκριµένο ερώτηµα έχει πολλές προεκτάσεις. Και το
συγκεκριµένο ζήτηµα είναι και από τα πλέον ακανθώδη του νόµου περί ανοίγµατος.
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Όπως σας είπα, ως κανόνα στις δικαστικές πράξεις, προβλέπεται η ελεύθερη έγγραφη
συµφωνία, και ως παρέκκλιση θεµιτή, τουλάχιστον για την διεκδίκηση των αµοιβών
µας, προβλέπονται οι λεγόµενες νόµιµες αµοιβές. Το πρόβληµα ανακύπτει, διότι ο
νόµος προβλέπει δύο συστήµατα νόµιµων αµοιβών. Προβλέπει τις παλαιές ελάχιστες,
δηλαδή τις αµοιβές της κοινής υπουργικής απόφασης του 2007, αυτές που γνωρίζαµε
ως ονοµαστική αξία των γραµµατίων είσπραξης και παραλλήλως, αναγνωρίζει ως
νόµιµες αµοιβές και τις αµοιβές των άρθρων 100 επόµενα του κώδικα περί δικηγόρων
υπό τη νέα µορφή, που θα τους δοθεί µετά την έκδοση σχετικού προεδρικού
διατάγµατος και τη φθίνουσα κλίµακα, που αυτές θα ακολουθούν.
∆ύο λοιπόν συστήµατα νόµιµων αµοιβών. Υπάρχει µία νοµολογία του Άρειου
Πάγου, υπό το προηγούµενο καθεστώς, και αν θυµάµαι καλά η πλέον πρόσφατη
απόφαση είναι η 1356 του 2009, σύµφωνα µε την οποία, οι αµοιβές, που έχουν
φορολογικό χαρακτήρα µεταξύ των δύο συστηµάτων, είναι αυτές της κοινής
υπουργικής απόφασης.
Από πλευράς φορολογικής απόψεως. Τώρα, εν απουσία έγγραφης συµφωνίας,
πώς να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα, αφενός της διεκδίκησης της αµοιβής µου και της
εκδίκασης της δικαστικής δαπάνης, και αφετέρου, το ζήτηµα το φορολογικό.
Εδώ έχουµε ένα πλεονέκτηµα και ένα µειονέκτηµα , ανάλογα µε την επιλογή
που θα κάνουµε. Εάν επιλέξω να τιµολογήσω µε βάση την ΚΥΑ, τις ελάχιστες
αµοιβές, αντιστοίχως αµοιβή θα διεκδικήσω µε βάση το ίδιο ποσό. ∆εν µπορώ να
θεωρήσω, ότι θεµιτά αφενός θα ζητήσω φορολόγηση µε βάση τη ΚΥΑ και θα αξιώσω
δικαστικά την αµοιβή µου µε βάση τις διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων, δεν
µπορώ να υποστηρίξω, ότι πρέπει να φορολογηθώ µε τις αµοιβές της ΚΥΑ. Ιδίως,
µετά τη µεταβολή, όπως πολύ εύστοχα επεσήµανε στην εισήγησή του και ο κύριος
Βαρέλης, µια από τις καίριες µεταβολές, που υπέστηµεν φορολογικά στο έτος, που
διανύσαµε, µετά την µεταβολή του κανόνα ως προς τον χρόνο κτήσης του
εισοδήµατος.
Και επαναλαµβάνω συνοπτικά, ότι από 1-1-2011 µε τη µεταβολή που επέφερε
το άρθρο 6 παράγραφος 9 του νόµου 3842 του 20101, φεύγουµε από τον κανόνα της
είσπραξης, που γνωρίζαµε µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε τον οποίο, κτήση εισοδήµατος
έχουµε µόνο, εφόσον έχουµε εισπράξει την αµοιβή µας, άρα και έκδοση απόδειξης
είµασταν υποχρεωµένοι µόνο εφόσον είχαµε στην είσπραξη, και πλέον ως κανόνας,
όχι µόνο για τους δικηγόρους, για όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες, µε ότι αυτό
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συνεπάγεται µε τις επισφάλειες της αγοράς τη δεδοµένη στιγµή. Χρόνο κτήσης του
εισοδήµατος πλέον έχουµε, στο χρόνο που είναι απαιτητή η αµοιβή µας.
Στο χρόνο ουσιαστικά, που έχουµε προβεί στη σχετική νόµιµη ενέργεια, αν
θέλετε, στην σύνταξη και κατάθεση του δικογράφου. Υπό το καθεστώς των
γραµµατίων προείσπραξης επεκτείνω λίγο τη συζήτηση, αλλά έχουν σηµασία όλα
αυτά υπό το καθεστώς των γραµµατίων προείσπραξης, εκδόθηκε προκειµένου να
αµβλυνθούν οι δυσχέρειες και τα άτοπα στα οποία οδηγούσε ο κανόνας αυτός Η
εγκύκλιος 1208 του 2010, της οποίας είχα τη χαρά να είµαι µεταξύ των συντακτών,
θεωρώ ότι ήταν ένα κατόρθωµα, µια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Σύµφωνα
λοιπόν µε την εγκύκλιο αυτή υπό το καθεστώς των γραµµατίων προείσπραξης,
επαναλαµβάνω και πάλι, όπου είχα υποχρέωση έκδοσης γραµµατίου προείσπραξης,
απόδειξη θα έκοβα µόνο όταν έκοβα το γραµµάτιο αυτό. Τι σήµαινε αυτό; Στους
συλλόγους που το γραµµάτιο εξέδιδα µε τη συζήτηση της υπόθεσης, στη κατάθεση,
δεν ήµουν υποχρεωµένος να εκδώσω απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
Μετά τις µεταβολές του 3919/11, αυτό αποκτά σχετική αξία, διότι γραµµάτιο
προείσπραξης αµοιβής δεν έχω, έχω γραµµάτιο καταβολής κρατήσεων. ∆εν συνδέεται
µε καµία αµοιβή, άρα δεν µπορώ να πω θεµιτά ότι δεν εκδίδω απόδειξη παροχής
υπηρεσιών στη κατάθεση του δικογράφου, διότι θα εκδώσω όταν εκδώσω το
γραµµάτιο, γιατί δεν είναι γραµµάτιο αµοιβής, είναι γραµµάτιο καταβολής κρατήσεων.
Υπάρχει µια άλλη πρόβλεψη στη ΠΟΛ 1208 στο άρθρο 8 παράγραφο 2 αυτής,
σύµφωνα µε την οποία στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο
εντολής ενιαίας εντολής για τη διεξαγωγή δίκης ή για ενέργειες, που συνέχονται
επωδός µε την εντολή αυτή, τιµολογώ στο βαθµό, που ολοκληρώνεται το σύνολο αυτό
ενεργειών.
Η εισαγωγή της συγκεκριµένης πρόβλεψης, είχε άλλη αφετηρία, είχε αφετηρία
κυρίως να καλύψει τα εξώδικα, τις κλήσεις, τέτοιου τύπου διαδικασίες. Μένει να
δοκιµαστεί ερµηνευτικά στην πράξη, αν µπορούµε να κάνουµε επίκληση αυτής πλέον
της περίπτωσης, ΠΟΛ 1208 και όχι της περίπτωσης του γραµµατίου και να
υποστηρίξουµε θεµιτά ότι η σύνταξη κατάθεσης του δικογράφου αποτελεί
προπαρασκευαστική ενέργεια, που συνδέεται µε την ολοκλήρωση της υπηρεσίας στη
συζήτησης της υπόθεσης. Αυτά βέβαια µπορεί ως νοµικοί, αφενός να έχουµε την
ικανότητα να τα υποστηρίξουµε νοµικά και αφετέρου, όντας εξοικειωµένοι µε την
πράξη να έχουµε ένα επιπλέον έρεισµα να τα προβάλλουµε έναντι του φορολογικού
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ελέγχου ,αλλά αντιλαµβάνεστε και την αφετηρία του φορολογικού ελέγχου και πόσο
ξένα µπορεί να του φαίνονται όλα αυτά.
Επαναλαµβάνω όµως, αν θέλουµε πλέον να διαπιστώσουµε κάποιο έρισµα,
γιατί επιλέξαµε από πλευράς σκοπιµότητας αν θέλετε, ασχέτως αν είναι νόµιµο ή όχι,
να µην εκδώσουµε απόδειξη παροχής υπηρεσιών στη κατάθεση του δικογράφου, τότε,
ας αναζητήσουµε έρεισµα στο 8 παράγραφος 2. Επιχείρηµα µε βάση το ότι θα εκδώσω
αργότερα γραµµάτιο προείσπραξης, δεν υφίσταται πλέον , διότι δεν υπάρχει
γραµµάτιο προείσπραξης αµοιβής.
Ι.Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης : Στο σηµείο αυτό ολοκληρώσαµε
ένα από τα κύρια θέµατα της σηµερινής ηµερίδας. Τις φορολογικές υποχρεώσεις των
ΛΕΑ∆ και το νόµο 3919 του 2011 και τις συνέπειες για τα ΛΕΑ∆. Θεωρώ ότι θα
πρέπει να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα τον κύριο Ευστ. Μπακάλη, εκείνους τους
συναδέλφους που έκαναν παρεµβάσεις, αλλά και όλους εσάς, που µε τις ερωτήσεις
σας και µε την προσήλωση της προσοχής σας βοηθήσατε να ολοκληρωθεί πράγµατι
ένα δύσκολο θέµα, το οποίο όµως είναι εξαιρετικά κρίσιµο για τα ΛΕΑ∆. Ελπίζουµε ο
κύριος Μπακάλης να µας παραδώσει µέχρι τέλος Αυγούστου ολοκληρωµένη την
γραπτή εισήγησή του, ούτως ώστε να αποτελεί µπούσουλα για τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίζουµε καταρχήν τα φορολογικά µας θέµατα. Στο σηµείο αυτό λοιπόν,
κάνουµε ένα διάλειµµα µισή ώρα περίπου και επανερχόµαστε για το επόµενο θέµα.

Β΄ΘΕΜΑ:Τα αποθεµατικά των ΛΕΑ∆ σε συνάρτηση µε τις διαµορφούµενες
οικονοµικές συνθήκες.

Εισηγητής Σιαµαντάς Βασίλειος ,χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος
Ι.Παναγόπουλος

πρόεδρος

της

Ένωσης:Κύριοι

συνάδελφοι,

θα

παρακαλούσα τον πρόεδρο της Χίου τον κύριο Ποτίδη, την κυρία Μάρκου, τον κύριο
Χριστόπουλο και τον κύριο Κουµαρά να πάνε στη γραµµατεία. Επειδή δεν ξέραµε,
που είναι η διαµονή τους, υπάρχουν τα ενθύµια της Σύρου στη γραµµατεία.
Το θέµα το οποίο και πέρυσι το είχαµε θίξει, αλλά φέτος είναι ακόµη πιο
έντονο, πολύ περισσότερο, γιατί υπήρξε ένας προβληµατισµός φέτος σε µερικά
ΛΕΑ∆, που και πέρυσι υπήρξε, δηλαδή, τι θα γίνουν τα αποθεµατικά µήπως πρέπει να
τα µοιράσουµε; Κάποιοι Σύλλογοι αν θυµάστε και πέρσι, µοιράσανε τα αποθεµατικά,
βέβαια εκ των υστέρων το µετανιώσανε και µε µεγάλη µας χαρά είναι και πάλι µέλη
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µας αυτοί οι Σύλλογοι. Επειδή και φέτος το θέµα είναι ακόµη πιο έντονο και µπορεί να
γίνει εντονότερο, θεωρήσαµε σωστό να καλέσουµε κάποιους ειδικούς που ξέρουν να
χειρίζονται καλύτερα και την ορολογία και τα θέµατα αυτά, και να µας κάνουν µια
γενική εισαγωγή για τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση και τη σχέση της µε τα
αποθεµατικά του ΛΕΑ∆, κάτι που έντονα που µας απασχολεί.
Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο έχουµε κοντά µας δύο χρηµατοοικονοµικούς
συµβούλους, τον κύριο Σιαµαντά και τον κύριο Κουρκίνα που είναι συνεργάτης του
και θα αναπτύξουν το σχετικό θέµα. Τους ευχαριστούµε ιδιαίτερα για τον χρόνο τον
οποίο διέθεσαν για µας και δηλώνουµε ,ότι πάντα θα τους έχουµε υπόψιν µας. Να
είστε καλά. Έχετε τον λόγο κύριε Κουρκίνα. Συγνώµη, ο κύριος Σιαµαντάς.
-Εισηγητής

ο

κ.

Β.Σιαµαντάς

,χρηµατοοικονοµικός

σύµβουλος

:

Καλησπέρα σας και από εµάς. Εγώ ονοµάζοµαι Βασίλης Σιαµαντάς. Είµαι
αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Βορείου Ελλάδος χρηµατιστηριακής
ΑΠΕΙ. Είµαι και µέλος του συνδέσµου των χρηµατιστών τους ΜΕΧΑ, µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σήµερα θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε όσο πιο
συνοπτικά γίνεται ,γιατί και ο χρόνος έχει περάσει αρκετά, τις οικονοµικές εξελίξεις
των τελευταίων ηµερών µετά και τα χτεσινά του Euro -group, για να δώσουµε και
εµείς αν µπορούµε µια ιδέα για το τι µπορούν να κάνουν τα ΛΕΑ∆ µε τα αποθεµατικά
τους.
Θα ξεκινήσουµε µε µια συνοπτική παρουσίαση των οικονοµικών εξελίξεων,
όπου αυτή την περίοδο οι εξελίξεις σχετίζονται µε την επιτυχή εφαρµογή του
µεσοπρόθεσµου προγράµµατος και µε τις συζητήσεις για το νέο δάνειο προς την
Ελλάδα. Αν και το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, που πρόσφατα ψηφίστηκε είναι αρκετά
φιλόδοξο, ήδη έχει κάποιες αποκλίσεις, όµως η εφαρµογή των βασικών προβλέψεών
του για ιδιωτικοποιήσεις, για εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας και περιορισµό
των δηµόσιων δαπανών, είναι απαραίτητες για να µπορέσει η χώρα να ανακάµψει.
Θα περάσουµε στη πρώτη διαφάνεια. Οι κύριοι παράγοντες που θα
καθορίσουν τα επόµενα χρόνια κατά πόσο το χρέος της Ελλάδας, της χώρας, είναι
βιώσιµο είναι οι ακόλουθοι:
Πρώτον είναι ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης που περιµένουµε τα επόµενα
χρόνια. Είναι δεύτερον η επίτευξη των πρωτογενών πλεονασµάτων. ∆ηλαδή αν τα
έσοδα του προϋπολογισµού θα υπερκαλύψουν τα έξοδα χωρίς τους τόκους βεβαίως,
τρίτον είναι το όφελος που θα προκύψει απ’ την αξιοποίηση της περιουσίας του
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∆ηµοσίου, ώστε να µπορούν να πληρωθούν τα παλιά οµόλογα και τέλος το επιτόκιο
µε το οποίο θα δανείζεται η Ελλάδα από τους εταίρους και τον µόνιµο µηχανισµό
διάσωσης το οποίο ορίστηκε χτες, στο 3,5%.
Να περάσουµε στη δεύτερη διαφάνεια 4:04 η εκτίµησή µας ήταν ότι ανάλογα
µε το βαθµό επιτυχίας του προγράµµατος θα υπάρχουν τρία βασικά σενάρια για την
εξέλιξη του δηµοσίου χρέους. Βέβαια, οι εξελίξεις µας προσπέρασαν λιγάκι. Να
αναφέρω το πρώτο σενάριο είναι ότι εταίροι µας αναλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος
του χρέους µε διακρατικά δάνεια ή ευρωοµόλογα και έτσι, η χώρα εξασφαλίζει ένα
χαµηλό επιτόκιο χρηµατοδότησης και καταφέρνει τα καταστήσει το χρέος της
βιώσιµο.
Το δεύτερο σενάριο είναι ότι η χώρα εξασφαλίζει µεν χαµηλό επιτόκιο
χρηµατοδότησης, αλλά προχωρά σε µια περιορισµένη αναδιάρθρωση, που
περιλαµβάνει εκτός από την επιµήκυνση και ένα µικρό λεγόµενο “haircut”, το
κούρεµα που λέµε, που οδηγοί το χρέος να είναι βιώσιµο. Το τρίτο σενάριο, ήταν το
πιο αρνητικό, ότι αποτυγχάνει το πρόγραµµα και ότι η χώρα προχωρά σε µεγάλου
ύψους κούρεµα. Σύµφωνα όµως µε τις χτεσινές εξελίξεις και τις αποφάσεις του eurogroup έχουν ήδη συµβεί και το πρώτο και το δεύτερο απ’ τα παραπάνω σενάρια σε
συνδυασµό.
Να περάσουµε στη τρίτη διαφάνεια, είναι προφανές ότι ανάλογα µε το
σενάριο, που τελικά έχει επικρατήσει οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες είναι διαφορετικοί.
Το ιδανικό σενάριο είναι το πλήρως βιώσιµο χρέος. Η οικονοµική δραστηριότητα
θα αρχίσει να ανακάµπτει µε αποτέλεσµα να αρχίσει να µειώνεται η ανεργία, ενώ
σταδιακά θα ανακάµψουν τόσο οι τιµές των µετοχών, όσο και των οµολόγων. Έτσι η
χώρα

θα

µπορέσει

ταχύτερα

να

απευθυνθεί

στις

αγορές

για

να

κάνει

αναχρηµατοδότηση των δανειακών αναγκών της.
Το δεύτερο σενάριο, που είναι εν µέρει η λύση που δόθηκε από το euro- group
είναι µια περιορισµένη αναδιάρθρωση που οδηγεί µεν σε βιώσιµο χρέος. Σε αυτή τη
περίπτωση η ανάκαµψη της οικονοµίας θα είναι πιο αργή. Ελπίζω ότι, θα
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στην Ελληνική οικονοµία. Ο κίνδυνος βέβαια να
αποκλειστεί η χώρα από τις αγορές για αρκετά χρόνια είναι υπαρκτός, µε αυτό το
σενάριο το οποίο ισχύει, όπως είπαµε. Οι ελληνικές τράπεζες µάλλον θα χρειαστεί να
κάνουν νέες αυξήσεις κεφαλαίου ,χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σηµαντικές συνέπειες
στη λειτουργία τους. Τα ασφαλιστικά ταµεία ίσως χρειαστούν νέους πόρους, λόγω της
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αφοµοίωσης των κεφαλαίων τους. Η ανάκαµψη των τιµών των µετοχών θα εξαρτηθεί
από τον κλάδο που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες. Οι τιµές των οµολόγων θα
εξαρτηθούν επίσης, απ’ το ύψος του περίφηµου haircut, το οποίο εµείς εκτιµούµε ότι
θα είναι περιορισµένο.
Και το τελευταίο σενάριο, που δείχνει να αποµακρύνεται τώρα, είναι να γίνει
ένα haircut µεγάλου ύψους. Σε αυτή τη περίπτωση, οι τράπεζες θα χρεοκοπήσουν, θα
κρατικοποιηθούν και οι αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ και την απασχόληση θα είναι
σηµαντικές. Ενώ λόγω των ελλειµµάτων η χώρα, η χώρα βέβαια έχει πρωτογενές
έλλειµµα, και , λόγω της ύφεσης, που θα οδηγήσει σε µικρότερα φορολογικά έσοδα,
θα υπάρξει δραστική περικοπή µισθών και συντάξεων, η χώρα θα αποκλειστεί από τις
αγορές για πολλά χρόνια, ενώ οι τιµές των µετοχών και των οµολόγων θα συνεχίσουν
έντονα καθοδική πορεία.
Είπαµε ότι αυτό το σενάριο αποµακρύνεται µετά τα χτεσινά. Έχοντας λοιπόν
προσεγγίσει αυτά τα βασικά σενάρια για την Ελληνική οικονοµία και πριν
αναφερθούµε σε επιµέρους τοποθετήσεις, θα θέλαµε να κάνουµε µια αναφορά σε
µερικούς κρίσιµους κατά την άποψή µας, παράγοντες για τη διαµόρφωση του
ύψους των αποθεµατικών, όσο και για την κατανοµή των επενδύσεων των ΛΕΑ∆.
Πάµε στη διαφάνεια.
Ο υπολογισµός των µελλοντικών υποχρεώσεων και παροχών προς τα µέλη των
ΛΕΑ∆ , βάσει των αναλογιστικών µελετών, πιστεύω θα οδηγήσει στον ορισµό του
ύψους των εισφορών των µελών. Βάσει των καταστατικών διατάξεων και της σχετικής
νοµοθεσίας, υπάρχει καθορισµός των επενδύσεων των ΛΕΑ∆, είτε αυτό είναι µετοχές,
είτε οµόλογα, είτε µετρητά, οι οποίες επιτρέπονται. Γιατί είναι πολύ σηµαντικό να
λαµβάνουµε υπόψιν µας όλους αυτούς τους παράγοντες, αφού µια ανεπιτυχής
επένδυση θα µπορούσε να οδηγήσει εν τέλει σε αύξηση των εισφορών. Παράλληλα
µια κακή πρόβλεψη για τις ανάγκες των µελών, θα µπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρη
ρευστοποίηση κάποιων επενδύσεων µε αποτέλεσµα σηµαντικές ζηµιές, παραδείγµατος
χάριν µια ρευστοποίηση οµολόγων στις τρέχουσες τιµές. Έτσι, αφού έχουν
προσδιοριστεί στο καταστατικό οι επιτρεπόµενες επενδύσεις, θα πρέπει, µε τη βοήθεια
των επενδυτικών συµβούλων να προβούµε, να προβείτε στην ποσοστιαία κατανοµή
των επενδύσεων µέσω της οποίας θα πετύχουµε επαρκή ρευστότητα και κατά το
δυνατόν, περιορισµό του ρίσκου.
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Περνάµε, λοιπόν, στην κατανοµή των επενδύσεων. Πρώτον, γίνεται µια
επιλογή επενδυτικού συµβούλου ο οποίος, οι οποίοι θα συνδράµουν τα ΛΕΑ∆ στη
διάρθρωση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων τους. Οι επιλογές που έχουµε είναι οι
εξής. Είναι τοποθετήσεις σε ελληνικές αξίες, όπως είναι οι µετοχές και τα οµόλογα,
οι διεθνείς επενδύσεις, όπου εκεί έχουµε πάλι µετοχές, οµόλογα και εµπορεύµατα και
λοιπά. Είναι επίσης ο καθορισµός δεικτών, τα pens mar index που λέµε, για τη
µέτρηση της απόδοσης µιας επένδυσης, όπως είναι ο γενικός δείκτης του
χρηµατιστηρίου για τις ελληνικές µετοχές. Και, να τονίσουµε ότι, είναι απαραίτητη
πάντα η επιλογή ενός πιστοποιηµένου aced manager, δηλαδή, κάποιου διαχειριστή,
που θα βοηθάει σ’ αυτά τα θέµατα της διάρθρωσης.
Πάµε στην τοποθέτηση των αποθεµατικών, και εδώ είναι προφανές, ότι σε ένα
τόσο ρευστό οικονοµικό περιβάλλον, η αποτελεσµατική διαχείριση των διαθεσίµων σε
σχέση πάντοτε µε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.
Όσον αφορά στην ελληνική αγορά θα επικεντρωθούµε σε τρείς τοποθετήσεις,:
στα ρευστά διαθέσιµα, στις µετοχές και τα οµόλογα. Όσον αφορά τα ρευστά διαθέσιµα,
κατά την άποψή µας, οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι ασφαλείς, ακόµα και στο πιο
αρνητικό από τα τρία σενάρια που είπαµε στην αρχή. Εδώ, απαιτείται βέβαια και η
υπευθυνότητα των πολιτών, αφού η σταθερότητα του συστήµατος είναι ευθύνη όλων
µας. Εξάλλου, µε τη σηµερινή διαµόρφωση των επιτοκίων, οι αποδόσεις των
προθεσµιακών καταθέσεων, είναι πλέον σε ικανοποιητικά επίπεδα. Θυµίζω, τα
επιτόκια έχουν ανέβει λιγάκι.
Το δεύτερο είναι οι τοποθετήσεις στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Αποτέλεσµα
της κρίσης, που βιώνουµε είναι ,ότι ο γενικός δείκτης του Χρηµατιστηρίου, όπως
βλέπουµε και στο γράφηµα, στη διαφάνεια είναι στα ιστορικά χαµηλά των τελευταίων
δεκατεσσάρων ετών. Ωστόσο, θεωρούµε, εφόσον η χώρα µας συνεχίσει να λαµβάνει
την απαραίτητη ρευστότητα, κάτι που και χτες στο Eurogroup µας έδωσε να
καταλάβουµε, από τους εταίρους µας λοιπόν, και παράλληλα και η χώρα µας
συνεχίσει στις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, θα επέλθει και άνοδος των τιµών και των
µετοχών.
Εδώ τώρα, στις µετοχές, οι κυριότερες επιλογές µας προέρχονται από τις
παρακάτω κατηγορίες εισηγµένων εταιρειών. Πρέπει να προσέχουµε να διαλέγουµε
εταιρείες µε υψηλή µερισµατική απόδοση όπως π.χ. είναι η ∆.Ε.Η., ο Ο.Π.Α.Π, τα
Ελληνικά πετρέλαια, η MOTOR OIL, κ.ά. Εταιρείες µε υψηλή µερισµατική απόδοση
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που υπάρχουν στο χρηµατιστήριο, είναι οι εταιρείες µε διεθνή παρουσία όπως π.χ. ο
ΤΙΤΑΝ ή η Coca Cola. Είναι οι εταιρείες, που θα ιδιωτικοποιηθούν, όπως ο
οργανισµός Λιµένα Πειραιά, ο οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης, η εταιρεία υδάτων
Θεσσαλονίκης και άλλες. Και για τον τραπεζικό κλάδο είµαστε ιδιαίτερα
επιφυλακτικοί λόγω των ιδιαίτερων προκλήσεων, που έχουν, όπως είναι τα επισφαλή
δάνεια, όπως είναι τα οµόλογα, το κούρεµα που είπαµε, ότι µπορεί να είναι
περιορισµένο και οι αυξήσεις κεφαλαίου.
Να περάσουµε στα οµόλογα. Εδώ τώρα, είναι δύσκολα, περίεργα τα πράγµατα
,γιατί είχαµε ετοιµάσει δύο διαφάνειες για την αγορά οµολόγων ,όπου απεικονίζονταν
οι κίνδυνοι και οι αποδόσεις στα βραχυχρόνια και µακροχρόνια οµόλογα, αλλά µετά
τις χτεσινές εξελίξεις στο χτεσινό Eurogroup, η αγορά οµολόγων αλλάζει σηµαντικά,
αφού όλα τα οµόλογα, που κατέχουν οι τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταµεία από
το 2011 ως το 2020 θα επιµηκυνθούν για 30 χρόνια. Οπότε δεν µπορούµε να πούµε
πολλά πράγµατα για τα οµόλογα. Θα δούµε πώς θα διαµορφωθεί κιόλας το πλαίσιο.
Και να περάσουµε σύντοµα και τέλος, να τελειώνουµε έτσι να µη σας τρώµε
πολύ το χρόνο και αν θέλετε ερωτήσεις στο τέλος, στις τοποθετήσεις εκτός Ελλάδος.
Όπως είναι γνωστό, η ροή των κεφαλαίων προς εξωτερικό είναι ελεύθερη,
συνεπώς ο καθένας µπορεί να τηρεί λογαριασµούς στο εξωτερικό εκπληρώνοντας τις
βασικές προϋποθέσεις. Αφενός να πρόκειται για χρήµατα, που έχουν αποκτηθεί
νοµίµως στην Ελλάδα και, αυτό πρέπει να είναι ,αφού µπορούν να ελεγχθούν µε βάσει
τις διατάξεις περί πόθεν- έσχες και βεβαίως το δεύτερο είναι να αποδίδεται ο φόρος
των τόκων στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. εντός µηνός.
Να πάµε στις καταθέσεις και τα οµόλογα εξωτερικού. Οι προθεσµιακές
καταθέσεις του εξωτερικού ειδικότερα, εάν εµείς έχουµε τις δύο προϋποθέσεις που
προανέφερα, έχουνε πολύ χαµηλά επιτόκια, οι καταθέσεις στο εξωτερικό, είναι σχεδόν
µηδενικά. Και στα βραχυχρόνια οµόλογα, που είναι ενός ή δύο ετών, οι αποδόσεις
τους είναι πολύ χαµηλές, είναι κάτω του 1%. Επίσης, τέλος, στα µακροχρόνια
οµόλογα, τα δεκαετή, οι αποδόσεις κυµαίνονται περίπου στο 3 µε 3,5 %. Εδώ να
αναφέρω, ότι οι παραπάνω αποδόσεις αφορούν τις βασικές χώρες της Ευρωζώνης, τη
Γαλλία, τη Γερµανία αλλά και τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Να πούµε δύο πράγµατα για τα διεθνή Χρηµατιστήρια. Θα δείτε δυο
γραφήµατα, ένα του Αµερικανικού Χρηµατιστηρίου, του Dow Jones, του γενικού
δείκτη Dow Jones και ένα του Γερµανικού δείκτη Darks, όπου από’ δω είναι παρόµοια
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και µας δείχνουν ότι, η πορεία των χρηµατιστηριακών αυτών δεικτών είναι
αντίστροφη από αυτή του ελληνικού χρηµατιστηρίου, µε αποτέλεσµα αυτοί να
προσεγγίζουν τα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Άρα εδώ έχουµε πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα, αν επιλέξουµε να αγοράσουµε µετοχές στο εξωτερικό.
Έχουµε

µεν,

πλεονεκτήµατα,

που

είναι

οι

υψηλές

δυνατότητες

διαφοροποίησης. ∆ηλαδή αγοράζουµε κάτι άλλο και δεν έχουµε τον ίδιο κίνδυνο που
έχουµε στην Ελλάδα. Έχουµε µεγάλη ρευστότητα, µπορούµε εύκολα να πουλήσουµε
και να πάρουµε ρευστότητα και πολλές εταιρείες του εξωτερικού έχουνε
ικανοποιητικές µερισµατικές αποδόσεις και περιορίζεται το Ελληνικό ρίσκο.
Έχουµε όµως και µειονεκτήµατα, και αυτά είναι, ότι απαιτείται εξειδικευµένη
γνώση για να µπούµε σ’ αυτές τις αγορές, όπως είπαµε και πριν. Οι βασικοί δείκτες
βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και είναι ευάλωτοι λοιπόν, στην επιβράδυνση της
οικονοµίας των χωρών τους, που θα σηµάνει πτώση. Οι αποδόσεις οι προσδοκώµενες
είναι, λοιπόν, µικρές γιατί ακριβώς, εφόσον είναι στα υψηλότερα σηµεία, µε µια
πτώση τιµών θα έχουµε πολύ µικρές αποδόσεις ή και ζηµίες. Και να µην
παραλείψουµε τον συναλλαγµατικό κίνδυνο για επενδύσεις εκτός ευρώ, όπως ας
πούµε για παράδειγµα, στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης θα έχουµε να κάνουµε και
µε τη διαφορά ευρώ-δολαρίου.
Να τελειώσω µε µια µορφή επένδυσης, που υπάρχει στο εξωτερικό, που είναι
τα εµπορεύµατα ή ο χρυσός, γιατί πολλοί λένε ότι, να βάλουµε τα χρήµατά µας στο
χρυσό ή να αγοράσουµε εµπορεύµατα. Είναι και αυτό µια µορφή επένδυσης όµως, τα
χαρακτηριστικά και εκεί µας βάζουν κάποιες δυσκολίες. Υπάρχει µεγάλη άνοδος των
τιµών αυτών των προϊόντων στο παρελθόν, τόσο στο χρυσό όσο και στα εµπορεύµατα,
γίνονται πολύ έντονες κερδοσκοπικές κινήσεις µε µεγάλη µεταβλητότητα τιµών, κάτι
που ενδεχοµένως να µην το θέλουµε. Απαιτείται άκρως εξειδικευµένη γνώση και
άµεση εγρήγορση σε τέτοιου είδους επενδύσεις, πρέπει να είµαστε µε το µυαλό µας
συνεχώς πάνω από ένα ταµπλό ή ένα κοµπιούτερ και να παρακολουθούµε. ∆εν
υπάρχουν περιοδικές καταβολές χρηµάτων, όπως στις µετοχές, που υπάρχουν
µερίσµατα ή στα οµόλογα που υπάρχουν οι τόκοι, τα κουπόνια και υπάρχουν
αποδόσεις και φυσικά, υπάρχει και εδώ, συναλλαγµατικός κίνδυνος αφού οι τιµές
είναι σε δολάρια.
Προσπάθησα να είµαι όσο το δυνατόν πιο σύντοµος. Εάν θέλετε οποιεσδήποτε
ερωτήσεις, ο συνεργάτης µου, ο κύριος Κρουκίνας όσο και εγώ, ήµαστε στη διάθεσή
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σας να βοηθήσουµε. Αυτό είναι τροφή για σκέψη, αυτό που παρουσιάσαµε και
βεβαίως ότι θέλετε, στη διάθεσή σας.
-κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ευχαριστούµε τον κύριο Σιαµαντά
για την σύντοµη εισήγησή του και σχετικά µε τις δυνατότητες επένδυσης
αποθεµατικών. Βέβαια, τα ερωτήµατα που γεννιούνται όσον αφορά τα ΛΕΑ∆ είναι
πολύ µεγάλα. Μας δώσατε ορισµένα θετικά και µας βάλατε και σε προβληµατισµό για
ορισµένους επενδυτικούς στόχους, οι οποίοι ίσως και να είναι µακράν των στόχων και
των δυνατοτήτων
προηγούµενη

ώρα,

των ΛΕΑ∆. Ακολουθώντας λοιπόν, εκείνο, που κάναµε την
υπάρχουν

ερωτήσεις

από

το

ακροατήριο;

Ο

κύριος

Π.Καραµπέτσος, η κυρία Ευαγ. Μιµίκου, ο κύριος ∆.Κάλφας.. άλλος συνάδελφος;
Μάλλον έχω και εγώ µερικές ερωτήσεις. Λοιπόν, ο κύριος Π. Καραµπέτσος.
-Π.Καραµπέτσος , µέλος ∆Σ της Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆ Κορίνθου:
Γεια σας και πάλι. Εγώ περισσότερο προβληµατίζοµαι µε το γενικότερο σκεπτικό της
συγκεκριµένης εισήγησης, παρά µε το θέµα, το εάν βάλω τα αποθεµατικά µου στον α΄,
β΄, γ΄, δ΄, προτεινόµενο τρόπο. Και για να είµαι σαφής, ρωτάω. Αυτό που λέµε
ανάπτυξη, πότε θα επέλθει και πώς, διότι το θέµα του πανηγυρισµού, που κάνουµε για
την επιµήκυνση σου χρέους, νέα δανειοδότηση, και κάποιο κούρεµα των επιτοκίων,
εµένα δεν µε οδηγεί σε λύση ότι, εµείς σωθήκαµε σήµερα. Πολύ περισσότερο εάν
ολοκληρωθεί αυτό που λέµε µεσοπρόθεσµο µε ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποίησηβλέπε, ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας-, και ρωτάω, όταν ξεπουλήσω και το
δώσω να πάρω τα οµόλογά µου πίσω, τα δανεικά, από πού θα εισπράξω, όταν έχω
ξεπουλήσει εκείνο το φορέα ή τις εταιρείες, που σήµερα µου δίνουνε τα ποσά και
διαχειρίζονται την περιουσία της χώρας µου;
Πάµε παρακάτω. Σε σχέση µε τα διάφορα σενάρια που βλέπουµε, µείωση την
ανεργίας πώς, όταν σήµερα ο ιδιωτικός τοµέας απολύει κάθε µέρα από 7,5 έως 12
χιλιάδες άτοµα; Η επάνοδος της χώρας; Η επάνοδος της χώρας στις αγορές είναι ένα
θέµα να παράγουν. Σήµερα, τι παράγω για να µπω στην αγορά, και πότε θα παράξω
για να µπω στις αγορές; Και δεν είναι µόνο οι τράπεζες και τα οµόλογα πιστεύω,
εκείνα, που αξιοποιούν µία αγορά. Σήµερα δεν παράγουµε. Σήµερα, δεν θέλουµε να
παράξουµε. Όχι εµείς, εκείνοι ,που είναι από πάνω.
Να πάµε λίγο παρακάτω, σε σχέση µε τα ΛΕΑ∆. Υπάρχουν ΛΕΑ∆ των
µερικών χιλιάδων ευρώ σε αποθεµατικά. Κάποια ΛΕΑ∆ µερικών εκατοντάδων ευρώ
σε αποθεµατικά και µερικά ΛΕΑ∆, που έχουν κάποια εκατοµµύρια σε αποθεµατικά. Η
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τοποθέτηση, που λέµε, ή η αξιολόγηση των τοποθετήσεων, πώς θα γίνει; Για κάθε
ΛΕΑ∆ ξεχωριστά; Για το σύνολο των ΛΕΑ∆; Και σε ποια κατεύθυνση θα είναι; Όταν
ακούω, ότι πρέπει να έχω σύµβουλο ή manager για το ΛΕΑ∆ µου και ακούω, ότι
πρέπει να γίνει µια αναδιοργάνωση των εισφορών των µελών, όταν σήµερα έχω
αδυναµία να εισπράξω τις ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις; Και παρακάτω, θα πρέπει να
δούµε µε αναλογιστική µελέτη, τι θα προκύψει για πότε; Για αύριο, µεθαύριο,
αντιµεθαύριο;
Και να κλείσω, µη σας βασανίζω άλλο. Μας δείξατε κάτι µε τον Dow Jones,
δεν ξέρω πόσο µπορεί αυτός ο δείκτης της Νέας Υόρκης να λειτουργήσει στην
Ελλάδα όταν, ούτε οι ίδιες οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής δεν έχουν
συµφωνήσει στην νοµοθετική αύξηση του χρέους και από πίσω υπάρχει ένας Κινέζος
που, αν την κουνήσει, τελείωσε και η Αµερική και όλες οι χώρες. Ακούσαµε για
Κύπρο, ακούσαµε για Σλοβενία, που ήταν υγιείς οι οικονοµίες και δεν ξέρω που πάει.
Για να κλείσω, τι εµπιστοσύνη µπορώ να έχω στο γενικότερο οικονοµικό χώρο, που
να λέω ,ότι βάση αυτού, βάζω τα χρήµατά µου εκεί και είµαι εξασφαλισµένος;
Ευχαριστώ.
-Β. Σιαµαντάς εισηγητής : Ευχαριστώ πολύ. Οι παρατηρήσεις σας ήταν πολύ
σηµαντικές. Πάρα πολύ καλές, όµως θα έπρεπε να τις απευθύνετε περισσότερο στον
Υπουργό Οικονοµικών, δεν είµαι εγώ αυτός, αν και έχω µία άποψη για τα θέµατα
αυτά.
-Π.Καραµπέτσος : Με συγχωρείτε, επειδή το κάνατε το θέµα σφαιρικά και
σύντοµα, απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση, είναι δεδοµένο. Είναι δεδοµένο.
-Β.Σιαµαντάς εισηγητής: Εµείς, δεν είµαστε Κυβέρνηση, ακόµα, οπότε
περιοριζόµαστε στα τεχνικά. ∆εν είµαστε κυβέρνηση ακόµα, δεν έχουµε θέσει
υποψηφιότητα, οπότε δεν ξέρουµε. Αργότερα µπορεί. Εντάξει. Να περιοριστούµε στα
τεχνικά ζητήµατα, ο συνεργάτης µου σηµείωσε κάποια πράγµατα εδώ. ∆εν ξέρω κ.
Κουρκίνα αν θέλεις να πεις επιµέρους.
-κ.Κουρκίνας εισηγητής : Καλησπέρα και από µένα. Εµείς προσπαθήσαµε να
κάνουµε καταρχήν, τρία σενάρια. Να περιγράψουµε, πώς εξελίσσεται το δηµόσιο
χρέος και τι είναι χρήσιµο να γίνει, για να γίνει βιώσιµο. Μέσα από αυτά τα τρία
σενάρια, πιστεύουµε ότι καταφέρνουµε τελικά, εφόσον εξασφαλίσουµε

την

απαραίτητη ρευστότητα, γιατί είναι χρήσιµο αυτή τη στιγµή να χρηµατοδοτήσουµε τη
ρευστότητά µας, να προχωρήσουµε στην αναδιάρθρωση της Ελληνικής οικονοµίας και
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να δώσουµε µια ορµή σε κάποιους τοµείς όπως, ο τουρισµός, ο οποίος πρέπει να
αξιοποιηθεί. Ναι αξιοποιηθεί η τουριστική κατοικία. Επιπλέον, να κάνουµε κάποιες
παρεµβάσεις σε κλάδους οι οποίοι έχουνε πληγεί ήδη πολύ και τώρα δείχνουν, ότι
µπορούν να έρθουν ξανά στο προσκήνιο. Μπορεί να είναι και η κλωστοϋφαντουργία
αυτή, γιατί τελικά κάποια συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που είχαν οι Ανατολικές χώρες
και η Κίνα έχουν αρχίσει να εξαλείφονται σιγά-σιγά.
Εποµένως, προσπαθήσαµε να δείξουµε, πώς µπορεί να γίνει το χρέος βιώσιµο,
και τι πρέπει να κάνουµε εµείς, για να µπορέσουµε να αναδιαρθρώσουµε την
οικονοµία µας. ∆εν είπαµε ότι είναι εύκολο να µετατρέψουµε µια καταναλωτική
οικονοµία, που ήµαστε σήµερα, που περί το 74% του ΑΕΠ προέρχεται από την
κατανάλωση, σε µια παραγωγική οικονοµία µέσα σε µια νύχτα. Αυτό,που µπορούµε
να κάνουµε, είναι να εξορθολογήσουµε τα έξοδά µας. να δούµε, πού είναι οι σπατάλες
µας. ∆ηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχουµε φαρµακευτική δαπάνη, όση έχει και η
Ισπανία, που είναι σχεδόν πενταπλάσια από εµάς και τέλος πάντων, να ξεκινήσουµε
από αυτούς τους τοµείς,που βάζουνε πρώτα απ’ όλα τάξη στα έξοδα, που έχουµε.
Από εκεί και πέρα, κάποιες επενδύσεις µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε τοµείς, όπως τα οδικά έργα, µε το ΕΣΠΑ βασικά, αλλά και, επενδύσεις σε
κρίσιµους τοµείς, όπως τα Λιµάνια. ∆ηλαδή, δεν ξέρω γιατί η Ελλάδα δεν µπορεί να
αναπτυχθεί, όπως η Ολλανδία σε τοµείς των Λιµανιών. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει
αναπτυχθεί. Κάτι δεν κάναµε λοιπόν, τόσα χρόνια. Άρα είναι βασικό να καταφέρουµε
να αναδιαρθρώσουµε αυτό το µοντέλο. Τώρα, αν πρέπει καταρχήν να περιορίσουµε τα
έξοδά µας, ναι, πρέπει να περιορίσουµε τα έξοδά µας. Γινόµαστε δυσάρεστοι; Ναι,
γινόµαστε δυσάρεστοι. Αλλά πρέπει κάτι να κάνουµε, δεν γίνεται διαφορετικά.
Όσον αφορά τα θέµατα υγείας που αναφέρατε, είναι ένα από αυτά που
σηµείωσα. Αν λοιπόν, προσπαθήσουµε να εκµεταλλευτούµε τους τοµείς, που έχουµε
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, αργά ή γρήγορα θα καταφέρουµε να πετύχουµε τη µείωση
της ανεργίας. Και επίσης, όσον αφορά το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, αυτό που
εξασφαλίσαµε χτες, ήταν µια σηµαντική µείωση των τόκων που, για µένα, είναι
πεταµένα λεφτά. Το µεσοπρόθεσµο υπολόγιζε ότι, το 2015 θα έπρεπε να πληρώνουµε
23 δις ευρώ σε τόκους µόνο για µια χρονιά, δηλαδή το 10% του ΑΕΠ. Κανένα
δηµόσιο χρέος δεν µπορεί να είναι βιώσιµο µε αυτά τα επίπεδα τόκων. Συνεπώς, αυτό
που έγινε χτες, ήταν και αυτό, ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά, από εκεί
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και πέρα, πρέπει, να επεκτείνουµε εµείς τις προσπάθειές µας προς την αναδιάρθρωση
της οικονοµίας.
-Π.Καραµπέτσος : Κανείς δεν είπε ότι λύθηκαν τα προβλήµατα µε τα χθεσινά.
Ήταν ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση
- κ. Κουρκίνας εισηγητής : Μου επιτρέπεται; Μου επιτρέπεται; Το να
πληρώνω 23 δισεκατοµµύρια µέχρι το 2015 ή µέχρι το 2025 είναι πράγµατι,
δυσβάσταχτο. Το να πληρώνω 17 δισεκατοµµύρια µέχρι το 2055, είναι χειρότερο.
-κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ναι, ωραία. Λοιπόν, ο κύριος
Κάλφας. Ναι, ναι. Για τα ΛΕΑ∆. Το θέµα είναι για τα ΛΕΑ∆. Εντάξει, άµα ρωτήσει ο
καθένας… Λοιπόν ο κύριος Κάλφας έχει το λόγο.
- κ.∆. Κάλφας µέλος ΛΕΑ∆ Καβάλας :. Και η δικιά µου ερώτηση ακριβώς,
έχει να συγκεντρώσει περισσότερο την εισήγηση µιας και εξαρχής ο τίτλος έχει να
κάνει µε κάτι που µας έχει απασχολήσει κατά κόρον στο παρελθόν. Κατά πόσο µας
επιτρέπεται, και ποιάς ,µορφής αξιοποίηση;
Είµαστε ένας ΛΕΑ∆ από αυτούς που ο κ. Καραµπέτσος ανέφερε, κάποιων
εκατοµµυρίων σε αποθεµατικά, και αυτή τη στιγµή η συζήτηση, η οποία έχει γίνει απ’
το 2008, που ξεκίνησε το Ηράκλειο και προσπαθήσαµε να την επαναφέρουµε και
εµµέσως πήραµε µια απάντηση, χωρίς να είναι επίσηµη, είναι κατά πόσο είµαστε
ελεύθεροι να διαχειριστούµε εµείς σαν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αλλά µε
χαρακτήρα, που αγγίζει την κοινωνική ασφάλιση. Κατά πόσο λοιπόν, δηλαδή,
εντασσόµαστε στο νόµο 1611 του 1950 και χρειάζεται για την αξιοποίηση των
κεφαλαίων µας, των αποθεµατικών µας, άδεια έλεγχος, εποπτεία όπως θέλετε
πείτε το, από την Τράπεζα της Ελλάδος και τους αρµόδιους κρατικούς φορείς.
Είχε γίνει σχετική συζήτηση παλαιότερα µε δηµοσίευµα στην Ελευθεροτυπία, αν
θυµάµαι καλά απ’ τον κύριο Προβόπουλο µε την άποψη του οποίου, εγώ προσωπικά
θέλω να πω και να προκαταβάλλω όµοια άποψη έχω και εγώ. Είµαι απόλυτα
σύµφωνος, γιατί δεν είναι δυνατό σε οποιοδήποτε ταµείο ασφαλιστικού χαρακτήρα να
διαπιστώνεις συνέχεια ελλείµµατα, καταχρήσεις και δε συµµαζεύεται.
Μας απασχόλησε στη Καβάλα πάρα πολύ το θέµα, κατά πόσο είµαστε
υποχρεωµένοι να κρατάµε τα χρήµατά µας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τι σηµαίνει, το
κρατάει η Τράπεζα της Ελλάδος; Η απάντηση που πήραµε εκ των πραγµάτων ήταν την
επόµενη µέρα που ζητήσαµε χρήµατα, 300.000 όλες τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες
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του 2011 να µας δοθούν µέσα σε µια µέρα. Άρα, δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Και το
ζήτηµα είναι αυτό.
Η ερώτησή µου δηλαδή, επικεντρωµένη µε βάση αυτά τα οποία σας
προσέθεσα και, αν θέλετε να επεξηγήσω περισσότερο είµαι στη διάθεσή σας, είναι,
κατά πόσον µάς επιτρέπεται, να αξιοποιήσουµε, και µε ποια µορφή τα κεφάλαιά µας.
∆ιότι, είµαι σίγουρος ότι, καµία Τράπεζα της Ελλάδος, όταν θέλει να εξασφαλίσει
αυτό, που και εσείς έχετε παρατηρήσει, το ελληνικό φιλότιµο, τη συνείδηση του
πολίτη που λέει, «δε βγάζω τα χρήµατά µου στο εξωτερικό, δε θίγω τη ρευστότητα
των Τραπεζών». Και λοιπόν, αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος θα το κάνει αποτρέποντας
επενδύσεις φερ’ειπείν στο ∆ιεθνή χώρο. Τώρα θα πει ότι, δε σου δίνω καµιά τέτοια
σχετική άδεια, αντίθετα σου ενισχύω και ενδεχοµένως εφόσον επιτρέπεται έντοκη
κατάθεση, σου δίνω το δικαίωµα να ζητήσεις κατάθεση, να προβείς σε κατάθεση µε
µισό 0,5% επιτόκιο για να µπορεί να συγκεντρώσει χρήµατα τα οποία θα διαθέσει.
Ποια είναι λοιπόν η θέση σας για το δυνατόν της επένδυσης των αποθεµατικών των
ΛΕΑ∆ σήµερα στην Ελλάδα; Ακριβώς. Συγκεκριµένα.
-Β.Σιαµαντάς,εισηγητής : -Κατ’αρχήν, ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι, το κάθε
ΛΕΑ∆ έχει απ’ ότι ξέρω και απ’ ότι µου είπανε, έχει τις δικές του, το δικό του
καταστατικό, τις δικές του καταστατικές διατάξεις µε βάσει τις οποίες µπορεί να κάνει
τις επενδύσεις, που θέλει να κάνει, εφόσον θέλει να κάνει. Αυτά λοιπόν, αυτές οι
επενδύσεις είναι ελεύθερα.
-∆.Κάλφας : Τα καταστατικά δεν µιλάνε για επενδύσεις ποτέ. Κανένα
καταστατικό.
-κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Μιλάνε. Βάζουνε κάποιες
γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για τους χώρους τοποθέτησης αποθεµατικών και
συνήθως απαγορεύσεις. Το δικό µας, για παράδειγµα έχει έντοκους λογαριασµούς
τραπεζικούς για τη διασφάλιση.
-∆.Κάλφας : Αυτό το αποφασίζεται εσείς. Προφανώς το κάθε ΛΕΑ∆
ξεχωριστά αποφασίζει.
- Β.Σιαµαντάς :Αυτό είναι θέµα δικό σας. Εγώ πιστεύω ότι, το κάθε ΛΕΑ∆
έχει τη δική του ευχέρεια να κάνει τις επενδύσεις, που θέλει. Τροποποιεί το ίδιο το
καταστατικό του και µπορεί βεβαίως, να τοποθετήσει τα χρήµατά του όπως είναι και
τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταµεία, που προβλέπουν τα καταστατικά τους να έχουν µια
διάρθρωση επενδύσεων τέτοια, από Τραπεζικούς λογαριασµούς µέχρι οµόλογα, µέχρι
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πιο σύνθετα προϊόντα, στο εξωτερικό. Αυτά είναι θέµατα του κάθε φορέα ξεχωριστά,
που τα κανονίζει ο ίδιος. ∆εν µπορώ να πω τι θα κάνετε. Εσείς το καθορίζετε.
-∆. Κάλφας: Άρα τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου επιτρέπεται να
επενδύουν στο εξωτερικό; Γνωρίζετε κάτι τέτοιο;
- Β.Σιαµαντάς εισηγητής : ∆εν γνωρίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Πέρα από τις
Τράπεζες, δεν υπάρχει.
-Πρόεδρος της Ενωσης : ∆ε γίνεται διάλογος. Κύριε Κάλφα, δεν γίνεται
διάλογος. Σας απάντησε ο εισηγητής. Η κυρία Μιµίκου από το ΛΕΑ∆ Χαλκίδας.
-Ευαγγελία Μιµίκου µέλος ΛΕΑ∆ Χαλκίδας : Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το
εξής. ∆ιαβάζουµε ότι, και το είπε νοµίζω και ο Υπουργός Οικονοµικών ότι, οι
καταθέσεις στις τράπεζες µέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ είναι εγγυηµένες από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο µέχρι το 2015. Οι προθεσµιακές καταθέσεις για ΛΕΑ∆ άνω των
100.000 ευρώ, που διαθέτουν αποθεµατικά άνω των 100.000 ευρώ, πόσο ασφαλείς
είναι, και µε βάση τα νέα δεδοµένα ,που διαβάζω και αντιφατικά δηµοσιεύµατα, που
λένε ότι δεν είναι τόσο ασφαλείς οι καταθέσεις στις Τράπεζες και απλά δηµιουργούν
ένα κατ’ επίφαση ασφαλές περιβάλλον, προκειµένου να µην φύγουν οι καταθέσεις
τώρα, µε την επιλεκτική χρεοκοπία που επιλέξανε µε το Eurogroup και τα λοιπά.
Λοιπόν, οι καταθέσεις οι προθεσµιακές, άνω των 100.000,00 €, πόσο επισφαλείς είναι
στη σηµερινή κατάσταση και µέχρι το 2015;
- Β. Σιαµαντάς εισηγητής :Καταρχήν να µιλήσω για το τελευταίο, την
επιλεκτική χρεοκοπία, που είπατε. ∆εν θα πρέπει να συγχέουµε µια βαθµίδα
αξιολόγησης από τους οίκους αξιολόγησης ακόµη κι αν µπει η Ελλάδα στην
κατηγορία επιλεκτικής χρεοκοπίας θα δέχονται τα οµόλογα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να µας φοβίζει τόσο, όταν το ακούµε. Όσον
αφορά τις προθεσµιακές καταθέσεις, εγώ γνωρίζω, ότι είναι µέχρι 100.000,00 €,
εγγυηµένο ποσό, ανά άτοµο και ανά Τράπεζα. ∆ηλαδή αυτό, που θα µπορούσατε να
κάνετε, είναι, να έχετε λογαριασµούς σε περισσότερες από µία τράπεζες. Εκεί θα
ήσασταν διασφαλισµένοι, αν είχατε λογαριασµούς σε δέκα Τράπεζες για 1.000.000
εκατοµµύριο ευρώ. ∆εν υπάρχει διασφάλιση από εκεί και µετά. Εµείς έχουµε ζητήσει
σαν σύνδεσµος χρηµατιστών η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εγγυάται όλες τις
καταθέσεις. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ακόµη δεν έχουµε πάρει απόφαση, δεν έχει
ληφθεί απόφαση γι’ αυτό.
-Πρόεδρος της Ενωσης : Μια ερώτηση ο κύριος συνάδελφος Μ.Ξενάκης.
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- Μ.Ξενάκης πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ηρακλείου :Σε συνδυασµό µε αυτά που είπε ο
συνάδελφος, ο κύριος Κάλφας, αν και, πιστεύω ότι, τουλάχιστον η θέση µας είναι
ξεκάθαρη, όσον αφορά την αντιµετώπιση της Ελλάδος, από τη στιγµή που δεν έχουµε
εισφορές τρίτων για τα υπόλοιπα, δεν πρέπει να υπαγόµαστε σε αυτό το καθεστώς της
Τράπεζας της Ελλάδος. Υπάρχει και η σχετική επιστολή που είχαµε στείλει σαν
ΛΕΑ∆ Ηρακλείου στην ιστοσελίδα της ένωσης. Όµως, από εκεί και πέρα το θέµα, αν
προβλέπετε εσείς στο καταστατικό σας στη Καβάλα, αν θα µπορείτε εσείς να
διαχειριστείτε ή όχι τα χρήµατά σας, σαφώς είναι θέµα του καθένα να διαχειρίζεται
την περιουσία του και απόφαση του κάθε ΛΕΑ∆. Και αυτό επίσης, νοµίζω ότι, είναι
ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα όµως ο προβληµατισµός υπάρχει. Ξεκάθαρο δεν θα
είναι, στην περίπτωση που θα υποστηρίζαµε ότι το ∆ηµόσιο, θα έρθει να πει ότι είσαι
κοινωνικός φορέας. Έτσι, σε συνδυασµό πιθανόν και µε τη διάταξη τώρα, που µπήκε
στις εισφορές, στα διπλότυπα, και το 5% να κατοχυρωθεί νοµοθετικά έχει αυτόν το
κίνδυνο . Όµως αυτή τη στιγµή και στο Ηράκλειο τα’ χουµε πάρει απ’ τη Τράπεζα της
Ελλάδος αυτά τα χρήµατα.
Εµένα, το ερώτηµα το οποίο θέτω, αυτή τη στιγµή, πιστεύω γνωρίζετε τη
διαχείριση που γίνεται για τα αποθεµατικά των ταµείων από τη Τράπεζα της
Ελλάδος. Αυτή τη στιγµή, άσχετα αν εµείς λέµε, ότι δεν είµαστε υποχρεωµένοι, όµως
οι περισσότεροι εξακολουθούµε να διατηρούµε τους λογαριασµούς αυτούς στην
Τράπεζα Ελλάδος και, τυπικά έχουµε τη δυνατότητα, τα χρήµατα που έχουµε
αποσύρει να τα ξαναβάλουµε στους λογαριασµούς, άσχετα, ότι στη συνέχεια η
απόσυρση από τους λογαριασµούς πιθανόν να είναι για κάλυψη εισφορών. Η
ασφάλεια που µας παρέχει η Τράπεζα της Ελλάδος, εν σχέσει µε τις τοποθετήσεις στις
υπόλοιπες Τράπεζες είναι µεγαλύτερη ή όχι;
-Β. Σιαµαντάς εισηγητής : ∆εν το γνωρίζω αν είναι µεγαλύτερη η
διασφάλιση. Πιστεύω ότι είναι στη Τράπεζα της Ελλάδος. Όµως και η Τράπεζα της
Ελλάδος εγγυάται το ίδιο πράγµα, τις 100.000,00 ευρώ. Τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Άµα
πτωχεύσει η Ελλάδα, τελείωσε.
-κ.Κουρκίνας εισηγητής : Σε αυτό το ερώτηµα θα ήθελα να απαντήσω εγώ.
Ιδιωτική κρατική. Έχουµε κάνει µια αναφορά, όπου λέγαµε ότι αν τα πράγµατα
εξελιχθούν άσχηµα, οι τράπεζες θα χρεοκοπήσουν και θα κρατικοποιηθούν. Αν αυτή
είναι η απάντηση, εγώ έχω να πω ότι αυτή τη στιγµή από το πρώτο πακέτο
χρηµατοδότησης υπάρχουνε 10 δις στο ταµείο χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, που
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είναι λεφτά που τα έχει δανειστεί το δηµόσιο. Αν οι τράπεζες χρειαστούνε αυξήσεις
και δεν µπορούν να τα βάλουν οι ιδιώτες µέτοχοι, γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν αυτά τα
χρήµατα, θα παρέµβει το κράτος και άρα θα κρατικοποιηθούν και οι ιδιωτικές
Τράπεζες.
-Μέλος ΛΕΑ∆ : Εµένα µου το απάντησε ακριβώς η Τράπεζα της Ελλάδος.
Χρησιµοποίησε ως επιχείρηµα το πρώτο πακέτο στήριξης που ήταν 25 δις. Άρα
κινδυνεύουν περισσότερο οι ιδιωτικές. Από τις συγχωνεύσεις αν θέλετε, από την
πτώση της αξίας των µετοχών, που επηρεάζουν και εµάς,που θέλουµε να επενδύουµε
σε µετοχές, στις αξίες των µετοχών.
- Ν.Κουµαράς πρόεδρος ΛΕΑ∆ Γιαννιτσών :Επιτρέψτε µου, µια ερώτηση
σχετικά µε το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων που αναφέρατε, στο οποίο
αναφερθήκατε. Νοµίζω παραλείψατε να µας πείτε, τουλάχιστον αν γνωρίζω καλά, ότι
το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων των Τραπεζικών καταθέσεων εξαιρεί τα νοµικά
πρόσωπα. Είµαστε νοµικό πρόσωπο, τα ΛΕΑ∆ σαν καταθέτες στις τράπεζες, είµαστε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Συνεπώς, οι καταθέσεις µας, που σήµερα τηρούνται ονόµατι του ΛΕΑ∆ π.χ.
Γιαννιτσών, το οποίο εκπροσωπώ εγώ, νοµίζω ότι, εξαιρούνται από το σύστηµα
εγγύησης καταθέσεων.
Συνεπώς, η φρόνιµη, ας το πούµε, αντιµετώπιση, η φρόνιµη απάντηση η δική
µας, ποια είναι; Να τα καταθέσουµε στο όνοµα των µελών του ∆.Σ. ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, στο όνοµα όλων των µελών στους κινδύνους που υπάρχουν. Εγώ
αναφέροµαι στον κίνδυνο να χρεοκοπήσει µια µικρή Τράπεζα παράδειγµα, που µου
δίνει καλύτερο προθεσµιακό επιτόκιο. ∆εν αναφέροµαι στο ενδεχόµενο να
χρεοκοπήσει ολόκληρο το σύστηµα, ή όλο το Τραπεζικό σύστηµα, ή να πτωχεύσει η
Ελλάδα. Πόσο, ας το πούµε, ασφαλείς είµαστε απέναντι στο ενδεχόµενο να υπάρξει
αδυναµία πληρωµής, αδυναµία κάλυψης των καταθέσεών µας από τράπεζες του
εσωτερικού που, απ’ όσο ξέρω το θεσµικό πλαίσιο, εξαιρεί τις καταθέσεις των
νοµικών προσώπων του ιδιωτικού δικαίου. Συνεπώς, ποια είναι η λύση; Ποια είναι ας
το πούµε, η στοιχειώδης άµυνα, που πρέπει να δείξουµε στον επόµενο χρόνο;
-Β. Σιαµαντάς εισηγητής : Εγώ σε αυτό που είπατε, επειδή είναι νοµικό θέµα,
δεν µπορώ να σας το απαντήσω σίγουρα, αν εξαιρούνται τα νοµικά πρόσωπα. Μπορώ
να κάνω µια επισήµανση για αυτό που είπατε για τις µικρές Τράπεζες. Η διαδικασία
υποθέτω ότι, θα είναι η ίδια, αν µια µικρή Τράπεζα θα αντιµετωπίσει πρόβληµα.
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Πρώτα θα προσπαθήσει να στηρίξει κάποια ιδιωτική Τράπεζα και έπειτα θα παρέµβει
το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Από εκεί και πέρα, επειδή κινούµαστε
σε επίπεδο φηµολογίας και καταλαβαίνω, ότι αυτό επηρεάζει πολλούς ανθρώπους,
ίσως είναι καλύτερα να κατανείµετε τα χρήµατά σας σε ονόµατα που έχετε στο
καταστατικό σας και σας δίνουν το δικαίωµα το καταστατικό σας, και να επιλέγετε
µεγαλύτερες Τράπεζες. Αλλά αυτό είναι δικιά σας επιλογή, χωρίς να το ξέρω.
Αυτό που ήθελα εγώ να επισηµάνω είναι, ότι, εµείς καταρχήν, προσπαθήσαµε
να δείξουµε κάποιους τρόπους διαχείρισης. ∆ηλαδή, τι θα έπρεπε κάθε ΛΕΑ∆ το
οποίο έχει µια µεγάλη οικονοµική υπόσταση να κάνει ώστε, να διασφαλίσει όσο το
δυνατόν περισσότερα στεγανά στη διαχείριση των χρηµάτων του και να µην είναι
απόφαση ενός ατόµου. Τώρα, εάν το κάθε ΛΕΑ∆ συµπεριλάβει στο καταστατικό του
κάποιες τέτοιες διαδικασίες είναι δικό του θέµα.
-κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης :Συνάδελφοι, να τηρήσουµε µια
διαδικασία. Ένας συνάδελφος ζητά τον λόγο.
-Μέλος ΛΕΑ∆ : Επειδή, όπως καταλαβαίνω, δεν πρόκειται να µας πείτε ποιες
είναι οι σωστές κινήσεις και είναι θέµα κάθε ΛΕΑ∆, µπορείτε τουλάχιστον να µας
πείτε, ποιες είναι οι λάθος κινήσεις τις οποίες θα πρέπει να αποφύγει ο κάθε ΛΕΑ∆ να
κάνει; Συµπληρωµατικά µε αυτό, εάν, πρακτικό είναι το θέµα, 50 Σύλλογοι σας έδιναν
από 100.000 ευρώ, 200.000 ευρώ, µιλάµε 5 εκατοµµύρια, 10 εκατοµµύρια, µε ποιο
τρόπο θα τα διαχειριζόσασταν σήµερα υπό τις παρούσες συνθήκες;
-Β.Σιαµαντάς εισηγητής: Λοιπόν, αυτή τη στιγµή, αυτό που έχει συµβεί στην
Ελλάδα είναι ότι, υπάρχει µια σηµαντική αύξηση του ρίσκου. Αυτό που ρωτάτε, είναι
δύσκολο να απαντηθεί και ειδικά, το τι απόδοση θα έχει. Εµείς θέλουµε να δώσουµε
να καταλάβετε ότι, πρέπει οι επενδύσεις σας να είναι κατανεµηµένες µε τέτοιο τρόπο,
ώστε, να σας εξασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα, ώστε να καλύπτετε τις εισφορές.
Άρα για να το απαντήσω εγώ αυτό, θα πρέπει να έχω µια αναλογιστική µελέτη, που θα
µε βοηθάει σε αυτό. ∆εν µπορώ να σας το απαντήσω τώρα. Από εκεί και πέρα, οι
στόχοι των επενδύσεών σας ποιοι είναι; Είναι να έχουµε µια προθεσµιακή κατάθεση η
οποία αποδίδει 4%; Νοµίζω ότι είναι ικανοποιητικό.
Τώρα αν θέλετε να µιλήσω για το Χρηµατιστήριο και τα οµόλογα, είναι
διαφορετικό, αν υποθέσουµε ότι, εσείς είχατε πριν από ένα χρόνο ένα οµόλογο. Αυτή
τη στιγµή, η τιµή του οµολόγου έχει πέσει. Αν ενδιαφέρεστε αυτή τη στιγµή να
αγοράσετε ένα οµόλογο, µε βάση τις χτεσινές τιµές ας πούµε, θα ήταν, ας πούµε, ένα
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βραχυχρόνιο οµόλογο στη τιµή του 70. ∆ηλαδή για κάθε 100,00 € ονοµαστικού
κεφαλαίου θα ξοδεύατε 70 και θα είχατε µια απόδοση 40% στο τέλος του 2012.
Αναφέροµαι στον ένα χρόνο. Θέλω να σας πω λοιπόν, ότι είναι διαφορετικό. Πρέπει
να το δούµε σε σχέση µε το κάθε ΛΕΑ∆. Τί επενδύσεις έχει κάνει µέχρι τώρα, ποιός
είναι ο στόχος του, πώς θέλει να περιορίσει το ρίσκο του, αν έχει διαθέσιµο επιπλέον
να τοποθετήσει.
-Μέλος ΛΕΑ∆ : Να πω κάτι, στην ερώτησή µου εγώ, δεν πήρα απάντηση.
Ποιες θεωρείτε εντελώς λανθασµένες κινήσεις που πρέπει να αποφύγουµε. Πρώτο
αυτό. ∆ιότι πρέπει να λάβουµε υπόψιν µας ότι εµείς δεν είµαστε στο ΛΕΑ∆ για να
αυξήσουµε κεφάλαια. Βασική µας µέριµνα είναι να τα διατηρήσουµε αυτή τη στιγµή
τα κεφάλαια, να τα διασφαλίσουµε σαν κεφάλαια και φυσικά στα πλαίσια της
επιµελούς διαχείρισης να τα επενδύσουµε σε τέτοιους τοµείς που αφενός, να
διασφαλίζεται αυτή η σταθερότητα και αφετέρου, να πετύχουµε την καλύτερη δυνατή
αν θέλετε απόδοση στη συγκεκριµένη επένδυση. Άρα λοιπόν, για µένα τουλάχιστον,
φεύγοντας από εδώ, πρέπει να έχω τουλάχιστον αυτό ως στοιχειώδη απάντηση.
Πρέπει να απαντηθεί, ποια είναι η λανθασµένη κίνηση που πρέπει να αποφύγω. Τα
άλλα τα µαθαίνουµε και από τις εφηµερίδες. Συγνώµη κιόλας που το λέω έτσι, αλλά
καταλαβαίνετε, το να είµαστε γενικολόγοι δεν µας βοηθά.
-Β.Σιαµαντάς εισηγητής: Λοιπόν, η προσωπική µου άποψη είναι ότι, θα
πρέπει να αποφεύγετε να κάνετε πολύ µεγάλες επενδύσεις σε ένα τοµέα. Να έχετε
ευθύς εξαρχής καθορίσει κάποια όρια µέσα στα οποία θα πρέπει να κινήστε. ∆ηλαδή,
πρέπει να έχετε καθορίσει ότι, εγώ θέλω να έχω ένα ποσοστό σε µετρητά 40 ως 60%,
αυτό πρέπει να είναι αυστηρώς καθορισµένο. ∆εν θα µπορεί να εξαρτάται από αυτό
και ξαφνικά να πηγαίνετε και να επιλέγετε άλλες επενδύσεις. Θέλετε να έχετε ένα
ποσοστό σε µετοχές στο Χρηµατιστήριο. Εµείς κάναµε µια αναφορά στο ποιες
µετοχές θα προτιµούσαµε αυτήν την περίοδο. Θέλετε να έχετε ένα ποσοστό σε
οµόλογα. Σας απάντησα πριν ποιες είναι οι διαφορές κι αν ήδη έχετε επενδύσει σε
οµόλογα και να πρόκειται να επενδύσετε τώρα. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά
µεταβαλλόµενες.
Αυτό που θα πρότεινα εγώ λοιπόν, αν είσαστε σε µια φάση, που έχετε αρκετά
διαθέσιµα, καταρχήν περιµένετε λίγο να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτή τη στιγµή εγώ,
θεωρώ ότι, όπως είπαµε και στην παρουσίαση ότι, οι Τράπεζές µας είναι ασφαλείς.
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Συνεπώς, από τη στιγµή που δεν θέλετε να αναλάβετε περεταίρω ρίσκο, περιµένετε να
ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο.
Τώρα, όσον αφορά τα οµόλογα, υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα στην Ελλάδα
αυτή τη στιγµή, επειδή, επιµηκύνονται τα οµόλογα από το 2011 ως το 2020 και εκεί
µπαίνουνε σχεδόν όλα τα οµόλογα που λήγουν, θα µπουν οι Τράπεζες. Η αγορά των
οµολόγων αλλάζει πάρα πολύ, αλλάζει δραµατικά. Περιµένουµε να γίνουν οι
διαδικασίες, γιατί αυτά τα οµολόγα θα επιµηκυνθούν για 30 χρόνια. Φαντάζοµαι εσείς
δεν έχετε τη διάθεση να πάρετε ένα ρίσκο και να παρακολουθείτε την απόδοση ενός
οµολόγου, που θα λήξει µετά 30 χρόνια και να παρακολουθήσετε και τη ρευστότητά
του. Αυτό λοιπόν, είναι κάτι που µεταβάλλεται. Ορίστε;
-µέλος ΛΕΑ∆ : Τα ξένα οµόλογα; Τα ξένα οµόλογα;
-Β.Σιαµαντάς εισηγητής: Εµείς για τα ξένα οµόλογα κάναµε µια αναφορά σε
Γερµανία και Ηνωµένες Πολιτείες. Στη Γερµανία, αν πάτε σε οµόλογο ενός ή δύο
ετών, η απόδοσή σας είναι 1% και ενώ έχουν ανέβει τα επιτόκια αυτή τη στιγµή. Το
ίδιο ισχύει και για τις Ηνωµένες Πολιτείες. Βέβαια, στις Ηνωµένες Πολιτείες
επισηµαίνω, ότι αναλαµβάνετε συναλλαγµατικό ρίσκο, έτσι; ∆ηλαδή, κάνετε
επένδυση σε δολάρια. Οι προθεσµιακές καταθέσεις του εξωτερικό έχουν σχεδόν
µηδενικά επιτόκια. Θα έλεγα ότι, η σωστή στρατηγική αυτή τη στιγµή, και εφόσον δεν
έχουµε ήδη επενδύσεις, είναι να περιµένουµε λίγο να καταλαγιάσει το σκηνικό.
Ίσως χτες, ίσως λέω, µπήκαµε σε µια σωστή πορεία από την άποψη των
Ευρωπαίων. ∆ηλαδή µας έδωσαν κάποιο φθηνότερο χρήµα, γιατί η Ελλάδα, δεν είναι
δυνατόν να σωθεί µε ακριβά δάνεια. Αλλά, από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στην
Ελληνική οικονοµία, φαντάζοµαι, ότι θα έχει αρχίσει να διαφαίνεται στον επόµενο 1
χρόνο. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα αν τα µηνύµατα είναι θετικά, το Χρηµατιστήριο
ενδεχόµενα να ανακάµψει από τα χαµηλά δεκαετίας που δείξαµε στο διάγραµµα.
-κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Η κυρία Φωτίκα του ΛΕΑ∆ Ιωαννίνων
έχει να κάνει µια σχετική µε το θέµα αυτό τοποθέτηση και κλείνουµε και την ενότητα
αυτή και το πρόγραµµα της πρώτης ηµέρας.
-Καίτη Φωτίκα γραµµατέας της Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ιωαννίνων
: Ναι, θα προσπαθήσω. Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω το εξής πάνω σ’ αυτόν
τον προβληµατισµό, που αναπτύξαµε σχετικά µε τα αποθεµατικά µας. Νοµίζω ότι
είµαστε καταδικασµένοι για την απάντηση την οποία έχουµε να δώσουµε στους
συναδέλφους για το ότι δικαιούνται να έχουν προθεσµιακές καταθέσεις εκτός των
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πιστωτικών ιδρυµάτων της Ελλάδος καθότι, εµείς ως δικηγόροι µεν, πλην όµως κοινοί
θνητοί ως προς τα οικονοµικά, δεν γνωρίζουµε ευρύτερα το οικονοµικό πλαίσιο το
οποίο

υπάρχει

στο

εξωτερικό.

Ούτε

βέβαια

έχουµε

και

τη

δυνατότητα

χρηµατοοικονοµικών συµβούλων οι οποίοι µερικές φορές, καθώς γνωρίζουµε,
εξυπηρετούν και άλλα συµφέροντα. Με την έννοια αυτή, η επιλογή των ΛΕΑ∆ για
επενδύσεις µέσω των προθεσµιακών καταθέσεων, πιστεύω ότι είναι µια πάρα πολύ
καλή πρακτική. Ποιος είναι ο κίνδυνος; Ειπώθηκε στην αίθουσα, εάν οι προθεσµιακές
καταθέσεις των ΛΕΑ∆, που είναι ιδιωτικού δικαίου σωµατεία, εάν κινδυνεύουν.
Κινδυνεύουν θεωρώ νοµικά, όπως κάθε ιδιωτική κατάθεση. ∆εν είναι δυνατόν να
έρθουν και να δεσµευτούν. Εποµένως, ο κίνδυνος, που υπάρχει είναι, εάν οι
προθεσµιακές αυτές καταθέσεις έχουν την ασφάλεια, την ελάχιστη των 100.000 ευρώ.
Όπως ειπώθηκε λοιπόν, από την Κυβέρνηση ότι, υπάρχει διασφάλιση ανά πιστωτικό
ίδρυµα και ανά άτοµο.
Εάν εµείς ως ΛΕΑ∆ θεωρούµαστε ένα άτοµο, εάν έχουµε τα χρήµατα σε
διαφορετικά πιστωτικά ιδρύµατα, µπορούµε να κερδίσουµε αυτό το ελάχιστο όριο. Θα
πρέπει όµως να επιλέξουµε σε ποιες Τράπεζες. ∆εν µπορεί εκείνη η Τράπεζα, η οποία
δίνει το µεγαλύτερο επιτόκιο να θεωρείται, ότι είναι η καλύτερη Τράπεζα για να
µπορούµε να κατακερµατίσουµε τα αποθεµατικά µας. Θα πρέπει να επιλέξουµε 2 ή 3
τράπεζες, που θεωρούµε ως ∆ιοικητικό Συµβούλιο άξιες εµπιστοσύνης, για να
επενδύσουµε τα αποθεµατικά και µε το ρίσκο. Το ρίσκο δηλαδή ευρύτερα,το τι θα
γίνει σε όλη την Ελλάδα.
∆εν πιστεύω ότι πρέπει να βγούµε στο εξωτερικό διότι, δεν µπορούµε να
επενδύσουµε σε χρυσό, καθότι εµείς δεν έχουµε ανάγκη ρευστοποίησης των
αποθεµατικών µας ή µέρους των αποθεµατικών µας. Θα πρέπει εποµένως, µε τα
δεδοµένα, που έχουµε να παλέψουµε εδώ. Ειπώθηκε ένας άλλος προβληµατισµός, αν
θα ήταν καλύτερο οι προθεσµιακές καταθέσεις και οι κάθε φύσεως καταθέσεις µας,
αντί για τους λογαριασµούς στα ΛΕΑ∆ να είναι σε ατοµικούς λογαριασµούς.
Θα ήθελα να σας πω την εµπειρία µου, του ΛΕΑ∆ Ιωαννίνων, ότι εµείς είχαµε
όλες τις καταθέσεις µας σε ατοµικούς λογαριασµούς. Πλην όµως, προέκυψε θέµα και
ελεχθήκαµε κάποια µέλη του Συµβουλίου πώς είναι δυνατόν, από την Επιτροπή του
βρόµικου χρήµατος, να

έχουµε αυτού του ύψους τις καταθέσεις. Λοιπόν,

αναγκαστήκαµε να επιστρέψουµε τις καταθέσεις αυτές σε προηγούµενο καθεστώς και
τις βάλαµε στο όνοµα του ΛΕΑ∆. Αυτό σας το µεταφέρω ως εµπειρία.
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Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο και δεν θα καθυστερήσω. Είναι σίγουρο ότι,
πάντα αυτοί που φοβούνται, έχουν δίκιο, οι επιφυλακτικοί. Όµως ο κόσµος πάει
µπροστά από αυτούς, που είναι αισιόδοξοι. Με την έννοια αυτή, δεν χρειάζεται να
βάζουµε τις πλερέζες όλοι. Πρέπει να παλέψουµε. Είναι µια πολύ κακή συγκυρία.
Πρέπει να κρατήσουµε τα αποθεµατικά µας. ∆εν υπάρχει περίπτωση να
δηµιουργήσουµε νέα αποθεµατικά αυτού του είδους. ∆εν υπάρχει περίπτωση να
κατορθώσουµε να συσπειρώσουµε σ’ αυτά τα οποία λέµε παροχές; Να δούµε το
µέλλον µας; Να το δούµε. Θέλουµε να κρατήσουµε αυτές τις παροχές που έχουµε;
Πρέπει να τις περιορίσουµε; Είµαστε εδώ να το αντιµετωπίσουµε ενιαία. ∆εν είναι
λύση να µοιράσουµε τα αποθεµατικά. Είναι η µόνη σταθερά την οποία έχουµε, καθότι
όλα τα’ άλλα διαλύονται και πρέπει να βρούµε λύσεις από εδώ και πέρα.
Να προσπαθήσουµε µε κοινή πορεία και απαντήσεις. Και δεν θα είναι
καλύτερο να σηκωθεί το κάθε ΛΕΑ∆ και να πει, εγώ µοιράζω, έτσι; Και να φύγει διότι
θα διασπαστούµε. Θεωρώ ότι, σ’ αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να παλέψουµε και εµείς
ως Ένωση, αυτοί που θα είµαστε ή δεν θα είµαστε στη συνέχεια για τα περαιτέρω.
Ευχαριστώ.
-κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Από τη συζήτηση διεφάνη ότι,
το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ευχαριστούµε τον κύριο Σιαµαντά και τον κ.
Κουρκίνα, γιατί µας έδειξαν τις δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά, όπως είπε η κυρία
Φωτίκα, πράγµατι, εµείς τα ΛΕΑ∆ έχουµε δεσµεύσεις. ∆εσµεύσεις ως δικηγόροι.
Είµαστε ο πρώτος επιστηµονικός Σύλλογος. Εµείς δεν µπορούµε να δώσουµε το σήµα,
το σήµα της φυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό. Άλλωστε επισηµάνθηκαν οι κίνδυνοι.
Αυτό θέλαµε να δειχθεί, ότι, η κατάθεση των κεφαλαίων µας στο εξωτερικό δεν είναι
πανάκια.
∆εύτερον, εκείνο που διεφάνη είναι ότι, αυτή τη στιγµή οι Τράπεζες, άµεσα
δεν κινδυνεύουν. Άρα, δεν κινδυνεύουν και οι καταθέσεις των ΛΕΑ∆ και δεν
κινδυνεύουν όπως είπε και η κυρία Φωτίκα και οι καταθέσεις των ΛΕΑ∆ ως νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου από ενδεχόµενη δέσµευσή τους απ’ το Κράτος. Όταν και
όπως µπορεί το Κράτος να δεσµεύσει τις καταθέσεις ενός ιδιώτη, κατά τον ίδιο τρόπο
θα µπορούσε να δεσµεύσει και τις δικές µας καταθέσεις. Άρα, δεν µπορούµε ούτε σε
χρυσό να επενδύσουµε, ούτε στη θυρίδα της Τράπεζας να βάλουµε τα χρήµατα και
ούτε, πολύ σωστά το είπε η κ. Φωτίκα, να µοιράσουµε τα χρήµατα στους
συναδέλφους. Μπορούµε, αυτή τη στιγµή όπως έχουν τα πράγµατα, -βέβαια
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χρειάζεται διαρκής εγρήγορση-, µπορούµε να εξακολουθήσουµε να εµπιστευόµαστε
τις τοποθετήσεις χρηµάτων σε µακροχρόνιους λογαριασµούς στις Ελληνικές
Τράπεζες.
Κλείνοντας λοιπόν, στο σηµείο αυτό τις σηµερινές εργασίες, πρέπει να δώσω
τον λόγο στον κύριο Ν. Παγίδα να µας ενηµερώσει για το τι θα κάνουµε αύριο. Εγώ
από άποψη εργασιών της Ολοµέλειας σας ενηµερώνω ότι 9 πµ. η ώρα συνεχίζουµε µε
ένα σηµαντικό θέµα. Οι σχέσεις ΛΕ∆Ε και ΛΕΑ∆. Θα παρακαλούσα να είµαστε
παρόντες ενωρίς, 9:30 το πολύ, γιατί πρέπει να φύγει και ο κύριος Χ. Τσαρµακλής, ο
οποίος είναι εισηγητής στο θέµα από πλευράς ΛΕ∆Ε. Κύριε Παγίδα έχετε τον λόγο.
-Ν. Παγίδας πρόεδρος ΛΕΑ∆ Σύρου : Ναι. Καταρχάς θα ήθελα να
ευχαριστήσω την παρουσία των εισηγητών και µάλιστα να πω ότι, πραγµατικά είναι
τολµηρή η θέση που παίρνετε. Ακόµη δεν έχουµε χωνέψει το τι θα γίνει. Και το άλλο
είναι ότι, σε καµιά περίπτωση, εγώ τουλάχιστον σαν ΛΕΑ∆ Σύρου, όσο είναι η τριετία
και επειδή είναι τριετές, δεν θα ακολουθήσουµε δρόµους µιάς Κυβέρνησης Ελληνικής
η οποία υποθήκευσε το µέλλον για σαράντα χρόνια, έχοντας µια τετραετία. Οπότε,
τουλάχιστον σε καθαρό πολιτικό επίπεδο, γιατί το οικονοµικό είναι και πολιτικό,
νοµίζω αυτό το πράγµα ούτε καν το συζητάµε. Πάντως σας ευχαριστώ για την τόλµη
σας και τις αναλύσεις αυτές.
Και κάτι άλλο που είχα συζητήσει µε τον Πρόεδρο και κάποια στιγµή πρέπει
να γίνει. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να µιλήσουµε για το συνταξιοδοτικό µας.
∆ηλαδή ένα συνταξιοδοτικό ιδιωτικό γιατί εκεί σπρώχνεται η ιστορία. Αυτό είναι µια
άλλη ιστορία.
Τώρα, ευχαριστώ καταρχάς όλους σας και για τη συµµετοχή και τις
παρουσιάσεις και επίσης θέλω να σας πω ότι σήµερα στη συνέχεια πηγαίνουµε στον
Ερµή, όπου θα παρατεθεί µπουφές , που µαζί µε την Ένωση το έχουµε αναλάβει και
αύριο το πρωί 9:30 η ώρα είναι η εκδροµή για τους συνοδούς των µελών. Η αφετηρία
είναι µπροστά στα λεωφορεία που είναι στη παραλία, στη στάση των λεωφορείων
απέναντι απ’ τα GOODΥ’S. Θα κρατήσει η εκδροµή εφτά ώρες, οπότε οι συνοδοί θα
είναι απασχοληµένοι όλο το πρωί και εµείς εδώ. Το απόγευµα 7:30 η ώρα είναι η
προσφορά της Ένωσης και του ΛΕΑ∆ Σύρου µε τον κύριο Ρωµανιά, ο οποίος
παραβρίσκεται και τον καλωσορίζω για να µιλήσει στην κοινωνία της Σύρου αλλά και
σε εµάς βέβαια, για τα θέµατα τα ασφαλιστικά.

59

2 η ΗΜΕΡΑ της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ : ΛΕΑ∆ και ΛΕ∆Ε αναγκαιότητα συνεργασίας
Εισηγητές οι πρόεδροι Ενωσης ΛΕΑ∆ και ΛΕ∆Ε

Ι. Παναγόπουλος πρόεδρος της Ένωσης : Οι παλαιότεροι θα θυµάστε ότι σε
αρκετές Ολοµέλειες έχει γίνει λόγος για την ανάγκη συνεννόησης των δύο φορέων, οι
οποίοι έχουν µια κοινότητα οργανική, είναι και τα δύο Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
∆ικαίου και έχουν ενότητα σκοπών.
Αυτήν την στιγµή, έχουν ωριµάσει οι συνθήκες, όπως θα δείτε από την
εισήγηση της Ένωσης και τις ανταπαντήσεις ή τοποθετήσεις καλύτερα του Προέδρου
του ΛΕ∆Ε, του Αποστόλη του Λιώση, που κάθεται εξ δεξιών µας.
-

Ευχαριστούµε κύριε Πρόεδρε που µας τιµάτε σήµερα.

-

Απ . Λιώσης πρόεδρος ΛΕ∆Ε :Να είστε καλά .

Πρόεδρος Ένωσης :Ευχαριστούµε και τον Χάρη τον Τσαρµακλή, που είναι ταµίας
του ΛΕ∆Ε, και έχει µακραίωνη σχέση από την ίδρυση όλων των ΛΕΑ∆ . Επίσης
έχουµε και µία παρέµβαση του Προέδρου του ΛΕΑ∆ Λάρισας του Παναγιώτη
Γκορτζίλα.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε αρκετές Ολοµέλειες έχει τεθεί και συζητηθεί το θέµα της συνεννόησης και
συνεργασίας ΛΕ∆Ε και ΛΕΑ∆. Κατά ευτυχή σύµπτωση λοιπόν στην τελευταία Γενική
Συνέλευση του ΛΕ∆Ε, που έγινε τέλη Μαΐου 2011, µετά από πρόταση του µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΛΕ∆Ε του Χάρη του Τσαρµακλή και αποδοχή του
Προέδρου του κυρίου Λιώση, ενεκρίθη από τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης του
ΛΕ∆Ε η συνάντηση των δύο Προεδρείων ΛΕ∆Ε και Ένωσης ΛΕΑ∆ µε σκοπό την
συζήτηση εξεύρεσης τρόπων συνεργασίας.
Πράγµατι την πρώτη εβδοµάδα του Ιουνίου 2011 έγινε συνάντηση των δύο
Συµβουλίων, όπου µετά από ανταλλαγή απόψεων σε µια πρώτη συζήτηση έγινε
αντιληπτό ,ότι µια συνεργασία των δύο φορέων µόνο επωφελής µπορεί να είναι.
Έτσι, σήµερα εδώ, στην Ολοµέλειά µας, έχουµε την τιµή να παρίσταται από το
ΛΕ∆Ε ο Πρόεδρος, όπως προείπα, κύριος Απ. Λιώσης, και να επισφραγίζεται έτσι µια
νέα εποχή για τις σχέσεις των δύο φορέων. Θεωρώ ότι είµαστε υποχρεωµένοι να
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εκθέσουµε εµείς τις απόψεις µας και να ακούσουµε εν συνεχεία από τον κύριο
Πρόεδρο του ΛΕ∆Ε τους στόχους, που θα εξυπηρετήσει µια τέτοια συνεργασία.
Εισήγηση Ι.Παναγόπουλου προέδρου της Ένωσης και προέδρου του
ΛΕΑ∆ Πατρών και Αιγίου : Οι δύο φορείς ΛΕΑ∆ και ΛΕ∆Ε έχουν κοινά στοιχεία;
Η απάντηση είναι ναι.
Και οι δύο φορείς έχουν σχεδόν τα ίδια µέλη. ∆ικηγόρους επαρχιακών
δικηγορικών συλλόγων. Και οι δύο φορείς είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου,
σωµατειακής µορφής µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και οι δύο φορείς αποβλέπουν
στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση αναγκών κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα
των συναδέλφων δικηγόρων. Μοιραία οι στόχοι των παροχών των δύο φορέων
διασταυρώνονται και εν πολλοίς συµπίπτουν. Έτσι, κύρια παροχή των ΛΕΑ∆ είναι
το εφάπαξ, που χορηγείται µε την συνταξιοδότηση των µελών του. Κύρια παροχή του
ΛΕ∆Ε επίσης, είναι η χορήγηση εφάπαξ στους ίδιους συνταξιοδοτούµενους
δικηγόρους. Σε 26 ΛΕΑ∆ χορηγείται το επίδοµα τοκετού, ενώ το ίδιο επίδοµα
χορηγείται σε µεγαλύτερο αριθµό µελών δικηγορικών συλλόγων από το ΛΕ∆Ε.
Η απώλεια εισοδήµατος µέσω της οµαδικής νοσοκοµειακής ασφάλισης
καλύπτεται σε 29 ΛΕΑ∆, ενώ την ίδια παροχή για όλα τα µέλη την έχει και ο ΛΕ∆Ε.
Το εξίσου σηµαντικό είναι ότι και οι δύο φορείς ως Νοµικά Πρόσωπα
διατελούν κάτω από το ίδιο νοµικό, οικονοµικό και φορολογικό καθεστώς. Κάτω από
τις ίδιες αρχές. Είναι φορείς, ουσιαστικά, επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης.
Ανέκαθεν, λοιπόν, υπήρχε ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας των δύο φορέων
τόσο για θέµατα που αφορούν τις παροχές τους, όσο και την από κοινού αντιµετώπιση
οικονοµικών και φορολογικών ζητηµάτων. Η ανάγκη αυτή στους σηµερινούς
δυσκολότατους οικονοµικά καιρούς για την Ελλάδα και για τους Έλληνες αλλά και
για φορείς όπως τα ΛΕΑ∆ και το ΛΕ∆Ε είναι ακόµα επιτακτικότεροι. Ποιοι θα είναι
οι στόχοι και τα επιδιωκόµενα ωφελήµατα από µια τέτοια συνεργασία; Βασική αρχή,
πρωταρχικός κανόνας θα είναι η ισότιµη και αυτό πρέπει να είναι, καλοπροαίρετη
συνεργασία µεταξύ Ένωσης ΛΕΑ∆ και του ΛΕ∆Ε.
1.-Οι παροχές λοιπόν:
Όπως, κατεδείχθη υπάρχει κοινότητα σε πολύ µεγάλο βαθµό των παροχών στα
ίδια µέλη των ΛΕΑ∆ και του ΛΕ∆Ε. Στις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες
πιθανόν να υπάρξει οικονοµική στενότητα και µείωση των πόρων των δύο φορέων.
Πιθανόν να υπάρξει ανάγκη αναδιαµόρφωσης της οικονοµικής τους πολιτικής, ανάγκη
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περιορισµού κατ’ αρχήν του ύψους των παροχών. Εδώ, αναδεικνύεται ο ρόλος
συνεννόησης των δύο φορέων, ώστε σε τελική ανάλυση, ο µεν δικαιούχος δικηγόρος
να λαµβάνει την ανάλογη δίκαιη παροχή χωρίς στοιχεία υπερβολής, οι δε φορείς, να
διαµοιράσουν το βάρος όµοιων παροχών.
2.- Ως προς την είσπραξη των πόρων:
Η

ουσιαστική

κατάργηση

των

διανεµητικών

λογαριασµών

στους

περισσότερους δικηγορικούς συλλόγους θα σηµάνει την δυσκολία είσπραξης πόρων,
από εισφορές των ίδιων µελών, των δικηγόρων. Οι δικηγόροι πληρώνουν µέσω των
διανεµητικών λογαριασµών στην πλειοψηφία των ΛΕΑ∆ και των δικηγορικών
συλλόγων µηνιαία εισφορά από 60 ευρώ στο ΛΕ∆Ε. Από τον ίδιο λογαριασµό
πληρώνουνε και µηνιαία εισφορά στο οικείο ΛΕΑ∆. Τέτοια εισφορά, που ετήσια
φτάνει και τα 350 ευρώ σύµφωνα µε την ανάλυση,που έχουµε σχετικά µε τους πόρους
και τις παροχές των ΛΕΑ∆. Μέχρι σήµερα, η είσπραξη των µηνιαίων εισφορών
ΛΕΑ∆ και ΛΕ∆Ε από το ίδιο ταµείο του διανεµητικού λογαριασµού του οικείου
δικηγορικού συλλόγου ήταν ανώδυνη για τον κάθε δικηγόρο. Σε αρκετούς
δικηγορικούς συλλόγους, η πλειοψηφία των δικηγόρων πιθανόν και να αγνοούσε, ότι
πλήρωνε µηνιαίες προσφορές στο ΛΕΑ∆ και τον ΛΕ∆Ε.
Η σηµερινή ή αυριανή

αδυναµία πληρωµής µερίσµατος από τους

διανεµητικούς λογαριασµούς θα αφυπνίσει τους δικηγόρους, που πρέπει εξ’ ιδίων να
πληρώνουν από την τσέπη τους ανάλογα ένα ποσό 70 ευρώ – 80 ευρώ το µήνα.
Ενδεχόµενα, να υπάρξει αδυναµία πληρωµής εισφορών και για τα ΛΕΑ∆ και για το
ΛΕ∆Ε, και να γεννηθεί θέµα είσπραξης των εσόδων τους, κάτι το οποίο µέχρι σήµερα
ήταν εξασφαλισµένο. Για παράδειγµα, στην Πάτρα δεν πήραµε µέρισµα για δεύτερη
φορά και αυτή τη στιγµή οι συνάδελφοι χρωστάνε 17 ευρώ για 6 µήνες εισφορές. Και
έχει ο Θεός.
Βέβαια, προτίµησε ο δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας και καλά έκανε, µε την
έννοια ότι απέδωσε τις εισφορές των δικηγόρων προς τον ΛΕ∆Ε, µε όσο υπόλοιπο
έµενε από τον διανεµητικό λογαριασµό, από τα λίγα συµβόλαια που έγιναν. Αλλά
αυτό για πόσο καιρό θα το κάνει; Βέβαια, υπήρξε µια πρόταση που πιθανόν να
ευδοκιµήσει να δηµιουργηθεί

ένας νέος ειδικός λογαριασµός µε αύξηση των

παρακρατήσεων επί των δικαστικών αµοιβών 8%, δηλαδή κάθε δικηγόρος στα 100
ευρώ, θα δίνει 8 ευρώ για την τήρηση των λογαριασµών εισφορών του ΛΕΑ∆ και
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του ΛΕ∆Ε . Και τι θα γίνει λοιπόν, όταν η οικονοµική δυσπραγία φέρει τους
δικηγόρους µπροστά σε δίληµµα επιλογής φορέα;
Ίσως τεθεί το θέµα ΛΕΑ∆ ή ΛΕ∆Ε. Ποιον φορέα θα προτιµήσει ο κάθε
δικηγόρος; Ίσως εκείνον που είναι πιο κοντά του. Εκείνον που έχει άµεσες παροχές,
εκείνον που έχει περισσότερη ανάγκη. Όµως, αυτή η σκέψη, αυτή η επιλογή είναι
λανθασµένη. Και οι δύο φορείς είναι πολύτιµοι, πρωτοποριακοί για τους δικηγόρους.
Όµως, θα πρέπει οι φορείς, αυτό να το καταστήσουν κατανοητό ακόµα και στον
τελευταίο δύσπιστο, οικονοµικά τροµοκρατηµένο δικηγόρο. Μόνον η συνεργασία,
των δύο φορέων και η επιδίωξη εναλλακτικών λύσεων µπορεί να έχει καλό
αποτέλεσµα.
3.- Τα φορολογικά, νοµικά και οικονοµικά θέµατα ως ταυτότητα θέσεων.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις των ΛΕΑ∆ και του ΛΕ∆Ε ως νοµικών
Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου είναι ίδιες. Ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις για την
σύσταση, τη λειτουργία, για τα έσοδα, τις παροχές. Όµως αυτό κατεδείχθη, απόλυτα
στην χθεσινή εισήγηση.
Για παράδειγµα, το κουβέντιασα αυτό µε τον Πρόεδρο τον κύριο Λιώση, ότι το
ΛΕ∆Ε, και κάποιος συνάδελφος το είπε, ότι κάνει παρακράτηση χαρτοσήµου 1,2%
στο εφάπαξ.
Ακούσαµε χθες, και αυτό είναι διασταυρωµένο και από το Ταµείο Προνοίας
Θεσσαλονίκης, πως και εκεί δεν κάνουν παρακράτηση χαρτοσήµου 1,2%.
Μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω ο κ. Τσαντίλας, που είναι διευθυντής στο
ΛΕ∆Ε, µπορεί να κάνουµε λάθος εµείς, µπορεί να κάνει λάθος και αυτός. Αυτά είναι
θέµατα λοιπόν που πρέπει να τα δούµε για να είµαστε ενήµεροι και οι µεν και οι δε.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα ενδιαφερθεί µόνο για τα ΛΕΑ∆, όπως
ακούσαµε χτες, αλλά και για το ΛΕ∆Ε. Γιατί να είναι στο απυρόβλητο το ΛΕ∆Ε, από
την στιγµή που έχει την ίδια αποστολή και τις ίδιες υποχρεώσεις; Και δεν χρειάζεται,
ούτε να στρουθοκαµηλίζουµε ,ούτε να «άδοµεν των οικιών ηµών εµπιπραµένων» και
οι δύο φορείς έχουν αποθεµατικά. Κατά πόσο ασφαλείς είναι οι τραπεζικές καταθέσεις
των αποθεµατικών; Υπάρχουν άλλοι ασφαλέστεροι αποδοτικότεροι τρόποι επένδυσης
των αποθεµατικών; Και κατά πόσο κινδυνεύουν τα αποθεµατικά των δικηγόρων και
στους δύο φορείς;
Η κοινότητα των σκοπών και των προβληµάτων απαιτεί κοινότητα
λύσεων. Κανένας φορέας δεν πρέπει να υποτιµά τον άλλον, δεν πρέπει να κατέχει
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ιεροκρυφίως την γνώση της αλήθειας. ∆εν πρέπει να φέρεται ανταγωνιστικά ο ένας
φορέας έναντι του άλλου. ∆εν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια για κανένα από τους δύο
φορείς.
Η πρότασή µας λοιπόν: Τι πρέπει να γίνει;
Να εγκαινιαστεί κλίµα εµπιστοσύνης και αλληλοενηµέρωσης και δίαυλοι
συνεχούς επικοινωνίας µεταξύ των διοικήσεων των δύο φορέων. Είναι απαραίτητη η
ανταλλαγή απόψεων για τα κοινά θέµατα σε µια συνεχή βάση επικοινωνίας και
συνάντηση στο ίδιο τραπέζι. Αυτά που υπάρχουν µας ενώνουν και δεν µας
χωρίζουν. Ας γίνει αυτό πραγµατικότητα και τα ΛΕΑ∆ είναι ανοιχτά και πρόθυµα
γι’ αυτή την προοπτική.
Κύριε Πρόεδρε του ΛΕ∆Ε, έχετε τον λόγο.
Απ Λιώσης Πρόεδρος του ΛΕ∆Ε :
«Ανάγκας και οι θεοί πείθονται». Κύριε Πρόεδρε της Συντονιστικής
Γραµµατείας, κύριε Πρόεδρε του ∆ικηγορικού Συλλόγου της Σύρου, αδελφέ, κύριοι
πρόεδροι, κυρίες και κύριοι των τοπικών συλλόγων ΛΕΑ∆, αγαπητοί συνάδελφοι,
σύµφωνα µε την 217 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΛΕ∆Ε ρητώς
εξουσιοδοτήθηκαν 3 µέλη του ΛΕ∆Ε να παρασταθούν στην σηµερινή συνεδρίαση.
Είναι ο Πρόεδρος, είναι ο κύριος Τζαµακλής, ο ταµίας και είναι ο απολειπόµενος
γενικός γραµµατέας, κύριος Στεφανίδης. Εξάλλου µε την ίδια απόφαση το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εκτιµά, ότι θα πρέπει να αρχίσει διάλογος µεταξύ των δύο φορέων, του
ΛΕ∆Ε και του ΛΕΑ∆, µε σκοπό την επίλυση όλων των προβληµάτων, που
προέρχονται κυρίως και πρωτίστως από την σηµερινή οικονοµική δυσπραγία µε
γνώµονα το συµφέρον των συναδέλφων, την προάσπιση των γεγενηµένων
δικαιωµάτων και την έρευνα των τεχνικών δυσκολιών που θα παρουσιαστούν στην
πράξη.
Επίσης επί της ουσίας των όλων προβληµάτων το διοικητικό συµβούλιο κατά
πλειοψηφία επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί αφού λάβει γνώση των προβληµάτων της
Ολοµέλειας των ΛΕΑ∆ και των σχετικών εισηγήσεων. Αυτή η καθεαυτή από κοινού
έναρξη του διαλόγου αποτελεί την νοµοτελειακή κατάληξη ,αφενός µεν της επιµονής
των µελών του διοικητικού συµβουλίου της ευθύνης των ΛΕΑ∆, δηλαδή της
γραµµατείας, και κυρίως αυτό το τονίζω το υπογραµµίζω και το εννοώ µε πλήρη
συνείδηση του Προέδρου της Ένωσης, του κυρίου Ιωάννη Παναγόπουλου και
αφετέρου, έστω και της ισχνής πλειοψηφίας των µελών του διοικητικού συµβουλίου
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και της Γενικής Συνέλευσης του ΛΕ∆Ε σε συνδυασµό βέβαια, µε την παρούσα
κοινωνική και οικονοµική συγκυρία.
Η έναρξη προβληµατισµού και συνεπώς διαλόγου ήδη διάνοιξε, αφού τέθηκαν
εκ µέρους της Ένωσης του ΛΕΑ∆ προς το ΛΕ∆Ε ενδεικτικώς προς συζήτηση και
επιγραµµατικώς οι πιο κάτω προτάσεις:
Πρώτον, επικαλύψεις αρµοδιοτήτων και παροχών µεταξύ των δύο φορέων,
δεύτερον, κοινή ή συναφής επενδυτική πολιτική κεφαλαίων, (είχατε ένα τέτοιο
ζήτηµα χθες,)

τρίτον, ανταλλαγή απόψεων επί σχετιζόµενων ζητηµάτων της

επιδιωκόµενης κοινής προνοιακής πολιτικής. Ειδικότερες οι πιο εξειδικευµένες
προτάσεις δεν έχουν τεθεί ή καθ’ υπόνοιαν δεν έχουν συζητηθεί.
Για την συγκεκριµενοποίηση αυτών των προτάσεων υπό την ιδιότητά µου ως
προέδρου του ΛΕ∆Ε, ας παρατηρηθούν τα εξής:
Α.- πρώτον, φύση και προορισµός του ΛΕ∆Ε. Ο ΛΕ∆Ε συστήθηκε απ’
ευθείας από το ∆ικηγορικό Σύλλογο µε την σωµατειακή νοµοθεσία, -διαδικασία, µε
κύριο σκοπό την παροχή εφάπαξ κεφαλαίου στους αφυπηρετούντες λόγω γήρατος ή
µόνιµης ανικανότητας προς εργασία. ∆εύτερον για την παροχή µηνιαίας χρηµατικής
αποζηµίωσης δίκην δηλαδή επικουρικής σύνταξης 450,00 ευρώ και τούτο διότι εµείς
το 1999 τα ταµεία πρόνοιας είχαν καθηλωθεί ελαίω νοµοθεσίας σε πενιχρές παροχές.
Στην ανοδική του πορεία, όµως, ο ΛΕ∆Ε, συµπεριέλαβε και άλλες παροχές της
καθηµερινότητας, όπως λόγου χάριν, τις ηµερήσιες χρηµατικές αποζηµιώσεις αλλά
και τα επιδόµατα των τοκετών.
Μέλη του ΛΕ∆Ε ,ως νοµική και οικονοµική οντότητα, είναι µόνο οι
δικηγορικοί σύλλογοι, εκπροσωπούµενοι αυτοδικαίως από τον εκάστοτε πρόεδρο
αυτών, δηλαδή οι θεσµοί είναι µέλη και οι φορείς των θεσµών είναι και αυτοί τα
όργανα του ΛΕ∆Ε.
Οι λήψεις των αποφάσεων λαµβάνονται κατά το καταστατικό διττώς µε δύο
τρόπους ταυτοχρόνως, δηλαδή απαιτείται και η πλειοψηφία των µελών προέδρων το
50 συν ένα των παρόντων και η πλειοψηφία των εκπροσωπουµένων µελών από
έκαστο πρόεδρο. ∆ηλαδή αν πέντε σύλλογοι ψηφίσουν αρνητικά και είναι η Πάτρα το
Ηράκλειο, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Γιάννενα τελειώνει η ιστορία, είναι διττή η
πλειοψηφία, διότι εκπροσωπούν και την πλειονότητα των µελών. Γενικώς, ο ΛΕ∆Ε
χαρακτηρίζεται λόγω νοµικής ιδιοσυστασίας φύσης και υπόστασης, ως λίαν ευέλικτος
φορέας προνοιακής πολιτικής.
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Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο υπήχθησαν σχεδόν ακαριαίως στο περίφηµο
άρθρο 21 του Καταστατικού του ΛΕ∆Ε, που αποτελεί σταθµό στην προνοιακή
πολιτική, όλοι οι νέοι δικηγόροι, -νέοι εντός εισαγωγικών,- έτσι τους αναφέρει το
Καταστατικό, και είναι αυτοί οι εγγεγραµµένοι στους δικηγορικούς συλλόγους από το
1993 και επέκεινα, προκειµένου η βασική τους σύνταξη ,από το πενιχρό ποσόν των
360,00 περίπου ευρώ να ανέλθει στο ίδιο επίπεδο των παλαιών δικηγόρων, δηλαδή
των εγγεγραµµένων πριν το 1993, ήτοι σε βασική σύνταξη 1.290,00 ευρώ, δηλαδή ο
ΛΕ∆Ε µε τον θεσµό αυτόν του άρθρου 21, υποκατέστησε το Ταµείο Νοµικών, µε
έµπνευση και πρόταση των εξουσιοδοτηµένων σήµερα στην συνεδρίαση αυτή µελών
του ΛΕ∆Ε.
Τέλος, ο ΛΕ∆Ε, έχει ως αποκλειστικούς πόρους τις εξ’ ιδίων παροχών όλων
των εγγεγραµµένων σε αυτόν µελών ( 11.000 µέλη). Ποιες είναι οι παροχές ποια είναι
τα χρήµατα που πρέπει να καταβάλει κάποιος για να ασφαλιστεί στο ΛΕ∆Ε; :2,20
ευρώ ηµερησίως για τους παλιούς δικηγόρους ,και 3,40 ευρώ ηµερησίως, δηλαδή ένα
πακέτο τσιγάρα για τους νέους δικηγόρους.
Τα ΛΕΑ∆ απεναντίας είναι εκ του νόµου διάδοχοι των ταµείων προνοίας, σε
τοπικό επίπεδο, όπου υφίστανται κατά σύλλογο και ιδιαίτερες συνθήκες. Οι πόροι των
ΛΕΑ∆ προέρχονται κυρίως από τις τετραπλότυπες αποδείξεις, δηλαδή από τα
γραµµάτια προείσπραξης και επικουρικώς και από άλλους πόρους, όπως είναι η
διακίνηση ενσήµου σε τοπικό επίπεδο. Εξάλλου η νοµική ιδιοσυστασία των ΛΕΑ∆
,ως σωµατεία κατά τον εξωτερικό τύπο, είναι ίδια µε του ΛΕ∆Ε, αλλά ουσιαστικά και
λειτουργικά διαφέρουν, καθώς

άµεσα ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου

αυτοδικαίως και πρωτοτύπως συµµετέχει ως µέλος του ΛΕ∆Ε κατά τα ανωτέρω.
Γι’ αυτό είναι άξια θαυµασµού η προνοιακή προσήλωση υπευθύνων
παραγόντων, δηλαδή των εκπροσώπων των ΛΕΑ∆ ,που µορφοποιείται µε την
συντονιστική γραµµή και άξιος επαίνου ο προβληµατισµός και οι ανωτέρω προτάσεις
για συνεργασία.
Κρίνεται απαραίτητο στο σηµείο αυτό να γνωστοποιηθεί και καταστεί
συνειδητό (και για τον Μανούσο Ξενάκη

το αναφέρω), ότι σύµφωνα µε

οικονοµικοτεχνικές µελέτες, στατιστικά στοιχεία, διασταυρώσεις απολογισµών
πεπραγµένων

χρήσεων,

ισολογισµών

και

προϋπολογισµών,

ο

ΛΕ∆Ε

δεν

αντιµετωπίζει οικονοµικό πρόβληµα, όµως στα χαρτιά, στην πράξη, και µε αυτήν
την οικονοµικοτεχνική συγκυρία στην δίνη, στο µάτι του κυκλώνα της οποίας

66

βρίσκεται και ο κλάδος µας, όλα είναι δυνατόν να συµβούν όπως : Η ασυνήθιστη και
κατά ποσοστό 50% επιπλέον έξοδος συνταξιοδοτηθέντων δικηγόρων κατά το έτος
2010 (προσέξτε εντός εισαγωγικών είναι η διατύπωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου),
την οποία και επικύρωνε η Γενική Συνέλευση του ΛΕ∆Ε.
Τι συµβαίνει το 2011; Εµφανίζει τάση οµαλοποίησης κατά το έτος 2011.
Όµως, η οικονοµική διεθνής και ηµεδαπή συγκυρία γεννά µέγιστο προβληµατισµό, γι’
αυτό και σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΛΕ∆Ε, οι παροχές
καταβάλλονται κανονικά µε την ετήσια επαύξησή του, δηλαδή 2.000 επιπλέον καθ’
έτος, η επαύξηση στο εφάπαξ και ποσοστό 20-25 ευρώ κάθε χρόνο επαύξηση στην
επικουρική σύνταξη. Γι’ αυτό λοιπόν οι παροχές καταβάλλονται επηυξηµένα µε
διαρκή επαγρύπνηση του διοικητικού Συµβουλίου, σχεδόν σε καθηµερινή βάση, και
τη Γενική Συνέλευση του ΛΕ∆Ε σε ετοιµότητα.
Υπό το πρίσµα των άνω παρατηρήσεων υφής, οντότητας, λειτουργίας και
αποστολών των δύο ταµείων και για τον σχηµατισµό συγκεκριµένων επιµέρους
προτάσεων για ζύµωση και συνθετικό διάλογο, κύριε Πρόεδρε, ας µου επιτραπεί ως
µείζονες προτάσεις να τεθούν τα εξής:
Πρώτον, είναι απολύτως απαραίτητο όλοι οι επαρχιακοί σύλλογοι να
συστήσουν ΛΕΑ∆, νοµίζω ότι υπολείπονται 14, το νοµοτεχνικό ζήτηµα αυτό αποτελεί
αποκλειστική αρµοδιότητα της Γραµµατείας. Θα την βρούνε τη λύση. ∆εύτερον,
παράλληλα να τεθεί φραγµός ευκαιριακής διανοµής του σχηµατισθέντος κεφαλαίου λογαριασµού του ΛΕΑ∆. Υπάρχουνε προτάσεις, δεν µπορεί δηλαδή κάποιο τοπικό
ΛΕΑ∆, τα χρήµατα, που παίρνει εκ του νόµου και τα εισπράττει ο ∆ικηγορικός
Σύλλογος µε διαδικασία αναγκαστικού δικαίου το 5% επί των προεισπράξεων, και που
τα χορηγεί για να σχηµατίσει λογαριασµό συγκεκριµένο, λογαριασµό ενίσχυσης, µε
απόφαση του διοικητικού του συµβουλίου ή της Γενικής του Συνέλευσης να τα
κάνει διανοµή. Εκφυλίζει και θέτει εκποδών το σκοπό και την αιτιολογία
εφαρµογής του νόµου, δηλαδή τους αγώνες µας τους πατάει και τους ποδοπατάει.
Θα τον βρει η γραµµατεία τον τρόπο, πώς θα τεθεί φραγµός. Αυτό να καθοριστεί
άµεσα, ακόµα και στην παρούσα συνεδρίαση.
Προσέξτε ποιο είναι κατά µέσον όρο το µηνιαίο εισόδηµα του δικηγόρου στην
επαρχία, και βάση του οποίου θα καθοριστεί συνολικώς εφ’ όλων των ταµείων εννοώ,
ΛΕ∆Ε και ΛΕΑ∆, το ποσό του διαφυγόντος εξ ασθενείας εισοδήµατος, προκειµένου
να καταβληθεί η ηµερήσια χρηµατική αποζηµίωση, ποιο είναι; Είναι η γενιά των 500
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ευρώ των δικηγόρων; Η γενιά των 1.000 ευρώ των δικηγόρων, κατά µέσον όρο, έστω,
η γενιά των 1.500 ευρώ των δικηγόρων; Ποιο εισόδηµα έχουµε κατά µέσον όρο
ετήσιο να το διαιρέσουµε δια 12, ποιο είναι;
Τέλος, ας ληφθεί υπόψιν µας, ότι τα ταµεία ΛΕ∆Ε και ΛΕΑ∆ δεν είναι
ασφαλιστικά, είναι προνοιακά και η ιδέα της πρόνοιας δεν συνίσταται σε υπέρµετρη
εισοδηµατική απολαβή, αλλά σε αναγκαία θεραπεία της εισοδηµατικής απώλειας.
Βγάζω 1.500,00 ευρώ τον µήνα καθαρά, είµαι άρρωστος 10 ηµέρες, πόσα πρέπει να
πάρω; 50,00 ευρώ την ηµέρα. ∆ιότι δεν µπορώ να βγάλω παραπάνω, αλλιώς προτιµώ
να είµαι άρρωστος ένα µήνα, δύο, δεκαπέντε, εικοσιπέντε και να παίρνω
πολλαπλάσια, να µην δουλεύω.
Αυτό έχει σχέση µε την προνοιακή πολιτική, δεν έχει µε την ασφαλιστική γιατί
λέει ο άλλος, εγώ πληρώνω και τα παίρνω. Εδώ δεν θα έχουµε να πληρωθούµε, αν δεν
υπήρχε θέµα ρευστότητας για τον δικηγόρο και δεν θα υπήρχε και αυτή η
συγκέντρωση σήµερα. Κατόπιν των ανωτέρω, και θέτοντας το δάκτυλο σε ανοιχτές
πληγές, προσωπικώς καταλήγω στις εξής ειδικότερες προτάσεις:
Πρώτον, οι επιµέρους ηµερήσιες χρηµατικές αποζηµιώσεις επιβάλλεται να
είναι αναγκαίες και ισόποσες µε την απώλεια πραγµατικού εισοδήµατος,
προσδιορισµένου επί τη βάσει του καθ’ υπολογισµό υπό της Ολοµελείας των ΛΕΑ∆,
µηνιαίου εισοδήµατος δικηγόρων της επαρχίας. Οι παροχές αυτές πρέπει να
χορηγούνται αποκλειστικώς από τον ΛΕ∆Ε αφού έχει την ευρωστία και να
συµπληρώνονται από τον ΛΕΑ∆ κατά ποσοστό επί τις 100, εάν υπολείπονται του
µέσου όρου του εισοδήµατος, τότε θα συµπληρώνουν τα ΛΕΑ∆, εγώ το λέω
προσωπικώς.
Τα επιδόµατα τοκετού να καταβάλλονται αποκλειστικώς από τον ΛΕ∆Ε,
αφού ήδη η καταβαλλόµενη παροχής είναι νοµίζω 960,00 ευρώ ανταποκρίνεται στις
αντίστοιχες οικονοµικές συνθήκες.
Για να συµβούν τα ανωτέρω απαιτείται άµεσα η τροποποίηση των
καταστατικών των ΛΕΑ∆, προκειµένου να εµφανιστούν µε την ίδια νοµοτυπική
µορφή. Γενικώς δύναται πάντως µε απόφαση της Ολοµέλειας αλλά και της παρούσας
Ολοµέλειας, να εφαρµοστεί κάθε πρόσφορο µέτρο µε την παράλληλη κίνηση της
καταστατικής διαδικασίας τροποποίησης . Με την δική σας εξουσιοδότηση, στη
Συντονιστική Γραµµατεία να αποφασιστούν κοινές συνεδριάσεις, Κύριε Πρόεδρε,
µεταξύ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΛΕ∆Ε και Τριµελούς αντιπροσωπείας των
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ΛΕΑ∆ για θέµατα που αφορούν την κοινή ή συναφή επενδυτική πολιτική και την
ανταλλαγή απόψεων επί σχετιζοµένων ζητηµάτων της επιδιωκόµενης κοινής
προνοιακής πολιτικής. Παράδειγµα, σύµφωνα µε τους τελευταίους απολογισµούς του
ΛΕ∆Ε της τελευταίας πενταετίας, εδώ είναι ο ταµίας, τα επενδυτικά κέρδη του ΛΕ∆Ε
συνίσταται στο 20% επί του κεφαλαίου του. Φαντασθείτε ποσά 20% έχουµε ετήσια
κέρδη πως δεν χρειάζονται ειδικότερα είναι εδώ άλλωστε.
Φανταστείτε κεφάλαια να συνενωθούν, διακριτώς µεταξύ των ΛΕΑ∆ , και του
ΛΕ∆Ε τι ποσοστό θα έχουµε, τι επενδυτική πολιτική µε προσόδους µπορούµε να
έχουµε. Αυτό ζητάµε και επιτέλους αυτό λέµε και εµείς πρέπει να γίνει. Οι
ασύλληπτες και πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνει και ο κλάδος µας µέσα σε ένα
περιβάλλον επαγγελµατικής ανασφάλειας, κοινωνικοοικονοµικού εκµαυλισµού,
δικαιϊκής ολιγαρχίας και δικαστικής ολιγωρίας επιβάλλεται, τα ταµεία µας να
επαναπροσδιορίσουν τους στόχους των, να εξοικονοµήσουν πόρους, και να
συνεχίσουν να ασκούν ακραιφνώς γνήσια προνοιακή και όχι ψυχρά ανταποδοτική
ασφαλιστική πολιτική. Η αρχή, όπως γνωρίζουµε, κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί το
ήµισυ του παντός.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
Ήδη ο κύβος ερρίφθη. Με την παρουσία και την καλή προαίρεση όλων µας
στην Ολοµέλεια των ΛΕΑ∆ θα σφυρηλατηθεί το συµφέρον των δικηγόρων της
επαρχίας. Σας ευχαριστώ.
κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Κύριε Πρόεδρε,
Ευχαριστούµε πάρα πολύ, πρώτον επαναλαµβάνω για την παρουσία σας,
κυρίως για την τοποθέτησή σας και κυρίως αν θέλετε για την προωθηµένη προσωπική
σας τοποθέτηση, διότι όπως αντιληφθήκαµε πράγµατι η διοίκηση συνολικά του
ΛΕ∆Ε, βλέπει το θέµα όχι αρνητικά, το βλέπει µεν επιφυλακτικά και αυτό είναι
εκείνο , που είπατε, πως η αρχή είναι το ήµισυ του παντός, δηλαδή ξεκινάει µια
καινούργια αντίληψη.
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, αν έχουµε επιµείνει τόσα χρόνια για τις σχέσεις
ΛΕ∆Ε και ΛΕΑ∆ αναφερόµεθα στο εξής γεγονός: Γεγονός, που τότε, όταν το
ξεκινήσαµε δεν ήταν τόσο άµεσο και επιτακτικό ως θέµα. ∆ηλαδή η οικονοµική
δυσπραγία. Σας είπα προηγουµένως, φέρνω το προσωπικό παράδειγµα της Πάτρας,
προτίµησε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος µε την ανοχή, αν θέλετε, την δικιά µας, µε την
απόφαση του ∆ικηγορικού Συλλόγου, για την παρακράτηση ενός 8% στις αµοιβές,
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έτσι ώστε να καλύπτονται από αυτό το σύνολο των υποχρεώσεων των µελών του
∆ικηγορικού Συλλόγου και προς το ΛΕ∆Ε και προς το ΛΕΑ∆, αλλά λόγω µη
επάρκειας εσόδων, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος προτίµησε σε αυτή τη φάση να δώσει τα
χρήµατα για τις εισφορές στο ΛΕ∆Ε και όχι για τις εισφορές στο ΛΕΑ∆.
Εάν δεν υπήρχε η δεύτερη πρόταση, ήµουν υποχρεωµένος εγώ ως ΛΕΑ∆ να
πω στον ∆ικηγορικό Σύλλογο, µε ποιο δικαίωµα επιλέγεις το ΛΕ∆Ε και όχι το ΛΕΑ∆;
Και ποιος σας είπε ότι δεν θα εµφανιστεί αυτό το πρόβληµα και στους δικούς σας
δικηγορικούς συλλόγους; Βεβαίως, στους µικρούς δικηγορικούς συλλόγους, όπου
υπάρχουν ακόµα συµβόλαια, υπάρχουν ακόµη διανεµητικοί λογαριασµοί, αλλά οι
µεγάλοι δικηγορικοί σύλλογοι, δηλαδή τα µεγάλα αστικά κέντρα είναι εκείνα που
υποφέρουν. Επαναλαµβάνω, πιστεύω χοντρικά θυµάµαι τώρα, ότι τα συµβόλαια έχουν
πέσει στο 25% του ποσού που ήταν την περσινή χρονιά. Το έσοδο αυτό είναι τελείως
ανεπαρκές διότι εµείς στην Πάτρα έχουµε και ένα ποσοστό 5% και στα συµβόλαια.
Αντιλαµβάνεστε, ότι θα τεθεί πιστεύω, θέµα επιλογής των συναδέλφων, και γι’
αυτό το λόγο είναι θέµα κρίσιµο, όπως το έθεσε ο κ. Πρόεδρος του ΛΕ∆Ε , της
επιλογής, που βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο πράγµα, και διαφάνηκε από την εισήγηση
του κ. Προέδρου τι θα επιδιώξουν. Ποιος φορέας είναι εκείνος, που µετά από
συζήτηση θα προκύψει ότι είναι αρµοδιότερος ή εκείνος που θα αναλάβει π.χ. τους
τοκετούς;
Με 4 χιλιάρικα, για 5 τοκετούς, δεν είναι ένα ποσό για το οποίο θα υποφέρει
και δεν µπορεί να το αντιµετωπίσει ένα ΛΕΑ∆. Αντίθετα, το ποσό αυτό µεγαλώνει για
το ΛΕ∆Ε που έχει να αντιµετωπίσει όλη την Ελλάδα και πιστεύω όπως και εσείς κ.
Πρόεδρε θα διαπιστώσετε, µελλοντικά την πίεση της

αδυναµίας καταβολής των

παροχών του ΛΕ∆Ε.
Α.Λιώσης πρόεδρος ΛΕ∆Ε: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβληµα.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης ::Εσείς πιστεύετε ότι δεν υπάρχει. Εγώ,
σας είπα τα της Πάτρας. Έπρεπε κανονικά τώρα, στη διανοµή του µερίσµατος του
Ιουλίου, να µοιράσει το ποσό ισότιµα τουλάχιστον στο ΛΕΑ∆ και στο ΛΕ∆Ε ,αλλά
όλο το ποσό που υπήρχε από τα Συµβόλαια το έδωσε στο ΛΕ∆Ε. Στο ΛΕΑ∆ δεν
έδωσε τίποτα. Και µε ποιο δικαίωµα έκανε την επιλογή αυτή ο ∆ικηγορικός Σύλλογος
και είπε πρώτα το ΛΕ∆Ε και µετά το ΛΕΑ∆;
Εάν δεν µεσολαβούσε η απόφαση, ορθή, του ∆ικηγορικού Συλλόγου ότι θα
προτείνει ένα 8% παρακράτηση στις αµοιβές για να αντιµετωπίζεται το αναγκαίο
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έξοδο εισφορών συνολικά για

ΛΕ∆Ε και ΛΕΑ∆, θα υπήρχε ένα πρόβληµα.

Καταλαβαίνεται λοιπόν, ότι στο µέλλον ,που θα είναι ακόµη χειρότερη η οικονοµική
κατάσταση ενδεχόµενα να δηµιουργηθεί ένα µεγαλύτερο πρόβληµα.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ο κ.Χ. Τζαµακλής επειδή έχει
ένα πρόβληµα και βιάζεται να µας κάνει την τοποθέτησή του, ως ταµίας του ΛΕ∆Ε
και µετά τον λόγο έχει ο κύριος Π. Γκορτζίλας, πρόεδρος ΛΕΑ∆ Λάρισας και µετά ο
κύριος Ν. Παγίδας πρόεδρος ΛΕΑ∆ Σύρου.
-Τζαµακλής Χάρης ταµίας ΛΕ∆Ε : Να ευχαριστήσω καταρχάς τον Νίκο τον
Παγίδα, τον φίλο µου, τον σεµνό αυτόν Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου της
Σύρου και να µου επιτρέψει να του πως πώς από εδώ και πέρα οι αναφορές µας σε ό,τι
αφορά την Σύρο του ,που χθες µας µίλησε για τον Βαµβακάρη, τον Σουρή κ.λπ., Σε
ό,τι αφορά εµένα τουλάχιστον και ελπίζω σε λίγο καιρό και των δικηγόρων θα µιλάµε
για την Σύρο του Νίκου του Παγίδα. Ευχαριστώ επίσης, το Προεδρείο της ΕΛΕΑ∆Ε
για την πρόσκληση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΛΕ∆Ε, βάσει της οποίας
βρίσκοµαι και εγώ εδώ, ως αντιπρόσωπος.
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι. Το 2010 αποτέλεσε χρονικώς την αφετηρία για
τις επελθούσες και επερχόµενες δραστικές και δραµατικές αλλαγές στο τοπίο της
άσκησης δικηγορίας µε την ψήφιση του νόµου 3844, του νόµου 3845 και του νόµου
3842, επιβολή ΦΠΑ και λοιπά .Το 2011 που ψηφίστηκε ο νόµος 3919, για την
απελευθέρωση και ήδη από τις 4-7-20911 άρχισε να εφαρµόζεται, θα είναι ασφαλώς η
χρονιά που θα παγιωθούν και θα εµπεδωθούν από το Σώµα οι αλλαγές. Τα ∆ιοικητικά
Συµβούλια και οι Γενικές Συνελεύσεις των ΛΕΑ∆ και του ΛΕ∆Ε εδώ και πολλούς
µήνες ασχολούνται µε την υποδοχή των αλλαγών, µε στόχο να αποφευχθούν ισχυροί
κραδασµοί και να απορροφηθούν πιο οµαλά οι αρνητικές συνέπειες.
Η οικονοµική κατάσταση της χώρας και των Ελλήνων πολιτών, αποτελεί
σαφώς επιβαρυντικό παράγοντα, δεδοµένου ότι οι αντικειµενικές δυσκολίες
προσφυγής στις δικηγορικές υπηρεσίες, λόγω µείωσης εισοδήµατος και επιβολής
ΦΠΑ και η στάση εµπορίου, η ανεργία, η πρωτοφανής συρρίκνωση της αγοράς
ακινήτων κ.λπ., µειώνουν κατά πολύ τη δικηγορική ύλη, επηρεάζοντας άµεσα και σε
µεγάλο βαθµό το δικηγορικό εισόδηµα και κατ’ επέκταση τα έσοδα των ΛΕΑ∆, των
Συλλόγων και του ΛΕ∆Ε.
Στην πρόσφατη, 28-5-2011, Γενική Συνέλευση του ΛΕ∆Ε αναπτύχθηκε
προβληµατισµός και ακούστηκαν πολλές απόψεις σχετικά µε τα Προνοιακά Ταµεία
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των επαρχιακών Συλλόγων. Κυριάρχησε, η έκφραση ανησυχιών για την επιβίωση και
την αδιατάρακτη λειτουργίας τους, µε όρους όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους για τους
συναδέλφους – µέλη των ταµείων αυτών.
Κοινό τόπο των τοποθετήσεων των Προέδρων των επαρχιακών δικηγορικών
συλλόγων αποτέλεσε το εξής:
1 ον) Η εκτίµηση ότι η σωµατειακή µορφή που επελέγη για το ΛΕ∆Ε ,αλλά και
η µετεξέλιξή των,- υπό µορφή Ν.Π.Ι.∆.,- ταµείων προνοίας σε σωµατειακής µορφής
ΛΕΑ∆, ήταν η σανίδα σωτηρίας για τους φορείς αυτούς. Ενόψει των απρόβλεπτων
εξελίξεων στην οικονοµική κατάσταση της χώρας, αλλά και της διαπιστωµένης
κακοδιαχείρισής των υπό µορφή Ν.Π.∆.∆. συνταξιοδοτικών και προνοιακών ταµείων
όλων των κλάδων. Τούτο υπό την έννοια ότι η νοµική αδυναµία παρέµβασης του
κράτους στους σωµατειακής µορφής, δύο φορείς και η εξ’ αυτής διαχείρισή τους µόνο
από δικηγόρους, διέσωσε και το αποθεµατικό τους και το ανθρώπινο πρόσωπό τους.
2 ον) Η αναγνώριση ότι το ΛΕ∆Ε και το ΛΕΑ∆ έχουν επιτελέσει το µεν πρώτο
στα 20 χρόνια της λειτουργίας του, το δε ΛΕΑ∆ στα 12 χρόνια της λειτουργίας του,
σοβαρό έργο, ότι αποτελούν το αποκούµπι των συναδέλφων και ότι πάσει θυσία
πρέπει η λειτουργία τους µέσω της εξακολουθητικής είσπραξης των πόρων να
συνεχιστεί.
3 ον) Η πρόβλεψη ότι µε µεγάλη πιθανότητα προσδοκώµενης συρρίκνωσης των
διανεµητικών λογαριασµών από τις παραστάσεις σε συµβόλαια, κάτι το οποίο µέχρι
σήµερα αποτελεί την πηγή για την καταβολή των συνδροµών στο ΛΕ∆Ε και το
ΛΕΑ∆, θα έχει ως συνέπεια την εθελούσια έξοδο πολλών συναδέλφων, οι οποίοι δεν
θα είναι σε θέση να τις καταβάλουν εξ’ ιδίων. Αν συµβεί αυτό σε µεγάλη κλίµακα
πέραν του ηθικού ζητήµατος που γεννάται από την απώλεια των ,µέχρι την εθελούσια
έξοδο, καταβληθεισών συνδροµών, θα κλονιστεί και η κεφαλαιακή επάρκεια των
προνοιακών ταµείων, που θα απολέσουν σηµαντικό µέρος των πόρων τους.
Σηµαντικό µέρος των πόρων των ΛΕΑ∆ υπάρχει πιθανότητα να απολεστεί και
από την µείωση της δικηγορικής ύλης, της δικαστικής κατά κύριο λόγο, δεδοµένου ότι
το σύνολο σχεδόν των ΛΕΑ∆ αντλεί πόρους από ένσηµα, ή από ποσοστά των
κρατήσεων στα εκδιδόµενα γραµµάτια.
4 ον) Ο προβληµατισµός ότι η καταβολή συνδροµών σε δύο προνοιακά ταµεία
ΛΕ∆Ε και τοπικό ΛΕΑ∆, µε επικαλυπτόµενες παροχές, π.χ. καταβολή εφάπαξ κατά τη
συνταξιοδότηση και από τους δύο φορείς, καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση
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ασθένειας και από τους δύο φορείς, θα αποτελεί σε λίγο πολυτέλεια, εν όψει της
µεγάλη πιθανότητα µείωσης της δικηγορικής ύλης. Σχετικώς µε το ζήτηµα αυτό, η
Γενική Συνέλευση του ΛΕ∆Ε αποφάσισε να ληφθεί πρωτοβουλία από το ∆.Σ. για
έναρξη διαλόγου µε το ∆.Σ. της Ένωσης ΛΕΑ∆. Πράγµατι, στην άµεση επόµενη
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΛΕ∆Ε, στις 4-6-2011, εκλήθη το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης ΛΕΑ∆. Παρέστησαν ο κ. Παναγόπουλος και ο κ.
Ξενάκης και η κυρία Χαρίκλεια Κιοσέ.
Έγινε εκτενής συζήτηση και υπήρξαν αρκετά κοινά σηµεία, όπως: --Και οι δύο
πλευρές θεωρούν αναγκαία την έναρξη διαλόγου, και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι η
επικάλυψη παροχών από το πρίσµα των νέων δεδοµένων πρέπει να επανεξεταστεί και
σε κάποιο εύλογο βάθος χρόνου να αναθεωρηθεί. Τούτο, βεβαίως, συναντά τεχνικές
δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν Π.χ. δεν έχουν όλοι οι επαρχιακοί σύλλογοι
ΛΕΑ∆, ενώ αντιθέτως εκτός του Συλλόγου της Σάµου, τα µέλη των λοιπών είναι
εγγεγραµµένα στο ΛΕ∆Ε. Επίσης, δεν έχουν εναρµονιστεί τα καταστατικά των ΛΕΑ∆
κ.λπ. Και τρίτον, και οι δύο πλευρές, θεωρούν ότι πρέπει πάσει θυσία να διατηρηθούν
οι διαµενητικοί λογαριασµοί από τις παραστάσεις των συµβολαίων, εφ’ όσον βεβαίως
θα παραµείνει σε ισχύ η υποχρεωτικότητα των παραστάσεων αυτών που µέχρι στιγµής
δεν έχει διαταραχθεί.
Στην ίδια συνεδρίαση, το ∆.Σ. του ΛΕ∆Ε δέχτηκε την πρόσκληση των
παρισταµένων προσώπων της Ένωσης ΛΕΑ∆ και αποφάσισε να παρευρεθεί
αντιπροσωπεία στην Ολοµέλεια των ΛΕΑ∆ στη Σύρο. Ως µέλος της αντιπροσωπείας
του ∆.Σ. του ΛΕ∆Ε καταθέτω τις παρακάτω απόψεις στην Ολοµέλεια των ΛΕΑ∆:
α) Θεωρώ αναγκαίο να υπερασπιστούµε την σωµατειακή µορφή τόσο του
ΛΕ∆Ε όσο και των τοπικών ΛΕΑ∆, δεδοµένου ότι και ιστορικά αποδείχθηκε ότι η
µορφή αυτή µε αιρετούς εκπροσώπους των µελών τους αποτρέπει την κακοδιαχείριση
από δήθεν αδιάβλητους κρατικούς εκπροσώπους. Και από µόνο του το γεγονός της
νοµικής αδυναµίας παρέµβασης του κράτους στους σωµατειακής µορφής δύο
φορείς, αρκεί για να επιµείνουµε σε αυτή τη µορφή και να την υπερασπιστούµε.
β) Θεωρώ ότι η έναρξη διαλόγου ανάµεσα στους δύο φορείς, αποτελεί ανάγκη
και πρώτη προτεραιότητα. Σε πρώτη φάση, ο διάλογος πρέπει να αφορά τα δύο
∆ιοικητικά Συµβούλια και µεταγενέστερα τις δύο Γενικές Συνελεύσεις. Συµµετοχή
αλλήλων σε εκατέρωθεν δραστηριότητες, ανταλλαγή απόψεων, κοινές συνεδριάσεις
των οργάνων κ.λπ.
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γ) Θεωρώ ότι ο διάλογος πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στο θέµα της
επικάλυψης των παροχών των δύο φορέων, µε απώτερο στόχο,όσο το δυνατόν
συντοµότερο χρονικό ορίζοντα την αναθεώρηση των ισχυόντων και την κατανοµή των
παροχών σε πιο ορθολογική βάση, που αφενός µεν δεν θα πλήττει γεγεννηµένα
δικαιώµατα συναδέλφων, αφ’ ετέρου δε θα εναρµονίζεται – προσαρµόζεται και µε τις
οικονοµικές τους δυνατότητες στις νέες συνθήκες. Τούτο υπό την προϋπόθεση ότι οι
προαναφερθείσες τεχνικές δυσκολίες θα έχουν ξεπεραστεί.
δ) Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο πάσει θυσία να διατηρηθούν οι διανεµητικοί
λογαριασµοί από τις παραστάσεις των συµβολαίων και ότι πρέπει να επεκταθούν και
στις δικαστηριακές παραστάσεις, βάσει της δυνατότητας που προωθεί ο νόµος 3919.
Τούτο διότι η διατήρηση – συντήρηση του ΛΕ∆Ε και των τοπικών ΛΕΑ∆ εξαρτάται
σε µεγάλο βαθµό από την µέσω των διανεµητικών λογαριασµών πληρωµή των
συνδροµών.
ε) Θεωρώ ότι και οι δύο φορείς πρέπει να επαγρυπνούν και να είναι σε θέση να
δώσουν άµεση λύση σε περίπτωση που επιχειρηθεί από την όποια κυβέρνηση που θα
αδιαφορήσει για την συνταγµατική εκτροπή, που θα προκαλέσει εύσχηµη
απαλλοτρίωση των αποθεµατικών του ΛΕ∆Ε και των τοπικών ΛΕΑ∆.
Σας ευχαριστώ πολύ.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης

:

Ευχαριστούµε τον κ.

Τσαρµακλή για την κατάθεση των απόψεών του, που όπως διαπιστώσαµε
εναρµονίζονται σε τελική ανάλυση µε τις δύο προηγούµενες τοποθετήσεις και
παρακαλούµε τον κύριο Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου της Σύρου, τον κύριο
Παγίδα, να καταθέσει την τοποθέτησή του.
Παγίδας Νίκος πρόεδρος ΛΕΑ∆ Σύρου:Συνάδελφοι, καληµέρα. Σηκώθηκα για να
σας βλέπω στα µάτια. Λοιπόν, κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του
Προέδρου και του Ταµία του ΛΕ∆Ε.
Θεωρώ ότι ήταν υπερβολή η Σύρος του Παγίδα.
Και όλα αυτά, σίγουρα η άποψη του Συλλόγου της Σύρου είναι ,ότι κανένα
πράγµα δεν ανήκει σε κανένα, η αλήθεια ανήκει σε όλους και αυτή είναι αναγκαία.
Αυτό που έχουµε σαν έλλειµµα τόσα χρόνια, είναι ότι πάντα ζούσαµε σε ένα ψέµα, το
οποίο κάποιες στιγµές θέλαµε να το πιστεύουµε, γιατί ήταν το ζωτικό ψεύδος.
Συνάδελφοι, θα σας διαβάσω ένα κείµενο, το οποίο εστάλη από το ΕΤΑΑ στις
18-7-2011: «Στη σύσκεψη που έγινε στις 14-7-2011 για την αντιµετώπιση των
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προβληµάτων του ΤΥ∆Ε, και στην οποία έλαβαν µέρος, ο Πρόεδρος και τα µέλη της
διοικούσας Επιτροπής Νοµικών του ΕΤΑΑ, εκπρόσωποι ∆ικηγορικών Συλλόγων και
∆ικαστικών Επιµελητών, στην οποία έλαβε µέρος και ο Πρόεδρου του ΕΤΑΑ κ.
Αργύρης Ζαφειρόπουλος, κοινή ήταν η διαπίστωση ότι το ΤΥ∆Ε αντιµετωπίζει
σοβαρό κίνδυνο οικονοµικής κατάρρευσης, αν δεν ληφθούν επείγοντα µέτρα, καθώς
και πρόβληµα εύρυθµης λειτουργίας ένεκα δραµατικής έλλειψης προσωπικού. Οι
συµµετέχοντες στη σύσκεψη, κατά συντριπτική πλειοψηφία, κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι κάθε παραπέρα αναβολή στη λήψη µέτρων θα καταστήσει την λύση
των προβληµάτων περισσότερο επώδυνη. Έτσι, προτείνουν στους συνδικαλιστικούς
φορείς των ασφαλισµένων στο ΤΥ∆Ε δικηγόρων επαρχιών, δικαστικών επιµελητών,
την άµεση λήψη των εξής µέτρων, τα οποία όµως έπρεπε να έχουν ληφθεί προ
πολλού:
1)

Άµεση απασχόληση τουλάχιστον 8 εργαζοµένων προς εκκαθάριση των
ποσών που οφείλονται σε ασφαλισµένους, φαρµακεία, νοσοκοµεία, κλινικές, µε
αντίληψη δαπάνης µισθοδοσίας τους από τους συνδικαλιστικούς φορείς και

2)

Αύξηση της ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισµένων του
ΤΥ∆Ε σε 1.000,00 ευρώ από 600,00 ευρώ που είναι σήµερα.
Επισηµαίνουµε και πάλι ότι η καθυστέρηση λήψης των µέτρων αυτών µε

οποιοδήποτε πρόσχηµα κυρίως δε µε την άµεση σύνταξη αναλογιστικής µελέτης θα
έχει ολέθρια αποτελέσµατα» (∆ηµήτρης Παξινός – Πρόεδρος ΕΤΑΑ).
Σας το µοιράζω και έχω να πω το εξής: Υπάρχει ένα κοµµάτι που σας διάβασα
πριν, ότι πρέπει άµεσα να ληφθούν αυτά τα µέτρα. Που ήταν ο Πρόεδρος της Αθήνας,
Πρόεδρος του ΕΤΑΑ πέρυσι να πάρει τα µέτρα αυτά;
Κύριοι Συνάδελφοι, το παιχνίδι συνεχίζεται. Στο Ναύπλιο, µαζί µε τον Χάρη
Τσαµακλή, σας θέσαµε τα θέµατα µε την ιδιότητα βέβαια των Προέδρων
∆ικηγορικών Συλλόγων, ότι η επέλαση, είναι επέλαση Τραπεζών και Εταιριών, πάνε
να µας εξαφανίσουν και θα συνεχίσουν. ∆εν τελείωσε το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται
ακόµα. Ο σκοπός είναι αυτός. Θέλουν, λοιπόν, τον κάθε νέο δικηγόρο αλλά και εµάς,
να πάει στα 1.000,00 ευρώ. Ποιος θα έχει να τα δώσει; Που θα δώσει ; στο ΛΕ∆Ε, στο
ΛΕΑ∆, στο ΤΥ∆Ε, τι; Ήδη βέβαια σε συνάντηση που έγινε στο ΛΕ∆Ε έχουν ληφθεί
αποφάσεις, προχωράνε, και θα ειδοποιηθούν οι περιφερειακοί Σύλλογοι.
Κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, τα αργύρια αρχίζουν και φαίνονται. Λοιπόν,
θεωρώ ότι ένα µεγάλο κοµµάτι έχει επιτευχθεί. Το 2008 όταν ήρθα στην Κέρκυρα για
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πρώτη φορά σε συνεδρίαση της ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ∆, σαν Πρόεδρος ΛΕΑ∆, µε
εντυπωσίασε ότι υπήρχε µια αντιδικία µεταξύ ∆ικηγορικών Συλλόγων και ΛΕΑ∆.
Θεωρώ ότι ο καθένας µας έχει χρέος και εκεί που υπάρχει να το αµβλύνει ,γιατί δεν
µας περισσεύει κανένας. Πρέπει, άµεσα να οργανωθούµε µέχρι τον Σεπτέµβρη.
Πρέπει να αντιταχτούµε σε αυτό που έρχεται. ∆εν έχει τελειώσει. Θα βρεθούµε πολλοί
εκτός επαγγέλµατος ,γιατί δεν θα έχουµε τις εισφορές µας πληρωµένες, δεν θα
παίρνουµε φορολογική ενηµερότητα, δεν θα µπορούµε να γραφτούµε στους
Συλλόγους.
Βέβαια, ο σκοπός µετέπειτα είναι να υπάρξει ένας ∆ικηγορικός Σύλλογος
Ελλάδος. Και βέβαια υπάρχει και µία συγκεκριµένη κατάσταση, η οποία συνεχίζεται
µε την Αθήνα, δηλαδή η Αθήνα λειτουργεί αυτόνοµα. Η Αθήνα θεωρεί ότι είναι το
κέντρο του κόσµου και οι εταιρείες στηρίζουν αυτή την προσπάθειά της. Θεωρώ
σηµαντικό ότι τα ΛΕΑ∆ από το 2008 έχουν κάνει τα βήµατα αυτά, είναι στη σωστή
κατεύθυνση, θεωρώ πολύ σωστό, ότι και το ΛΕ∆Ε έχει έρθει και παρίσταται και
συζητεί.
Αυτά απαιτούν άµεσες λύσεις, θέλει οµάδες που θα δουλέψουν για να
ξανασυνέλθουµε. Εγώ θεωρώ, ότι ουσιαστική Ολοµέλεια πρέπει να ξαναγίνει άµεσα
µέσα στο Φθινόπωρο και των ΛΕΑ∆ για να συγχρονιστούµε. Αν δεν συγχρονιστούµε,
θα µας περάσουµε δια πυρός και σιδήρου. Του χρόνου ίσως να µην έχουµε κανένα
από τα Σωµατεία που έχουµε τώρα. Αυτά είχα να σας πω κύριοι Συνάδελφοι, σας
ευχαριστώ.
κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης

:

:- Ευχαριστούµε τον κ.

Πρόεδρο, που έθεσε ένα άλλο θέµα, το οποίο σηκώνει πολύ κουβέντα, το θέµα του
ΤΥ∆Ε, και αν µας µείνει χρόνος θα πούµε κάποιες κουβέντες στο τέλος, αλλά για να
µην ξεφύγουµε από την σχέση ΛΕ∆Ε και ΛΕΑ∆, που είναι πάρα πολύ σηµαντικό, θα
παρακαλούσα τον κ. Πρόεδρο του ΛΕΑ∆ Λάρισας να κάνει την σχετική του
παρέµβαση.
Πρόεδρος ΛΕΑ∆ Λάρισας κ. Π. Γκορτσίλας :
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Καληµέρα. Θέλω να συνεχίσω σήµερα την εισήγησή µου σχετικά µε το θέµα
συζητήσεως για τις σχέσεις ΛΕΑ∆ και ΛΕ∆Ε. Κατ’ αρχήν, διαπίστωσα ότι είναι
κοινός τόπος πλέον το πρόβληµα που δηµιουργείται από την σταθερή µείωση των
διανεµητικών λογαριασµών, από τους οποίους διανεµητικούς λογαριασµούς, τα ποσά
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των διανεµητικών λογαριασµών, καταβάλλουν οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι και πολλά
ΛΕΑ∆ τις εισφορές τους και πολλοί ∆ικηγορικοί Σύλλογοι τις εισφορές τους προς το
ΛΕ∆Ε.
Η άποψή µου είναι, ότι η Ένωση ΛΕΑ∆, κυρίως και ο ΛΕ∆Ε, θα πρέπει από
εδώ και στο εξής να συνεργάζονται στενά, έτσι ώστε να δύνανται ανά πάσα χρονική
στιγµή, κάτι το οποίο ανέφερε σήµερα και ο Πρόεδρος του ΛΕ∆Ε και στην αρχή ο κ.
Παναγόπουλος, να διαπιστώνεται αν και κατά πόσο µπορεί το ΛΕ∆Ε να καλύπτει τους
τρεις σκοπούς του και τις τρεις παροχές του.
Με τα προβλήµατα που ανέφερα χθες ,ότι θα υπάρξουν – προκύψουν από τον
νέο νόµο 3919, όσον αφορά τη συνεχή φθίνουσα πορεία, που θα έχουν τα µερίσµατα
των συµβολαίων, όπως προείπα, από τα οποία όλα τα ΛΕΑ∆ παρακρατούν τις ετήσιες
εισφορές των µελών υπέρ του ΛΕ∆Ε, θα προκύψει µεγάλο πρόβληµα στις
παρακρατήσεις από τα ΛΕΑ∆ των ετησίων εισφορών υπέρ του ΛΕ∆Ε, και την
απόδοσή τους σε αυτό, αφού δεν θα υπάρχουν ποσά µερισµάτων.
Ο αρχικός και βασικός σκοπός της ιδρύσεως του ΛΕ∆Ε ήταν, η δυνατότητα να
καλύπτει µόνο την απώλεια εισοδήµατος των δικηγόρων, µε ηµερήσια αποζηµίωση,
σήµερα όµως καλύπτει τρεις σκοπούς: α) την απονοµή συντάξεως, β) την καταβολή
εφ’ άπαξ στους συνταξιοδοτούµενους δικηγόρους, γ) την απώλεια εισοδήµατος των εν
ενεργεία δικηγόρων. Με την κατάσταση που θα δηµιουργηθεί ,όπως παρετέθη
παραπάνω, µετά την ψήφιση του νόµου 3919 του 2011, θα είναι αδύνατον στο µέλλον
να καλύπτει τους τρεις στόχους. Είναι η άποψή µου και πιστεύω ότι τη συµµερίζονται
και πολλοί συνάδελφοί µου και πολλά ΛΕΑ∆. Θα πρέπει να περιοριστεί µόνο,
πιστεύω εγώ, στην αποζηµίωση της απώλειας εισοδήµατος των δικηγόρων και γι’
αυτό γιατί θα αδυνατούν τα ΛΕΑ∆ να εισφέρουν υπέρ του ΛΕ∆Ε ετησίως για κάθε
νεοεισερχόµενο δικηγόρο 600,00 ευρώ για τους άνω 5ετίας και µετά το ’93
δικηγόρους, 780,00 ευρώ για τους δικηγόρους πριν το 1993.
Είναι µεγάλα αυτά τα ποσά και µε τις προοπτικές που περιέγραψα ,δεν θα
µπορούν να παρακρατηθούν και να αποδοθούν στο ΛΕ∆Ε από τους ∆ικηγορικούς
Συλλόγους. Φυσικά, λοιπόν για τον διανεµητικό λογαριασµό ούτε λόγος δεν πρέπει να
γίνεται για την ατοµική υποχρέωση του δικηγόρου, πολύ δε περισσότερο του νέου
δικηγόρου κάτω της 10ετίας,ο οποίος δεν ξέρει αν θα συνταξιοδοτηθεί ποτέ, να
καταβάλει εξ ιδίων και από την πενιχρή του τσέπη τα προαναφερθέντα ποσά των
ετησίων εισφορών προς το ΛΕ∆Ε.
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Σας αναφέρω µόνο την οργή που επικράτησε µεταξύ των νέων δικηγόρων της
Λάρισας, οι οποίοι µαστίζονται από την ανεργία και την πλήρη αγωνία και
αβεβαιότητα για το µέλλον τους όταν είδαν στην τριπλότυπη απόδειξη παροχής του
µερίσµατος συµβολαίων του Α΄ εξαµήνου του 2011, από το ποσό των 772,00 ευρώ να
αφαιρείται ποσό των 440,00 ευρώ, ήταν οι δύο δόσεις από τις 3 υπέρ του ΛΕ∆Ε. Γι’
αυτό αφαιρείται και ποσοστό 15% του φόρου. Υπήρξαν συνοµιλίες µεταξύ τους, για
ποιο ΛΕ∆Ε µας κρατούν αυτά τα χρήµατα και ποιες κρατήσεις; Εµείς δεν έχουµε να
βγάλουµε τα έξοδα γραφείου και άλλες συζητήσεις. Με αυτά που αναφέρω θέλω να
καταδείξω πως κανένας νέος δικηγόρος δεν πρόκειται να καταβάλει εξ’ ιδίων τις
ετήσιες εισφορές προς το ΛΕ∆Ε.
Γι’ αυτά τα θέµατα και για το αν θα δύναται το ΛΕ∆Ε να εξυπηρετεί και τους
τρεις στόχους του στο µέλλον, θα πρέπει να αποφασιστεί διάλογος και συνεργασία,
πράγµα που πιστεύω το αποδεχτήκατε αµφότεροι και ο Πρόεδρος της Ένωσης ΛΕΑ∆
και του ΛΕ∆Ε. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και στο θέµα των δύο διοικήσεων στενή
συνεργασία, διότι µε τα νέα δεδοµένα και προχωρώντας στην πράξη δοκιµαζόµενος ο
νέος κόσµος, θα πρέπει να παρακολουθών συνεχώς αν εισρέουν στο ΛΕ∆Ε ή όχι κάθε
έτος οι καθορισµένες εισφορές των µελών µέσω των ∆ικηγορικών τους Συλλόγων σε
σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, έτσι ώστε σε αντίθετη περίπτωση να είναι σε θέση
το ΛΕ∆Ε να χαράξει τη νέα πορεία και τους νέους στόχους.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Να σας εξηγήσω κύριοι
Συνάδελφοι,.
- Η ∆ιοίκηση του ΛΕ∆Ε εκλέγεται από τους Προέδρους των δικηγορικών
Συλλόγων. Ο κύριος Λιώσης ήταν Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου της Αµαλιάδος
έληξε η θητεία του, δεν έβαλε υποψηφιότητα εκ νέου στις πρόσφατες εκλογές, είναι
λοιπόν πρώην Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αµαλιάδος και µέχρι τον
Νοέµβριο παραµένει Πρόεδρος του ΛΕ∆Ε. Συγγνώµη που δεν το ανέφερα πιο πριν.
Ποιοι συνάδελφοι θα ήθελαν να κάνουν παρεµβάσεις; Τα ονόµατά σας:…. κυρία
Χατζηφωτιάδου, ΛΕΑ∆ Ξάνθης, ο κ. Π.Σπυρόπουλος πρόεδρος ΛΕΑ∆ Σερρών , ο
κ Αχ. Γιαγκίνης του ΛΕΑ∆ Ροδόπης, η κυρία ∆όµνα Τσοµπάνογλου πρόεδρος
ΛΕΑ∆ Αλεξανδρούπολης, η κυρία Άννα Αποστολίδου του ΛΕΑ∆ Ροδόπης, ο κ.
∆ηµήτρης Κάλφας του ΛΕΑ∆ Καβάλας και ο κ. Μ.Ξενάκης πρόεδρος ΛΕΑ∆
Ηρακλείου. Η συνάδελφος από το ΛΕΑ∆ Ξάνθης έχει παρακαλώ τον λόγο.
Κυρία Χατζηφωτιάδου από το ΛΕΑ∆ Ξάνθης:
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Καληµέρα και από µένα. Στη συνέχεια της τοποθέτησης του Προέδρου της
Λάρισας θα ήθελα να καταθέσω κι εγώ τις ίδιες ανησυχίες, διότι βλέπουµε και στον
δικό µας ∆ικηγορικό Σύλλογο, ότι υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι, οι οποίοι πλέον µας
δηµιουργούν συνεχώς προβλήµατα, διότι δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στις
εισφορές αυτές, και του ΛΕ∆Ε και του ΛΕΑ∆. Εµείς σαν ΛΕΑ∆ αυτή την στιγµή, πως
θα µπορούσαµε ή τι έχετε µάλλον να µας προτείνετε στις περιπτώσεις, που κάποιοι
συνάδελφοι αρνούνται να πληρώσουν ή εάν δεν θα έχει τη δυνατότητα ο ∆ικηγορικός
Σύλλογος από τα µερίσµατα να πληρώνει τις εισφορές αυτές , πως θα µπορούµε να
αντιµετωπίσουµε αυτό το πρόβληµα ;. ∆ηλαδή ποια είναι η πρότασή σας; Θα
προχωρήσουµε σε διαγραφές; Για να ξέρουµε και εµείς τις δικές σας απόψεις- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Αν µε ρωτάτε προσωπικά, µε
την εµπειρία των ετών, που έχω ως ασχολούµενος µε τα ΛΕΑ∆ για πάνω από 20
χρόνια, η προσωπική µου άποψη είναι, ότι δεν πρέπει να είµαστε µε την χατζάρα στο
χέρι. «∆εν έδωσες τις εισφορές σε διαγράφουµε». Θα πρέπει να υπάρξει µια ανοχή,
µια βοήθεια στα πλαίσια αλληλοβοήθειας που είναι κεντρικός άξονας λειτουργίας των
ΛΕΑ∆ και βέβαια από εκεί και µετά εάν αδυνατεί κάποιος θα εφαρµόσει το
καταστατικό εφ’ όσον πάρει και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Κυρία Χατζηφωτιάδου: Εσείς τώρα µας είπατε πως ήδη από την τελευταία
διανοµή δεν έφταναν τα χρήµατα για το ΛΕΑ∆.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Χρωστάνε όλοι, και εγώ
προσωπικά, 17,00 ευρώ Χ 6 µήνες. Μένει η υπόσχεση του ∆ικηγορικού Συλλόγου ότι
θα επιβληθεί µια προσαύξηση 8% στις προεισπράξεις και έκαναν µελέτη ,έτσι ώστε να
µπορούν να καλυφθούν οι ετήσιες εισφορές ΛΕ∆Ε και ΛΕΑ∆. Αν δεν φτάσει πάλι, θα
το ξαναδούµε. Πρέπει και ο ∆ικηγορικός Σύλλογος να βοηθήσει, να προτείνει, και το
οικείο ΛΕΑ∆ να πει κάποιες λύσεις.
κ. Χατζηφωτιάδου: ∆ηλαδή, εσείς προτείνετε να είναι ενιαία η αντιµετώπιση;
∆ηλαδή να µην προβαίνουµε σε προσωπικές επιπλήξεις;
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ναι εγώ πιστεύω ότι θα
πρέπει να είναι ενιαία. ∆ιότι το πρόβληµα θα είναι ενιαίο. ∆εν θα είναι µεµονωµένοι,
ένας ή δύο. Θα υπάρχει µεγαλύτερο πρόβληµα. Κάθε ΛΕΑ∆, λοιπόν, ανάλογα µε τις
συνθήκες που υπάρχουν θα πρέπει να εξαντλεί κάθε δυνατότητα αναπλήρωσης των
πόρων που εκλείπουνε. Και βέβαια, κάποια στιγµή ενδεχόµενα αν δεν φτάνουν τα
χρήµατα, ο συνάδελφος να κάνει επιλογή, όπως είπαµε. Θέλω το ΛΕ∆Ε ή το ΛΕΑ∆.
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κ. Χατζηφωτιάδου: Το ίδιο ισχύει και για το ΛΕ∆Ε; ∆ηλαδή, αν κάποιοι
συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα, από τα µερίσµατα δεν θα καλύπτεται το ΛΕ∆Ε,
το ΛΕ∆Ε σ’ αυτή την περίπτωση τι κάνει; Μπορείτε να µας πείτε εσείς πόσο είναι το
χρονικό διάστηµα ανοχής για να µην διαγραφεί ένας συνάδελφος και για να µην χάσει
τα δικαιώµατά του από το ΛΕ∆Ε;
κ.Απ. Λιώσης πρόεδρος ΛΕ∆Ε : Για να δώσουµε µια προσοχή σε ορισµένα.
Ο ΛΕ∆Ε ήρθε εδώ γιατί ζήτησαν το ΛΕΑ∆ συνεργασία στα συγκεκριµένα ζητήµατα.
Ανταλλαγή απόψεων εµπειρογνωµόνων επιστηµόνων για τα θέµατα τα επενδυτικά.
Έγινε κατανοητό ότι την τελευταία πενταετία ο ΛΕ∆Ε έχει σταθερά εισοδηµατική
επενδυτική πολιτική της τάξεως του 20% επί του κεφαλαίου του. Αν τα αµφισβητεί
οποιοσδήποτε, αυτά έχουν ψηφιστεί στη Γενική Συνέλευση. Αν έχει 10.000.000 ή
20.000.000 σε ρευστό.
Σύνεδρος: Που τα βρήκατε αυτά τα χρήµατα;
κ. Απ. Λιώσης πρόεδρος ΛΕ∆Ε: Ακούστε κύριοι, ο ΛΕ∆Ε έχει µια δική του
Γενική Συνέλευση, απαρτίζεται από τους Προέδρους των ∆ικηγορικών Συλλόγων.
Είχαµε απολογισµό τον Μάιο που µαςς πέρασε. Ήτανε µπροστά, ο κ. Πρόεδρος και ο
κ. Μανούσος Ξενάκης. Εγκρίθηκε ο απολογισµός πεπραγµένων µε επενδυτικά κέρδη
20%. Αυτά όλα, οι εκθέσεις, βρίσκονται στους δικηγορικούς Συλλόγους. Τις
κοινοποιούµε, τα ελέγχουν οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι δια των Προέδρων και των
∆ιοικητικών Συµβουλίων και έρχονται στο ΛΕ∆Ε να ψηφίσουν. Όποιος θέλει τέτοια
στοιχεία είναι στον δικό του ∆ικηγορικό Σύλλογο.
Ερώτηση συνέδρου: Αυτά είναι από οµόλογα κ. Λιώση;
κ. Απ.Λιώσης πρόεδρος ΛΕ∆Ε : Ναι. Είναι τριπλά. Αυτά δεν είναι µόνο για
φέτος. Για το 2010 δηλαδή. Ήταν της τελευταίας πενταετίας από το 2005-2010
σταθερά. ∆ηλαδή τα 1260 ευρώ σύνταξη που είπαµε του ΤΝ. µε το ΛΕ∆Ε γίνονται
συν 450,00 ευρώ επιπλέον σταθερά. Για όλα τα χρόνια. Και όχι για 10 χρόνια όπως
παλιά. Αλλά εφ’ όρου ζωής του συνταξιούχου του δικηγόρου της επαρχίας και
υποκατέστησε το Ταµείο Νοµικών. ∆ηλαδή τα 460,00 ευρώ που θα έπαιρναν µε τις
ευλογίες της πολιτείας οι νέοι δικηγόροι έχει γίνει πλήρης σύνταξη. Τρελοί πέταξαν
την ιδέα και υλοποιήθηκε. ∆ηλαδή όχι µόνο δεν υπάρχει πρόβληµα ούτε ρευστότητας,
ούτε επένδυσης ούτε παροχών. ∆εν υπάρχει κίνδυνος µε συνεχόµενες µελέτες και
προβλέψεις. Και εδώ ήρθαµε να µας πείτε αν θα κόψουµε παροχές ή όχι ;.
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Εγώ ως Πρόεδρος σας εισηγήθηκα, ότι πρέπει εµείς αποκλειστικά να πάρουµε
τις παροχές. Για να έχουµε εξοικονόµηση πόρων από τα ΛΕΑ∆. Αυτά όλα γίνονται µε
2,20 που πληρώνει ο ∆ικηγόρος ο παλιός ηµερησίως και 3,40 ευρώ ο νέος δικηγόρος.
Ήµουνα 12 χρόνια Πρόεδρος, 9 χρόνια σε συντονιστική επιτροπή της Ολοµέλειας και
9 χρόνια στο ΛΕ∆Ε και το κυριότερο έχει αδελφοποιηθεί ο ∆ικηγορικός Σύλλογος,
µόνο µια λέξη για να καταλάβετε, µε την ∆ικηγορικό Σύλλογο της Σύρου, είναι ο
µοναδικός.
Ακούστε γιατί ορισµένοι Πελοποννήσιοι αιθεροβάµονες, ακούνε, τότε ,ότι εδώ
στη Σύρο παρακρατείται ο φόρος στην πηγή, πριν ψηφιστεί ή υποψιαστεί ο
οποιοσδήποτε οτιδήποτε. Είχανε µόνοι τους βγάλει τιµές και παρακρατούσαν το 20%
σε κάθε υπόθεση. Και έβγαζαν τα γραµµάτια προείσπραξης. Το µαθαίνει ένας
∆ικηγορικός Σύλλογος ισοδύναµος µε τη Σύρο και ήρθε εδώ. Αντιγράφει τα µέτρα, το
φυτεύει στην χερσαία Ελλάδα, πλέον η Πελοπόννησος είναι µάλλον νησιωτική,
ανθίζει, καρπίζει, αυτό το µέτρο µεταφέρεται στη Μακεδονία και υπό το κράτος να
ξευτιλιστεί τότε ο Πρόεδρος της Ολοµελείας και ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης το έκαναν
νόµο. Και επικράτησε η προκαταβολή του φόρου στην Πηγή από τη Σύρο. Και
αδελφοποιήθηκε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αµαλιάδος µε τη Σύρο. Γι’ αυτό µε
συγχωρείτε που δεν είχα υποδείξει την ταυτότητά µου για να σας πω ποιος είµαι.
Έχουν γίνει αυτά τα µέτρα βελτιώνοντας και καταλήγοντας σας λέω. ∆εν υπάρχει
κίνδυνος στο ΛΕ∆Ε. Αυτά που λέγονται εδώ δεν είναι λόγια εφησυχασµού ή
καθησυχασµού. Οι αποφάσεις και το 20% των κερδών ψηφίστηκε οµοφώνως.
Ο προϋπολογισµός που έγινε για το 2011 έγινε οµόφωνα. Εδώ δεν κινδυνεύει
κανένας. Του χρόνου δηλαδή, κατεβαίνει το ΛΕ∆Ε, οι παροχές, όσοι βγείτε στη
σύνταξη και θα έχετε επιπλέον ποσό από το 2010. Με όλα αυτά εµείς αποδεχτήκανε
τουλάχιστον ενεργοποιήσαµε και µια επαφή κοινή χωρίς να θέλουµε εµείς σανίδα
σωτηρίας, δεν ρίχνουµε, δεν παίρνουµε, δεν υπάρχει λόγος, δεν έχουµε τη σανίδα του
Καρνεάδη, ποιος θα σωθεί στο ναυάγιο, δεν λέω ότι ο ΛΕ∆Ε είναι υπερωκεάνιο, όπως
ο Τιτανικός, αλλά δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος. ∆εν υπάρχει.
Μανούσος Ξενάκης αντιπρόεδρος της Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆
Ηρακλείου :- Θα παρακαλέσω τους Συναδέλφους,να περιοριστούµε στο θέµα γιατί
έχουµε, σήµερα, το θέµα συνεργασίας των δύο φορέων. Κύριε Συνάδελφε, δεν θέλω
να πω ότι αποκλείεται κανενός ο λόγος, και όσον αφορά το θέµα της συνεργασίας
γνωρίζετε πολύ καλά εγώ ήµουνα εισηγητής στις τρεις τελευταίες Ολοµέλειες για το
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θέµα της συνεργασίας των φορέων αυτών. Έχουµε αυτή την πρόοδο πετύχει σήµερα
και έχουν αποδεχτεί την συνεργασία σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό σ’ ότι εµείς
πιστεύαµε στην πρώτη συνάντηση, την οποία κάναµε σαν Ένωση. Προχώρησαν τα
πράγµατα πολύ περισσότερο. Αυτή την στιγµή, σήµερα νοµίζω εδώ µέσα δεν είναι ο
χώρος και ο χρόνος στον οποίο θα καθίσουµε να συζητήσουµε να αναλύσουµε τα
οικονοµικά µας προβλήµατα και τη βιωσιµότητα µας. Το θέµα είναι η διαπίστωση την
οποία έχουµε κάνει: Η αναγκαία συνεργασία των δύο φορέων.
Σήµερα ο τοµέας της πρόνοιας δεν είναι στο ίδιο επίπεδο ή δεν έχει τις ίδιες
ανάγκες που είχε πριν από 5 χρόνια. Σήµερα τα οικονοµικά δεδοµένα και του ΛΕΑ∆
και του ΛΕ∆Ε και όλες αυτές οι ανατροπές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια,
σηµαίνει ότι δεν πρέπει πλέον να στηριζόµαστε στα µέχρι τώρα δεδοµένα και µε βάση
τα δεδοµένα αυτά, εµείς κάναµε τις δικές µας αναλογιστικές µελέτες.
Οι σηµερινές συνθήκες επιβάλλουν να είµαστε σε εγρήγορση και να έχουµε τη
δυνατότητα να προσαρµοστούµε στις νέες συνθήκες, να λάβουµε υπόψη µας τα νέα
δεδοµένα, τα οποία είναι σε δραµατική εξέλιξη αυτά τα χρόνια, ώστε να µπορέσουµε
να αναπροσαρµόσουµε τις πολιτικές µας, τις αποφάσεις µας για τις παροχές, τις οποίες
έχουµε, που ίσως, θα πρέπει να µειώσουµε, ίσως θα πρέπει να αλλάξουµε διότι οι
ανάγκες οι προνοιακές να διαφοροποιούνται για τους συναδέλφους στις σηµερινές
συνθήκες.
Αυτό θα πρέπει να το κάνουµε και αυτό έχει καταστεί συνείδηση και από τους
δύο φορείς, ότι πρέπει να το κάνουµε σε κοινή συνεργασία. Σήµερα που ξεκίνησε
αυτή η συνεργασία, θα παρακαλέσω προσωπικά, και ξέρετε την αγωνία µου για το
συγκεκριµένο ζήτηµα και την επιµονή µου για την συνεργασία των δύο φορέων, αυτό
το πράγµα που ξεκίνησε σήµερα να µην φτάσουµε στις αναλύσεις των δεδοµένων.
Σήµερα πρέπει να ξεκινήσουµε µε την βάση της συνεργασίας. Είναι συνείδηση όλων
η ανάγκη συνεργασίας. Είναι συνείδηση όλων ότι τα οικονοµικά δεδοµένα και του
ΛΕ∆Ε και του ΛΕΑ∆, έχουν ανατραπεί. Από κοινού είπαµε ότι πρέπει να
προσαρµόσουµε τις παροχές µας, να δούµε τι επικαλυπτόµαστε, να δούµε ποια είναι
τα όρια. Αυτά πρέπει να συζητήσουµε τώρα και τα υπόλοιπα να τα δούµε στο µέλλον.
κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης

:

Ο κ. Π. Σπυρόπουλος,

πρόεδρος του ΛΕΑ∆ Σερρών έχει τον λόγο.
- κ. Π. Σπυρόπουλος πρόεδρος ΛΕΑ∆ Σερρών: Πρόεδρε του ΛΕ∆Ε
Απόστολε,
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Α. Λιώσης πρόεδρος ΛΕ∆Ε: Πρόεδρε των Σερρών κ. Σπυρόπουλε. Εδώ
έχουµε έρθει για πρώτη φορά και γίνεται αυτή η συζήτηση. Αντιλαµβάνοµαι την
αγωνία σας, όπως είναι αγωνία κοινή όλων. Αυτή η µη ενηµέρωση και αυτό που αυτά
που ακούγονται τώρα είναι θέµατα του ∆ικηγορικού Συλλόγου, του κάθε ∆ικηγορικού
Συλλόγου. Εσείς σωστά αντιδράτε γιατί ίσως τα πρωτακούτε. Απλά θα σας
παρακαλέσω να απευθύνεστε σε ποιο ήπιους τόνους.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης :κ. Σπυρόπουλε έχετε τον λόγο.
- κ.Π. Σπυρόπουλος πρόεδρος ΛΕΑ∆ Σερρών: Κύριε Πρόεδρε, ας µε
συγχωρέσουν οι συνάδελφοι, και ο προηγούµενος οµιλητής, εγώ δεν θέλω ούτε να
προσβάλω ούτε να στεναχωρήσω κανένα. Εγώ ζήτησα ενηµέρωση διότι αυτό το 20%
ακούγεται εξωπραγµατικό στα αυτιά του οποιουδήποτε, αν σκεφτείτε ότι χτες κάναµε
µία συζήτηση για 3, 4, 5% αν κινδυνεύουν τα αποθεµατικά. Εγώ επειδή παίρνω ως
δεδοµένο ότι ισχύει αυτό που είπατε, θέλουµε να µας το πείτε για να το εφαρµόσουµε.
∆εν ζήτησα κάτι άλλο.
Κύριε Πρόεδρε Παγίδα, το ζητούµενο είναι το εξής, άλλα είναι τα ΛΕ∆Ε και
άλλα τα ΛΕΑ∆; Άλλοι είναι οι δικηγορικοί Σύλλογοι; Άλλα µέλη έχει ο ένας και άλλα
µέλη έχει ο άλλος; Έτσι όπως καταλαβαίνω, αν έρθει ένας τρίτος και πει ότι αυτοί οι
άνθρωποι είναι τρεις διαφορετικοί οργανισµοί και προσπαθεί ο ένας να περάσει πάνω
από τον άλλον. Εγώ αυτό κατάλαβα. ∆εν υπάρχει καµία διαφορά µε τον οποιονδήποτε.
-- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Κύριε Συνάδελφε, έχετε
απόλυτο δίκιο και αυτόν τον σκοπό, εξυπηρετεί και είναι η σηµαντική η τοποθέτηση
και η παρουσία του Προέδρου του ΛΕ∆Ε, διότι αυτό το θέµα πρέπει να ξεπεραστεί.
Ότι είµαστε ∆ικηγόροι ταυτόχρονα µέλη των ίδιων φορέων και άρα λοιπόν οι φορείς
πρέπει να συνεργάζονται.
- κ.Π. Σπυρόπουλος πρόεδρος ΛΕΑ∆ Σερρών: Τελειώνοντας, θέλω να σας
πω το εξής. Συζητάµε τόση ώρα ότι τα έσοδα θα µειωθούν από τα συµβόλαια. Η
κατάσταση όµως οδεύει στο να καταργηθούν τα έσοδα αυτά. Θα πρέπει να
καταλάβουµε όλοι µας ότι για να υπάρχουν τα ταµεία µας θα πρέπει να πληρώσουµε.
Και για να πληρώσουµε πρέπει να καταλάβουµε την χρησιµότητά τους. Αν κάποιος
δεν θέλει να το καταλάβει αυτό, δηλαδή η εποχή που ο Σύλλογος µάζευε χρήµατα και
πλήρωσε για όλους, να ξέρετε ότι είναι µπροστά και είναι κοντά µας. Αν δεν τα
καταλάβουµε, αυτό είναι το σηµαντικό. Ότι πρέπει να πληρώνουµε και µετά να
ζητάµε εξηγήσεις που πηγαίνουν αυτά τα χρήµατα και όπως σωστά είπε ο κύριος
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Πρόεδρος αλλά είναι τα Προνοιακά βοηθήµατα και άλλα είναι τα συνταξιοδοτικά
κ.λπ. Πρέπει να καταλάβουµε ότι οι εποχές που πλήρωναν άλλοι για µας έχουν
τελειώσει.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Έχετε απόλυτο δίκιο και
αυτό καταδείχτηκε µέχρι στιγµής. Ο συνάδελφος, ο Αχιλλέας Γιαγκίνης από το
ΛΕΑ∆ Ροδόπης έχει τον λόγο.
- κ. Αχιλέας Γιαγκίνης ταµίας ΛΕΑ∆ Ροδόπης: Είµαι ταµίας στο ΛΕΑ∆
Ροδόπης, χαιρετίζω τον κύριο Πρόεδρο του ΛΕ∆Ε και σας ευχαριστούµε για την
παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να πω αρκετά πράγµατα για τη Σύρο αλλά νοµίζω ότι
πρέπει να βιαστούµε και να προχωρήσουµε σε εργασίες.
Τον Οκτώβριο του 2005 έκανα αίτηση στον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Ροδόπης και ζήτησα µερικά οικονοµικά στοιχεία για το ΛΕ∆Ε, τα οποία δεν
µου δόθηκαν ποτέ. Τον Οκτώβριο του 2010 έκανα αίτηµα και το καταχώρησα µε
αριθµό πρωτοκόλλου στον ∆ικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης προς τον Πρόεδρό µου και
ζητούσα στην αίτησή µου να διαβιβάσει το αίτηµα προς το προεδρείο του ΛΕ∆Ε στην
Ολοµέλεια, τότε νοµίζω έγινε τον Νοέµβριο η Ολοµέλεια του ΛΕ∆Ε όπου ζητούσα
στοιχεία για την τελευταία αναλογιστική που έχει ο ΛΕ∆Ε. Και επίσης ζητούσα
στοιχεία για το αν αυτή η αναλογιστική είναι εντός των αναλογιστικών προτύπων, τα
οποία έχουν καθιερωθεί µετά το σκάνδαλο των greek-statistics.
Ακόµα, σήµερα, δεν έχω λάβει καµία απάντηση από το ΛΕ∆Ε. Επίσης, ζήτησα
και πήρα την οικονοµοτεχνική µελέτη αυτή του µήνα Φεβρουαρίου του κυρίου
Τσαντίλα, την οποία την εξετάζω. Την οποία νοµίζω έχετε λάβει υπ’ όψιν σας ήδη και
η οποία έλεγε πως, όταν εγώ θα βγω σε σύνταξη σε 20 περίπου χρόνια θα έχω 64.000
ευρώ εφάπαξ και 500,00 ευρώ οικονοµικό βοήθηµα στη σύνταξή µου. Την εξετάζω,
την µελετώ, έχω τελειώσει πολυτεχνείο και ασχολούµαι πολύ µε τα νούµερα, όπως το
3,4 έγινε 1241 ευρώ το χρόνο προς το ΛΕ∆Ε µόνο. Χώρια τα 1.000,00 ευρώ προς το
ΤΥ∆Ε όπως είπε ο κ. Τσαντίλας. Και ξέρω διότι είµαι από τους συναδέλφους που
δύσκολα ξεπερνούν το χιλιάρικο το µήνα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά. Μου θυµίζει η όλη ιστορία αυτό που συνέβη
στη νήσο του Πάσχα, η οποία ήταν αποµονωµένη και είχαν εξαντλήσει όλες τις πηγές
και τελικά καταστράφηκε ο πολιτισµός, επειδή δεν υπήρχαν πηγές. Θεωρώ ότι
γίνονται αναλογιστικά λάθη και αναλογιστικά λάθη γίνονται και στα ΛΕΑ∆, κ.
Πρόεδρε των ΛΕΑ∆. Τι εννοώ. Εννοώ ότι ο υπερπληθυσµός, π.χ. στη Ροδόπη, τα

84

τελευταία 12 χρόνια, ο πληθυσµός διπλασιάστηκε, δεν µπαίνει στις αναλογιστικές που
γίνονται µε προχειρότητα ως υποχρεώσεις. ∆εν µπαίνουν οι υποχρεώσεις αυτές. Θέλω
να πω µε λίγα λόγια, χωρίς να σας κουράσω ότι πρέπει να δούµε την πραγµατικότητα,
συµφωνώ απόλυτα µε τον κ. Παγίδα, τον χειροκροτώ γι’ αυτό που είπε για το
Φθινόπωρο.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να φροντίσετε να µας σταλεί αυτή η
αναλογιστική πάνω στην οποία βασίζεστε, επίσης θα ήθελα πληροφοριακά από τον κ.
Τσαµακλή να µας πει τι έγινε µε τα οµόλογα που έληγαν στις 30 Ιουνίου, γιατί χτες οι
κύριοι από την Χρηµατιστηριακή είπαν κάτι πολύ σηµαντικό σχετικά µε τα οµόλογα
και µε το τι θα συµβεί στην αγορά οµολόγων τα επόµενα χρόνια. Κλείνω εδώ για να
γίνουν οι διαδικασίες πιο γρήγορα. Ευχαριστώ.
Απ. Λιώσης πρόεδρος ΛΕ∆Ε : Λοιπόν κύριοι, για να κλείσουµε όλα τα
έγγραφα, θα κάνετε µια επιστολή σε µένα. Θα την παραλάβω εγώ. Με επιστολή να
σας στείλω ότι έγγραφο θέλετε. Η πρώτη αναλογιστική µελέτη έγινε το 1993 µε
πρόβλεψη ποιο θα είναι το εφάπαξ ετησίως. ∆εν έχει λαθέψει καθόλου, θα το δείτε.
Ότι άλλο ζητήσετε, δεσµεύοµαι εγώ προσωπικά, να σας σταλεί στην Ολοµέλεια σας.
2 ον. Τα οµόλογα, είπε µια πολύ σωστή παρατήρηση. Ο ΛΕ∆Ε επενδύει τα
χρήµατα όχι µε τη ρευστοποίηση του κεφαλαίου και µε τις καταθέσεις τραπέζης αλλά
και µε τα οµόλογα. Απαγορεύεται όµως το χρηµατιστηριακό παιχνίδι, ποτέ µετοχές.
Εµείς όµως βγάλαµε τα λεφτά που ακούτε, ότι είναι πρωτοφανή, και από µετοχές της
Εθνικής Τράπεζας µε µεγάλες αποδόσεις. Και το κάνουµε ερήµην της Γενικής
Συνέλευσης. Λήγουν 6.000.000 σε οµόλογα το µήνα Ιούλιο και Αύγουστο, τα οποία
θα πληρωθούν. ∆εν κουρεύονται στην πρωτογενή αγορά τα οµόλογα. Στη
δευτερογενή θα κουρευτούν τα οµόλογα αν τα αγοράσουν οι ιδιώτες. ∆ηλαδή οι
Κινέζοι. Τα χθεσινά δεν ίσχυαν. Η επενδυτική πολιτική στις καταθέσεις του µεγάλου
κεφαλαίου δεν έχει µέχρι 1,5% ή 2,5% που έδειχνε ο πίνακας εχθές αλλά 5,75%. Τα
υπόλοιπα 10.000.000 που είχαµε σε οµόλογα τα ρευστοποιήσαµε µε απόδοση 5,75%
και τα έχουµε καταθέσει στην Εθνική Τράπεζα. Τα 6 τώρα θα ρευστοποιηθούν µε
απόδοση που θα κυµανθεί ενδεχοµένως πάνω από 5,75% ή τουλάχιστον 5,75%.
Θεωρώ ότι είναι ευτυχής η συγκυρία που βρισκόµαστε ΛΕ∆Ε και ΛΕΑ∆
σήµερα στη Σύρο. Το δεύτερο είναι η έλλειψη ενηµερότητας τουλάχιστον όσον αφορά
το ΛΕΑ∆ από την µεριά των ΛΕ∆Ε που εµένα µε προβληµατίζει και µε κάνει να
σκέφτοµαι ποια συνεργασία υπάρχει µεταξύ των προέδρων των τοπικών ΛΕΑ∆ µε
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τους προέδρους των ∆ικηγορικών Συλλόγων. Είναι ένα ζητούµενο, το οποίο πρέπει να
το δούµε διαφορετικά.
Το τρίτο θέµα για να τελειώνουµε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι «το ένα χέρι
νίβει το άλλο και τα δυό το πρόσωπο». Θεωρώ ότι το πρόσωπο είναι ένα και ότι τα
δυό χέρια είναι τα ΛΕΑ∆ και το ΛΕ∆Ε που θα πρέπει να βρούνε τα κανάλια εκείνα να
συνεργαστούνε, αφού καθορίσουµε τα επίπεδα της συνεργασίας.
Είναι κλεισµένη η συµφωνία. Με όλα αυτά τελειώνω. Η συνεργασία είναι στην
φύση και στην ιδιοσυστασία της συνδικαλιστικής σας αρετής. Άρα, κ. Πρόεδρε, είναι
βέβαιο, ότι θα επέλθει. Εγώ είναι η τελευταία φορά που εµφανίζοµαι δηµόσια σε
Ολοµέλεια. Και είναι µια καταπληκτική σύµπτωση. Από τη Σύρο ξεκινήσαµε και στη
Σύρο καταλήγουµε. Ευχαριστώ πολύ.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Υπενθυµίζω ότι η σειρά των
παρεµβαινόντων είναι: κ.∆. Κάλφας,η κυρία Α. Αποστολίδου και τέλος, η κυρία
∆.Τσοπάνογλου από την Αλεξανδρούπολη.
- κ. ∆ Κάλφας µέλος ∆Σ. ΛΕΑ∆ Καβάλας : Σεµνά και ταπεινά θέλω να
µιλήσω και ας µου συγχωρεθεί η οποιαδήποτε έστω και προσβλητική υπόνοια που
µπορεί να προκύψει από τα λόγια µου. Οφείλεται προφανώς στην προσωπική µου
αδυναµία και χρεώνοµαι ό,τι σηµαίνει προσωπική αδυναµία, να έχω πληροφορηθεί
εγκαίρως την ηµερήσια διάταξη της φετινής Ολοµέλειας.
Το θέµα ΛΕΑ∆ και ΛΕ∆Ε, ήταν ανέκαθεν ένα θέµα, λόγω ακριβώς της
ιδιαιτερότητας της αλληλοκάλυψης που και µας απασχόλησε, αλλά ίσως έπρεπε να
µας απασχολήσει και περισσότερο. Βρισκόµαστε όµως µπροστά σε µια δυσάρεστη
αποκάλυψη. Η απόφαση 217 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΛΕ∆Ε µου έκανε
εντύπωση, και διορθώστε µε αν κάνω λάθος. Υπήρξε ισχνή πλειοψηφία; Που
αποφάσιζε τη συνεργασία; Μιλήσατε για ισχνές πλειοψηφίες. Ξέρετε γιατί το λέω;
Γιατί εδώ και έξι χρόνια και πάµε στον έβδοµο χρόνο. Η Καβάλα, από την οποία
προέρχοµαι, έφθασε στο σηµείο να πλακωθεί κυριολεκτικά ,διότι όσα ξέρουµε εµείς
τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των ΛΕΑ∆ Ελλάδος, θέµατα καταστατικού του
ΛΕΑ∆, δεν τα ήξερε η διοίκηση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, µέλους της
Γενικής Συνελεύσεως του ΛΕ∆Ε.
Αυτό θέλω να πω. Κατεβαίνουν Πρόεδροι ∆ικηγορικών Συλλόγων στην
Ολοµέλεια, χωρίς να γνωρίζουν, τα καθήκοντά τους, τις δυνατότητές τους κ.λπ.
Προφανώς σε µια τέτοια γενικότερη άγνοια θα µε βόλευε κιόλας να αποδώσω το ύφος
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της απόφασης 217. Που κατεβαίνει µε όρους. Και µε κάποιους όρους ,που ίσως να
είναι καταστατικά διαµορφωµένοι και εµένα µε ενοχλούν. Αυτή η λογική του
Όργουελ, αν θυµάστε από τη φάρµα των ζώων, ότι όλα τα ζώα είναι ίσια µεταξύ τους,
µερικά είναι πιο ίσια από τα άλλα, η οποία έχει συναντηθεί στις Ολοµέλειες των
δικηγορικών Συλλόγων, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν διχογνωµίες και διαφορετικές
αποφάσεις, τύπου απεργεί όλη η Ελλάδα πλην Αθηνών, απεργεί όλη η Ελλάδα πλην
Πειραιά και δεν συµµαζεύεται, εµένα µου δίνει την αίσθηση του ελλείµµατος της
δηµοκρατίας και είναι ένα από τα πράγµατα που δεν θα ήθελα να επαναληφθεί στη
συνεργασία στην οποία επιχειρείται και ακριβώς εκεί θέλω να’ρθώ. Προσωπική µου
θέση είναι ανέκαθεν υπέρ της συνεργασίας. Η λαϊκή ρήση «χαλί να γίνω να µε
πατήσουν» έχει επαληθευθεί και επιτρέψτε µου αν ακούγεται περιαυτολογία. Έχω
θυσιάσει πολύ χρόνο, έχω θυσιάσει φαιά ουσία, έχω θυσιάσει νεύρα, έχω θυσιάσει
προσωπική ηρεµία, χάρη οποιασδήποτε συνεργασίας είτε αφορά επαγγελµατικό είτε
αφορά επαγγελµατικό κυρίως συνδικαλιστικό αντικείµενο. Λοιπόν, κλείνω όποια
παρένθεση έχω ανοίξει για να πω το εξής: Ότι αυτή η συνέλευση µιας και έχει θέµα
ηµερήσιας διάταξης την συνεργασία ΛΕΑ∆ και ΛΕ∆Ε, ίσως θα πρέπει να χαράξει και
πιστεύω ότι πρέπει να χαράξει τους όρους, µε τους οποίους η Ένωση ΛΕΑ∆ θα
προσέλθει στη συζήτηση γι’ αυτή τη συνεργασία.
Ένα θέµα είναι ο τρόπος ψηφοφορίας, ένα άλλο θέµα είναι τα ερωτήµατα
πληροφορίες που προσπαθούµε ακόµα και τώρα να αντλήσουµε. Ο Αχιλλέας έκανε
ένα ερώτηµα που ήθελα να κάνω κι εδώ. Εγώ ξεκινούσα µε το αν υπάρχει
αναλογιστική µελέτη. Άκουσα ότι υπάρχει αναλογιστική µελέτη από το 1993.
Επιτρέψτε µας το 2009 η Καβάλα είχε τη δικιά της αναλογιστική µελέτη. Βασικός
κανόνας της αναλογιστικής µελέτης είναι η ανάγκη επικαιροποίησης. Ανά έτος µέχρι
το αργότερο ανά 5ετία διότι παράγοντες όπως ο υπερπληθυσµός, η αθρόα αποχώρηση
και εποµένως η αθρόα αύξηση των εξόδων, το θέµα αντιµετώπισης των εξόδων µέσω
από την ενδεχόµενη αύξηση των εσόδων.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης :: Ας είµαστε πιο σύντοµοι.
∆. Κάλφας :- Χρεώνοµαι την αδυναµία µου να µην γνωρίζω το συγκεκριµένο
θέµα για να την καταθέσω και εγγράφως. Λοιπόν, είναι η αναλογιστική µελέτη του
1993 αν έχει µείνει στο ’93 ένα δώρο άδωρον. Γι’ αυτό θα παρακαλούσα να
γνωρίσουµε ποια είναι η βιωσιµότητα, διότι στην Καβάλα, κύριοι, έχουµε
συνταξιοδοτήσεις πρόωρες γυναικών µε ανήλικο τέκνο µε µόνο επιχείρηµα το ότι το
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ΛΕ∆Ε σε τρία χρόνια θα σταµατήσει να δίνει το εφάπαξ. Σας το λέω, έχω δώσει εγώ
σαν ταµίας του ΛΕΑ∆ Καβάλας εφάπαξ και η συζήτηση που είχα ήταν αυτή.
- κ.Απ. Λιώσης πρόεδρος ΛΕ∆Ε: Εµείς λέµε ότι ήδη έπρεπε να έχει ξεκινήσει
µια συνεργασία.
-∆. Κάλφας: Ορθά το αντιµετωπίζετε ότι είναι θέµα πληροφόρησης από τον
Πρόεδρο του ∆ικηγορικού µας Συλλόγου. Έτσι, ακριβώς το δέχοµαι, έτσι ακριβώς το
εισπράττω και εκεί αποδίδω ευθύνες. Λοιπόν, πρόταση δική µου είναι να χαραχτούν οι
καθοδηγήτριες βάσεις για την συνεργασία από τώρα. Μια άλλη πρόταση που θα
µπορούσα να κάνω, είναι και αυτό πάλι στην εµπειρία µου στο ΛΕΑ∆ Καβάλας
στηρίζεται ,όπου δεν κατόρθωνε να κάνει απαρτία για να τροποποιήσει καταστατικά,
να αναλάβει το ΛΕ∆Ε, αν έχει την δυνατότητα την οργάνωση παροχών, όχι
προνοιακού χαρακτήρα απλά, µακροπρόθεσµου, όπως είναι το εφάπαξ αλλά και
ασφαλιστικού χαρακτήρα, όταν έχουµε το πρόβληµα του ΤΥ∆Ε και έχουµε να
αντιµετωπίσουµε για πολύ καιρό ακόµα θέσεις σαν και αυτές που επισήµανε ο Νίκος ο
Παγίδας. Να αναλάβει, δηλαδή, όταν έχουµε µια πλειοψηφία µόνο των µισών
Προέδρων, οποιεσδήποτε ασφαλιστικές παροχές ο ΛΕ∆Ε και αυτό καταθέτω,
επιφυλασσόµενος µια µεταγενέστερη Ολοµέλεια.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ευχαριστούµε Συνάδελφε,
αλλά πρέπει να καταλάβουµε κάτι. Το ΛΕ∆Ε είναι ο φορέας στον οποίο
εκπροσωπούµεθα µέσω των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων. Το κάνουµε
ξεκάθαρο; 2 ον: Εµείς έχουµε διακριτούς ρόλους. Εκείνο, το οποίο όµως τέθηκε για
θέµα συνεργασίας είναι: επειδή εµείς διαβλέπουµε ως ΛΕΑ∆, τον κίνδυνο να µην
µπορούµε να εισπράττουµε τα έσοδά µας για την υλοποίηση των παροχών, µήπως θα
πρέπει να γίνει συζήτηση µε το ΛΕ∆Ε και επαφή; Οι αποφάσεις δεν πρόκειται να
ληφθούν στο ΛΕ∆Ε, το ξεκαθαρίζω. Είναι αυτονόητο.
Οι αποφάσεις θα µεταφερθούνε στο ΛΕΑ∆ και κάθε ΛΕΑ∆ µέσα από µια
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν χρειαστεί, θα πάρει αποφάσεις. Άρα εκείνο που
προέχει και αυτό είναι το θέµα, είναι η επαφή, η πληροφόρηση. Γιατί χωρίς
πληροφόρηση, τίποτα δεν µπορεί να επιτευχθεί. Ο απολογισµός του ΛΕ∆Ε, αν δεν
έχει αντίρρηση το ΛΕ∆Ε, που είναι υποχρεωµένος να τα δίνει στους ∆ικηγορικούς
Συλλόγους και το δίνει και αδιαφορούν οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι να το δίνουν, να
υπάρχει µια έµµεση πληροφόρηση, µέσω της Ένωσης ΛΕΑ∆ προς τα µέλη των ΛΕΑ∆
και συνεπώς των µελών των οικείων ∆ικηγορικών Συλλόγων. ∆εν θα θέλαµε σε καµία
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περίπτωση να κάνουµε εισχώρηση στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
∆ικηγορικών Συλλόγων,

αλλά

µιλάµε για διακριτούς λόγους. Και συνεπώς δεν

πρέπει να µπλέκουµε την µία περίπτωση µε την άλλη.
Άρα, λοιπόν, θα παρακαλούσα και τους υπόλοιπους, που θα τοποθετηθούν,
γιατί σήµερα το µόνο θέµα που θα τεθεί υπό έγκριση της Ολοµέλειας, είναι, αν η
Ολοµέλεια εγκρίνει, να υπάρξει συνεργασία σε βάση ισοτιµίας µε το ΛΕ∆Ε. Τίποτε
άλλο. Μέχρι εκεί. Καµία άλλη ούτε δέσµευση µπορούµε να πάρουµε, γιατί δεν
ξέρουµε τι θα συζητηθεί, ούτε το ΛΕ∆Ε µπορεί να δεσµευτεί, θα γίνουν συζητήσεις,
αν προκύψουν αποτελέσµατα, µεταφέρονται στις οικείες Γενικές Συνελεύσεις. Τελεία
και παύλα. Θα παρακαλούσα την κυρία Αποστολίδου να λάβει τον λόγο.
- κ. Αννα Αποστολίδου, αντιπρόεδρος ΛΕΑ∆ Ροδόπης: κύριε Πρόεδρε, κατ’
αρχάς σε αυτό θα ήθελα να εστιάσω λίγο την τοποθέτησή µου. Στο θέµα της
πληροφόρησης. Πιστεύω ότι όλα τα θέµατα που δηµιουργούνται είναι θέµατα
ελλιπούς πληροφόρησης. Παράδειγµα σε εµάς, η πληροφόρηση, η οποία έρχεται από
τον Πρόεδρό µας για την οικονοµική θέση των ΛΕ∆Ε είναι αρνητική. Ο Πρόεδρος του
∆ικηγορικού µας Συλλόγου, της Ροδόπης. Σήµερα ακούσαµε πώς τα οικονοµικά είναι
ανθηρά και δεν υπάρχει πρόβληµα ή οποιαδήποτε πιθανότητα να διαλυθεί το ΛΕ∆Ε.
Εγώ φυσικά δέχοµαι το δικό σας, είµαι σίγουρη, ότι η δική σας πληροφόρηση είναι
ορθότερη, είναι υπεύθυνη και θεσµικά. Συνεπώς, είναι θέµα συντονισµού. ∆εν υπάρχει
λόγος να αντιπαρατίθεται το ΛΕΑ∆ Ροδόπης µε το ΛΕ∆Ε κ.λπ. Έχουµε κοινά
συµφέροντα και µπορεί να λυθεί άνετα µε µια σωστή και ενιαία πληροφόρηση. Και
δεν υπάρχει λόγος να συζητάµε τόσες ώρες αυτό το αυτονόητο.
Τώρα από εκεί και πέρα, απαντώντας στο ερώτηµα αν υπάρχει αναγκαιότητα
συνεργασίας, νοµίζω και αυτό είναι αυτονόητο. Αν συγκρίνει κάποιος τους
συνταξιούχους Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θεωρούνται προνοµιούχοι, ας µην ξεχνάµε ότι
εµείς ως ΛΕΑ∆, παίρναµε κατευθύνσεις από τον Αποστολίδη, που ήταν στο Ταµείο
Πρόνοιας Θεσσαλονίκης. Σήµερα ένας συνταξιούχος δικηγόρος επαρχίας, παίρνει
περισσότερα χρήµατα µηνιαίως, συγκριτικά µε έναν Θεσσαλονικιό συνταξιούχο
δικηγόρο εξ’ αιτίας της συµπληρωµατικής σύνταξης από το ΛΕ∆Ε. Σήµερα, λοιπόν,
λόγω της ύπαρξης του ΛΕ∆Ε, είµαστε σε προνοµιούχα θέση συγκριτικά. Έχουµε ένα
συγκριτικό πλεονέκτηµα και αυτό το οφείλουµε στο ΛΕ∆Ε. Το οποίο εννοείται, ότι
πρέπει να το στηρίξουµε.
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Θέλω να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο και γι’ αυτό ζήτησα να µιλήσω τελευταία
, δεν έχει να κάνει µε οικονοµικές παροχές κ.λπ. νοµίζω ότι αυτά είναι αυτονόητα
ερωτήµατα. Θα υπάρξει όµως, άµεσα θα το αντιµετωπίσουµε αυτό µε την
συνταξιοδότηση πολλών γυναικών ανηλίκων τέκνων, που δεν συµπληρώνουν
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εµείς ήδη έχουµε δεχτεί ερώτηµα, να αναγνωρίσουν
χρόνια από κάποιους ΛΕΑ∆ µέσω της διαδοχικής ασφάλισης να καταφέρουν να
πάρουν σύνταξη. Είτε να τους αποδοθούν οι παροχές από την διάλυση του ταµείου
προνοίας είτε µέσω της διαδοχικής ασφάλισης να αναγνωριστούν κάποια χρόνια.
Λοιπόν, το ερώτηµά µου είναι και προκειµένου να υπάρχει µια ενιαία
αντιµετώπιση, σαν θέµα δεν ήξερα που θα µπορούσε να ενταχθεί και γι’ αυτό ζήτησα
να µιλήσω τελευταία τώρα. Οι ΛΕΑ∆ έχουµε ως θέση ότι δεν είναι ασφαλιστικά
ταµεία και δεν είναι. ∆εν υπάρχει υποχρεωτικότητα στις παροχές, δεν υπάρχει κρατική
επιχορήγηση κ.λπ. Συνεπώς, από την φύση τους και µόνο δεν µπορούν να ενταχθούν
και µόνο δεν µπορούν να ενταχθούν στον νόµο για την διαδοχική ασφάλιση. Ποια θα
πρέπει να είναι η θέση µας σε τέτοια ερωτήµατα, τα οποία θα δεχτούµε;
- κ. Παναγόπουλος πρόεδρος Ενωσης : κυρία Αποστολίδου, θα σας
απαντήσω µόλις τοποθετηθεί και η τελευταία, η κυρία ∆όµνα από την
Αλεξανδρούπολη.
- κ. ∆όµνα Τσοπάνογλου ,πρόεδρος ΛΕΑ∆ Αλεξανδρούπολης: Συνάδελφοι,
χαίροµαι που βρίσκοµαι στη Σύρο και χαίροµαι που συναντιόµαστε για µια χρονιά
ακόµη. Η δική µου τοποθέτηση θα έχει δύο στάδια. Το πρώτο αφορά το ζήτηµα της
συνεργασίας. Θεωρώ ότι το θέµα που συζητάµε σήµερα για την συνεργασία µάλλον
αντιλαµβάνοµαι από το κλίµα στην αίθουσα ότι προκαλεί κάποιες αντιδράσεις,
κάποιους προβληµατισµούς, κάποιες σκέψεις, πρώτες ή δεύτερες στα µυαλά όλων µας.
Εκείνο που µας λείπει είναι η ενηµέρωση. Θεωρώ ότι σήµερα έτσι όπως έγινε η
τοποθέτηση, θα µου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε, είναι λανθασµένη. Είναι ένα θέµα, το
οποίο έχω εντοπίσει από την πρώτη φορά που ήρθα εδώ ως εκπρόσωπος ΛΕΑ∆. Το
γεγονός ότι δεν είχαµε τις εισηγήσεις εκ των προτέρων µας έφερε όλους προ
εκπλήξεων. ∆εν έχουµε τον απαραίτητο χρόνο, όταν η εισήγηση γίνεται εδώ, να
διεργαστούµε, να σκεφτούµε, να προβληµατιστούµε, να επεξεργαστούµε. Θεωρώ ότι η
συνεργασία των ΛΕΑ∆ µε το ΛΕ∆Ε είναι απαραίτητη. Αλλά σήµερα δεν αποδείχτηκε
γιατί δεν ήµασταν εµείς έτοιµοι. Γιατί δεν είχαµε τα ερωτήµατα έτοιµα. Θα φύγω
σήµερα από εδώ και εκ των υστέρων θα σκεφτώ, θα συσκεφτώ µε τον εαυτό µου, µε
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τους συναδέλφους γύρω µου εκπροσώπους των ΛΕΑ∆ για να ανταλλάξουµε κάποιες
σκέψεις. Μια πρόχειρη σκέψη που έκανα τώρα εδώ είναι η εξής: ότι για να
συνεργαστούµε µε το ΛΕ∆Ε πρέπει να γνωρίζουµε τι είναι το ΛΕ∆Ε. Πολλοί
άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα νιώθω ότι δεν ξέρουν τι είναι το ΛΕ∆Ε.
Τα στοιχεία λοιπόν, που παίρνουµε µέσω των δικηγορικών συλλόγων ίσως θα
έπρεπε να στέλνονται πλέον και στους Προέδρους των ΛΕΑ∆. Για να µπορούν τα
ΛΕΑ∆ να είναι ενήµερα. ∆εν µπορούµε να συνεργαζόµαστε µε έναν φορέα, τον οποίο
δεν γνωρίζουµε. ∆εν ξέρουµε την πορεία του. Το επόµενο ζήτηµα και είναι άσχετο µ’
αυτό, αφορά το θέµα του ΤΥ∆Ε.
-- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Νοµίζω τελευταίος έχει
ζητήσει το λόγο ο κ. Καραµπέτσος. Είναι εδώ;
- κ. Π. Καραµπέτσος µέλος ∆Σ της Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆ Κορίνθου
: Εγώ έχω να πω τρία πράγµατα – προτάσεις: Κατ’ αρχήν, θεωρώ ότι είναι ευτυχής
συγκυρία ότι βρισκόµαστε ΛΕ∆Ε και ΛΕΑ∆ σήµερα στη Σύρο. Το δεύτερο είναι η
έλλειψη ενηµερότητας, τουλάχιστον όσον αφορά τα ΛΕΑ∆, από πλευράς ΛΕ∆Ε, που
εµένα µε προβληµατίζει και σκέφτοµαι ποια συνεργασία υπάρχει µεταξύ προέδρων
των τοπικών ΛΕΑ∆ µε τους προέδρους των τοπικών ∆ικηγορικών Συλλόγων. Είναι
ένα ζητούµενο, το οποίο πρέπει να το δούµε διαφορετικά. Το τρίτο θέµα για να
τελειώνουµε µε αυτήν την όλη την ιστορία είναι ότι “το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα
δυο το πρόσωπο” . Θεωρώ το πρόσωπο είναι ένα και έχουµε δύο χέρια τα ΛΕΑ∆ και
το ΛΕ∆Ε που θα πρέπει να βρούνε τα κανάλια εκείνα να συνεργαστούνε αφού
καθορίσουνε τα επίπεδα της συνεργασίας. Γι’ αυτό βρισκόµαστε εδώ και αυτό νοµίζω
πρέπει να είναι η απόφασή µας, η συνεργασία, έτσι που να βρούµε τα κανάλια πώς θα
γίνει. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : - Λοιπόν η κυρία Κιοσέ πρόεδρος
ΛΕΑ∆ Ροδόπης έχει τον λόγο.
Χ.Κιοσέ µέλος ∆Σ της Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ροδόπης : - Εµένα
κατά πολύ µεγάλο µέρος µε είχε καλύψει ο Πρόεδρος της Ένωσης. Θα ήθελα, όµως,
να καλωσορίσω έστω και τελευταία και να ευχαριστήσω για την παρουσία του εδώ
τον κ. Λιόση και να τον ευχαριστήσω για την ευκαιρία ,που είχα εδώ προσωπικά για
δεύτερη φορά να ακούσω επίσηµα τις θέσεις του ΛΕ∆Ε, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΛΕ∆Ε.
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Η ενηµέρωση που έχουµε σχετικά µε το ΛΕ∆Ε ο καθένας µας, προέρχεται από
την συνεργασία µας και από τις συζητήσεις που κάνουµε µε τους αντίστοιχους
προέδρους των ∆ικηγορικών Συλλόγων. Η πλειοψηφία µας προέρχεται από συλλόγους
µικρών πόλεων και θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολο ούτε να ενηµερωθούµε από τους
προέδρους των ∆ικηγορικών Συλλόγων, είτε πρόκειται για το ΛΕ∆Ε είτε για το
ΤΥ∆Ε, αρκεί να υπάρχει και από τη δική µας πλευρά η διάθεση και αν είναι δυνατόν,
αν δηλαδή δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά, η ενόχληση.
Θεωρώ λοιπόν, ότι όλα αυτά τα στοιχεία µπορούµε να τα έχουµε από τους
προέδρους των δικηγορικών συλλόγων που αν κρίνω από τον δικό µας, τον κύριο Γ.
Κυµπαρίδη, στον οποίο αναφερθήκαµε και ονοµαστικά, έχει τη διάθεση να µας
ενηµερώσει και µας ενηµερώνει και εµένα προσωπικά και τα υπόλοιπα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Βέβαια, µας µεταφέρει και τις προσωπικές του εκτιµήσεις, πέρα από τα
στοιχεία τα επίσηµα που έχει. Εκεί λοιπόν, εντάξει, είναι λογικό να έχουνε διατυπωθεί
και από το δικό µας και από άλλους γιατί είδε ότι υπήρχε αυτό το κλίµα,, κάποιες
επιφυλάξεις, κάποιες ανησυχίες, δεν είναι νοµίζω παράλογο, γιατί µέσα σε αυτή τη
ρευστότητα της οικονοµικής κατάστασης είναι το πιο λογικό.
Όσον αφορά, τώρα, το θέµα των εισηγήσεων γιατί λίγο είναι σωστό αυτό που
έθεσε η συνάδελφος η ∆όµνα από την Αλεξανδρούπολη. Βέβαια, όµως είµαστε πάντα
έτοιµοι ακόµα και αν δεν έχουµε ένα κείµενο, έχουµε κάποιες σκέψεις, έχουµε κάποιες
απόψεις, και είµαστε πάντα έτοιµοι να τις εκφράσουµε.
Καλό θα ήταν βέβαια, να είµαστε και περισσότερο προετοιµασµένοι. Λοιπόν,
είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει κανένας που να µην θέλει αυτήν την συνεργασία, του
ΛΕ∆Ε και των ΛΕΑ∆. Έχουµε πολλά κοινά σηµεία, έχουµε ασφαλώς, απευθυνόµαστε
στους ίδιους ανθρώπους, τους συναδέλφους µας, έχουµε χώρο να δούµε, που µπορεί
να δώσει κάτι ο ένας και να πάρει ο άλλος. Βέβαια ένας προβληµατισµός είναι, ότι δεν
έχουµε όλοι οι ΛΕΑ∆ ίδιες παροχές.
Στους πόρους συγκλίνουµε, αλλά ίδιες παροχές δεν έχουµε. Και αυτό γιατί
ξεκινήσαµε ο κάθε Σύλλογος ξεχωριστά, δηλαδή κάθε Πρωτοδικείο δηµιούργησε το
δικό του ΛΕΑ∆, είδε τις ανάγκες που έχει, είδε τις δυνατότητες που έχει να κάνει
παροχές και ανάλογα επεκτάθηκε. Βλέπω λοιπόν, εδώ συγκεντρωτικά στην ανάλυση
παροχών είναι ένα έγγραφο που υπάρχει στο φάκελο µας ,ότι βέβαια το εφάπαξ
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βοήθηµα το έχουν όλοι και επτά ΛΕΑ∆ έχουν αποκλειστικά αυτή την παροχή το
εφάπαξ βοήθηµα και µόνο.
Λοιπόν, υπάρχουνε, επειδή αναφερθήκαµε στο επίδοµα τοκετού και είναι ένα
θέµα που απασχολεί γενικότερα συζητήσεις µας και µε το ΛΕ∆Ε που είχαµε την
ευκαιρία να συναντηθούµε πριν ένα περίπου µήνα αλλά και µε την Generali, είναι ένα
θέµα που απασχολεί πολλούς, αλλά δεν το έχουµε όλοι αυτό το επίδοµα σαν παροχή,
έτσι και δεν µπορούµε αυτό να το παραβλέψουµε ασφαλώς. Να γίνει και µια
διεργασία προηγούµενα µεταξύ µας, µεταξύ των ΛΕΑ∆ να δούµε που µπορούµε να
συγκλίνουµε και κατά πόσο και στη συνέχεια ασφαλώς θα προχωρήσουµε και στη
συνεργασία µε το ΛΕ∆Ε.
Εγώ χαιρετίζω την παρουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΛΕ∆Ε ,όπως
εκπροσωπείται σήµερα εδώ, τους ευχαριστούµε ιδιαίτερα που ήρθαν κοντά µας, που
µας δίνουν την δυνατότητα να συζητάµε, αλλά θα προτιµούσα στο µέλλον βέβαια να
είµαστε πάλι όλο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης ΛΕΑ∆ µε αυτό του ΛΕ∆Ε για
να προχωρήσουµε αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : ο κ. Παγίδας έχει τον λόγο.
Παρακαλώ να είστε σύντοµος.
- Ν. Παγίδας πρόεδρος ΛΕΑ∆ Σύρου : Ναι, θα είµαι σύντοµος. Συνάδελφοι,
µπορούµε να ζητήσουµε στοιχεία ως µέλη των ∆ικηγορικών Συλλόγωνως προς τα
µέλη , πόσοι είναι του ΛΕ∆Ε και πόσοι είναι µέλη του ΛΕΑ∆ και να σταµατήσουµε .
Έχουµε φθάσει στο και πέντε, και δέκα, φθάνει αυτό το ελληνικό χαρακτηριστικό, ότι
αύριο θα κάνουµε κάτι άλλο και δεν βαριέσαι και παραπέρα να τελειώνει. Η
ενηµέρωση γίνεται και η κουβέντα άρχισε.
Ο καθένας µπορεί, ως µέλος του Συλλόγου του να απαιτήσει τον δίαυλο
επικοινωνίας µε ΛΕ∆Ε-ΛΕΑ∆ και να τελειώνει η ιστορία. Μην κρυβόµαστε πίσω από
το δάκτυλό µας, δηλαδή µην κάνουµε κουβέντες ξανά κουβέντες. ∆ίκιο έχετε έτσι
,όπως γίνονται τα πράγµατα µέχρι τώρα. Είναι όµως σαν να έχει µπει και να
κατεβαίνει ο εχθρός µέχρι τη Λάρισα και ακόµα εµείς καθόµαστε και λέµε τώρα εµένα
,γιατί δεν µου έδειξες εσύ αυτό , δεν µου έδειξες το άλλο. ∆ικηγόροι είµαστε, αιτήσεις
και κατευθείαν και στο ΛΕ∆Ε στο Συµβούλιο του ΛΕ∆Ε, εφόσον δεν τα τα δίνει ο
∆ικηγορικός Σύλλογος. Είµαστε ένα πράγµα. ∆ηλαδή έχω τρελαθεί από την αρχή από
το 2008 να ακούω πράγµατα ,ότι εγώ είµαι, ας πούµε ΛΕΑ∆, και δεν είναι
∆ικηγορικός Σύλλογος. Τι ∆ικηγόροι είµαστε, είµαστε διχασµένες προσωπικότητες ή
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τριχασµένες και παρακαλώ, ένα πράγµα. Τελικά µήπως φταίει η διοίκηση, οι
διοικήσεις, γενικά αναφέροµαι, δεν θέλω να αναφερθώ ειδικά.
Μήπως οι διοικήσεις ας πούµε, ξέρω εγώ, η µία δεν θέλει να παραχωρήσει τη
θέση της για να γίνει µία θέση. Εδώ χανόµαστε και θα καθόµαστε τώρα µε τις θέσεις
Αυτό είναι λοιπόν.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ευχαριστούµε τον κ. Παγίδα.
∆. Κάλφας : Μία παρατήρηση, για να γίνω σαφής σ’ αυτά τα οποία έχω πει.
Ότι έχει να κάνει µε συνεργασία ΛΕΑ∆ και ∆ικηγορικού Συλλόγου

π.χ. στην

Καβάλα, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος ζητά να γίνει ως εξής: Να διανεµηθούν τα
αποθεµατικά του ΛΕΑ∆ , κάτι που και ο κύριος Λιώσης είπε, ότι το θεωρεί
απαράδεκτο ∆ικηγορικός Σύλλογος Καβάλας ζητά να διανεµηθούν τα χρήµατα.Πώς
µπορούµε να έχουµε συνεργασία ∆ικηγορικών Συλλόγων και ΛΕΑ∆.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης :∆ηµήτρη, δεν θα λύσουµε τα
προβλήµατα που ενδεχόµενα…
-∆. Κάλφας: Όχι µιλάω για το σεβασµό που είναι βάσει της ισοτιµίας
οποιασδήποτε συζήτησης.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης

: Λοιπόν, Συνάδελφοι.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της συζήτησης αυτού του θέµατος, το ανοίξαµε πολύ,
εκφραστήκαµε όλοι, ακούστηκαν όλες οι απόψεις, µπήκανε προβληµατισµοί,
αναδείχθηκαν προβλήµατα, όπως εκείνο το κυριότερο όλων, το θέµα της επικοινωνίας
του ΛΕ∆Ε και ελπίζω ο κύριος Πρόεδρος να το λάβει το µήνυµα και το ΛΕ∆Ε να
στέλνει πληροφόρηση και στους ∆ικηγορικούς Συλλόγους, αλλά δεν πειράζει να
στέλνει και στα ΛΕΑ∆, να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση.
Επί σειράν ετών είχαµε φέρει το θέµα της συνεργασίας ΛΕ∆Ε- ΛΕΑ∆ ,µόνον
κύριοι Συνάδελφοι, για να το ξεκαθαρίσουµε, δεν θα µπούµε στον τρόπο µε τον οποίο
χειρίζεται τα οικονοµικά του το ΛΕ∆Ε, γιατί εµείς δεν µετέχουµε στη συνέλευση του
ΛΕ∆Ε, µετέχουν οι Πρόεδροι των δικηγορικών Συλλόγων, εάν γνωρίζουµε βέβαια,
µπορούµε να κάνουµε επαφή και συνοµιλία µε τους Προέδρους και να τους
υποδείξουµε τι πρέπει κατά τη γνώµη µας να γίνει, αλλά εµείς ως Ένωση ΛΕΑ∆
κρίνουµε αναγκαίο και το βλέπουµε, ότι οι πόροι µας θα λιγοστέψουν. Άρα
ενδεχόµενα να υπάρξει ανάγκη συνεννόησης µε φορέα που κάνει την ίδια δουλειά και
είναι ο ΛΕ∆Ε και ο καθένας από εµάς πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του εκεί
,που έχει το συγκριτικό του πλεονέκτηµα ,και αυτό πάντα θα τελεί υπό την έγκριση
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της Ολοµέλειας και υπό το βάρος της απόφασης του οικείου ΛΕΑ∆, αν θα εφαρµόσει
ή αν δεν θα εφαρµόσει. Το θέµα λοιπόν, που τίθεται στην Ολοµέλεια τώρα είναι να
εγκρίνει την κουβέντα που άρχισε, απλή κουβέντα, ότι προχωράµε την συνεργασία
σε βάση ισότιµης συνεννόησης µε το ΛΕ∆Ε. Το εγκρίνει το Σώµα;
Σύνεδροι :Ναι.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης :Ευχαριστούµε πολύ. Ένα
διάλειµµα τώρα, για επιβράβευση. Όσοι θέλουν να βάζουν υποψηφιότητα, θα έχουµε
υποχρεωτικά εκλογές και φέτος και τούτο διότι η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
πρέπει να συµπίπτει µε την θητεία του εκάστου Προέδρου κάθε ΛΕΑ∆, δηλαδή 3
χρόνια και να συµπίπτει µε τα 3 χρόνια που λήγει η θητεία του και η θητεία στο
Προεδρείο της Ένωσης του ΛΕΑ∆. ούτως ώστε να µην παρουσιαστεί το φαινόµενο να
υπάρχει πρόεδρος ,που να είναι στην Συντονιστική Επιτροπή και που δεν θα είναι
Πρόεδρος του οικείου ΛΕΑ∆ . Γι’ αυτό το λόγο θα υπάρξουν και πάλι και εφέτος
εκλογές. Πριν προχωρήσουµε στα υπόλοιπα θέµατα, για να κερδίσουµε και χρόνο, να
ορίσουµε µια Εφορευτική Επιτροπή. Προτείνω την κυρία ∆όµνα Τσοπάνογλου,
πρόεδρο του ΛΕΑ∆ Αλεξανδρούπολης. Ποιος άλλος θα ήθελε να είναι;
Κυρία Παρασκευά; Θα βάλετε υποψηφιότητα; Ωραία. Η κυρία Μάρκου; Εφορευτική
Επιτροπή

λοιπόν

ορίζεται

η

κυρία

∆.

Τσοπάνογλου,πρόεδρος

Λεαδ

Αλαξανδρούπολης, η κυρία Αθανασία Παρασκευά πρόεδρος Λεαδ Χαλκιδικής και η
κυρία Μαρία Μάρκου, πρόεδρος ΛΕΑ∆ Νάξου. Συµφωνεί το Σώµα; Πολύ ωραία.
Όσοι θέλουν, να υποβάλουν υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή που
έχει 3 µέλη και 7 µέλη για τη Συντονιστική Επιτροπή. Θα βάλω τις αιτήσεις εκεί πέρα
να τις συµπληρώσει όποιος θέλει για να κερδίσουµε και χρόνο, µέχρι να πούµε πέντε
πράγµατα, και να είναι έτοιµες και οι υποψηφιότητες.

ΘΕΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΤΑ ΛΕΑ∆

Εισηγητής Μανούσος Ξενάκης αντιπρόεδρος της ¨ενωσης και πρόεδρος
ΛΕΑ∆ Ηρακλείου
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ο κ. Ξενάκης έχει µια
εισήγηση όσον αφορά τις αρχές αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των ΛΕΑ∆. Έτσι
λοιπόν ο κ. κ. Ξενάκης έχει τον λόγο:

95

- κ. Μ. Ξενάκης ,αντιπρόεδρος Ενωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ηρακλείου :
Αγαπητοί Συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω κι εγώ ευχαριστώντας τον Πρόεδρο του ΛΕΑ∆
Σύρου για την διοργάνωση της Ολοµέλειάς µας, η οποία τουλάχιστον στα µέχρι τώρα
τα θέµατα, τα οποία συζητήσαµε φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νοµίζω ότι
προχωρήσαµε και βγάλαµε πάρα πολύ θετικά συµπεράσµατα για το πως είµαστε και
πώς πρέπει να προχωρήσουµε στο µέλλον. Αυτό που φάνηκε, ο προβληµατισµός όλων
µας είναι πλέον οι συνθήκες, οι οικονοµικές, οι κοινωνικές ,όχι µόνο των ∆ικηγόρων,
αλλά και γενικότερα της Ελλάδας ,έχουν αλλάξει το σκηνικό µέσα στο οποίο
κινούµαστε τόσα χρόνια και έχει καταστεί σαφές ,ότι είναι ανάγκη να επαγρυπνούµε
,ώστε να δούµε κατά πόσο και σε ποιο σηµείο µπορούµε να συνεχίσουµε να
ανταποκριθούµε στους σκοπούς τους οποίους έχουν τα ΛΕΑ∆ και ο ΛΕ∆Ε και άλλοι
φορείς.
Επειδή ακούστηκαν κάποιες φωνές -λέω την αφορµή η οποία µου έδωσε το
έναυσµα να κάνω αυτήν την εισήγηση που έχετε στο φάκελο που σας µοιράστηκε,- ότι
ακούγονταν κάποιες φωνές ,ότι υπάρχει κίνδυνος, τι θα κάνουµε, θα µας πάρουνε τα
αποθεµατικά, και κάποιοι ήδη έκαναν κάποιες κινήσεις διανοµής των αποθεµατικών.
Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρονικά διαστήµατα, όλα αυτά τα χρόνια από παλιά οι
∆ικηγόροι έχουν πρωτοπορήσει σε θεσµούς αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.
Ιστορικά καταγράφω και αναλυτικά αναφέρω στο κείµενο που έχετε µπροστά σας ,ότι
οι ∆ικηγόροι ξεκίνησαν τα Ταµεία Προνοίας από το 1936, έτσι όπου εκεί πέρα το
βασικό έσοδο των ταµείων ήταν ποσοστό από τις αµοιβές, άρα σηµαίνει
αλληλοβοήθεια.
Αυτοί που είχαν περισσότερη δουλειά συνεισέφεραν περισσότερα, γιατί
αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια σηµαίνει ότι αυτοί που έχουν δουλειά, να καλύπτουν
κάποιες ανάγκες αυτών των οποίων η οικονοµική τους κατάσταση η επαγγελµατική,
δεν τους επιτρέπει να έχουν καλυµµένες αυτές τις παροχές. Στη συνέχεια
δηµιουργήθηκαν οι διανεµητικοί λογαριασµοί για εξισορρόπηση και ενίσχυση των
νέων δικηγόρων βασικά αρχικά , όµως σήµερα έχουν εξελιχθεί να ενισχύουν παλιούς
δικηγόρους, οι οποίοι δεν έχουν τις προσβάσεις µέσα από τα κανάλια ή οτιδήποτε να
έχουν ικανοποιητική επαγγελµατική απασχόληση ,και βέβαια στη συνέχεια ιδρύθηκε ο
ΛΕ∆Ε, που νοµίζω ότι ήταν πρωτοποριακός φορέας για την εποχή του στον τοµέα της
αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας ,έστω µε το συµπληρωµατικό εφάπαξ και όπως
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στη συνέχεια εξελίχθηκε µε τις υπόλοιπες παροχές, οι οποίες µπήκαν, τα ηµερήσια
βοηθήµατα, τα επιδόµατα τοκετού.
Εµείς καταφέραµε το 1999 ένα βήµα παραπάνω, τα Ταµεία Πρόνοιας, που ναι
µεν ήταν αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, αλλά ελεγχόµενα από το ∆ηµόσιο, δεν
είχαν προχωρήσει και δεν είχαν την δυνατότητα να προχωρήσουν στην επέκταση των
παροχών τους σε όλες αυτές τις ανάγκες κοινωνικής πρόνοιας που είχαν δηµιουργηθεί.
Με την δηµιουργία λοιπόν των ΛΕΑ∆ δόθηκε και η δυνατότητα και οι
περισσότεροι από τους ΛΕΑ∆ τουλάχιστον, έχουν εκµεταλλευτεί αυτό το γεγονός και
έχουν επεκτείνει τις παροχές τους σε πάρα πολλούς τοµείς κοινωνικής πρόνοιας, µε
βασικό

χαρακτηριστικό

όλων

µας

τουλάχιστον

την

αλληλεγγύη

και

την

αλληλοβοήθεια, η οποία στηρίζεται σε εισφορές από αυτούς, που έχουν περισσότερη
δουλειά, µε περισσότερες παροχές, ίδιες σε όλους.
Η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια, η συλλογική υποστήριξη αξιών και
δικαιωµάτων µέσω της δηµιουργίας φορέων υλοποίησή των, ήταν ανέκαθεν βασικός
παράγων εξισορρόπησης των αντιθέσεων, που δηµιουργούνται εσωτερικά στην αγορά
της δικηγορίας. Η ύπαρξή των νοµίζω, το καταλαβαίνετε όλοι, διατηρούσε και
διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής συνοχής στον κλάδο δικηγόρων, αλλά και
αποτρέπει την εµφάνιση φαινοµένων άκρατου ανταγωνισµού και ανθρωποφαγίας, που
κάποια φαινόµενα σήµερα, δυστυχώς, τα βλέπουµε στην άσκηση του επαγγέλµατός
µας.
Περαιτέρω, βεβαίως, όλη αυτή η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια βοηθά τη
διατήρηση του ρόλου του δικηγόρου µέσω της οικονοµικής και κοινωνικής
υποστήριξης ,που του παρέχουν ως παράγοντα απονοµής της δικαιοσύνης και
υπερασπίσεως των αδυνάτων και κατοχύρωσης των νοµικών δικαιωµάτων.
Στις σηµερινές συνθήκες, που συντελούνται τόσες αλλαγές, όπου κυριαρχεί η
λογική της άκρατης της αγοράς σε όλους τους τοµείς, µειώνεται ολοένα και
περισσότερο η συµµετοχή του κράτους στις παροχές υγείας και πρόνοιας ,στο τέλος
θα σας πω και κάτι για το ταµείο Υγείας. Σήµερα, που δηµιουργούνται όλα αυτά
µεγιστοποιούνται τα προβλήµατα των δικηγόρων µε την απελευθέρωση του
δικηγορικού επαγγέλµατος, το κόστος απονοµής της δικαιοσύνης η ταχύτητά της
ελαττώνει πάρα πολύ τη δικηγορική. Σήµερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο να
διατηρηθεί η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια µεταξύ µας.
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Οι µόνοι φορείς, που έχουµε µείνει και θα πρέπει νοµίζω να το έχετε
συνειδητοποιήσει όλοι σας, οι οποίοι λειτουργούµε πλήρως, ως αλληλεγγύη και
αλληλοβοήθεια στους συναδέλφους είµαστε τα ΛΕΑ∆. Ο ΛΕ∆Ε σαφώς έχει κάποιο
σκοπό, αλλά από τη τιµή που ένα από τα βασικά του έσοδα ήταν το 25% στο ένσηµο,
όπου επιβαρύνονται περισσότερο αυτοί που είχαν περισσότερη δουλειά αλλά µε µια
απόφαση που θα επεκταθώ σε αυτό το θέµα, αποφασίστηκε η κατάργησή του,
φτάσαµε περίπου στην ανταποδοτικότητα. Η µόνη αλληλεγγύη που υπάρχει είναι η
διαφοροποίηση µεταξύ των χώρων, µεταξύ πενταετίας – δεκαετίας. Και βέβαια η
αλληλεγγύη, που υπήρχε αλλά είναι εισφορές των ίδιων των νέων δικηγόρων.
Άρα καθαροί φορείς αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας δυστυχώς έχουµε
µείνει τα ΛΕΑ∆ και θα πρέπει να συνεχίσουµε να παλεύουµε να διατηρήσουµε την
ύπαρξή σε όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν. Μπορεί να απαιτείται
πολύ µεγαλύτερη εγρήγορση. Να µας δηµιουργούνε µεγάλη ανασφάλεια, να
προσθέτουν άγχος σε όλους εµάς που ασχολούµαστε µε τα ΛΕΑ∆, απαιτούν πολύ
περισσότερο χρόνο ενασχόλησης ,χωρίς να έχουµε προσωπικό όφελος, όµως είναι η
µοναδική µας επιλογή για ένα καλύτερο αύριο στον τοµέα της επαγγελµατικής αλλά
και στους τοµείς της κοινωνικής και οικογενειακής µας οντότητας.
Αν διανείµουµε την περιουσία τι µπορούµε να περιµένουµε στο µέλλον.
Νοµίζω όλοι το καταλαβαίνουµε, ότι άντε σε δύο – τρεις µήνες το πολύ, όσο και
να µοιράσουµε, όσοι έχουµε ,τα αποθεµατικά, όλοι θα τα πάρουµε θα τα φάµε και
πλέον µια ελπίδα, που έχουµε να έχουµε ένα φορέα δίπλα µας στην ανασφάλεια
,που έχουµε για το µέλλον µας να µας δώσει κάποια παροχή ,είτε σε µας τους
ίδιους ,είτε για τις ανάγκες των παιδιών µας ,αν και αυτή η ελπίδα θα διαγραφεί
σε ένα πρόχειρο εντελώς όφελος, εντελώς στιγµιαίο ,που θα εξανεµιστεί.
∆εν πρέπει να µπαίνει καθόλου στη σκέψη µας το θέµα διάλυσης των ΛΕΑ∆,
είτε και της

διανοµής της περιουσίας του. Νοµίζω και δικηγόροι είµαστε και

καταλαβαίνουµε, ότι δεν γίνεται νοµικά και µε οποιονδήποτε τρόπο να µας
δεσµεύσουν τα αποθεµατικά σε φυσιολογικές συνθήκες. Αν θα πάνε σε άλλες
συνθήκες πολιτικές αρχίζουµε, υπάρχουν άλλα πράγµατα που πλέον δεν νοµίζω, ότι
είναι θέµα να τα συζητάµε.
Έστω και αν υπάρχει η µείωση των εσόδων µας ,που όπως απ’ όλες τις
συζητήσεις σήµερα διαφάνηκε και όλοι το γνωρίζουµε νοµίζω ,ότι ίσως παγώνοντας
τις παροχές, ίσως αναπροσαρµόζοντας τις παροχές µέσα στις πραγµατικές συνθήκες
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,που έχουµε σήµερα και αυτό καθίσταται ανάγκη να γίνει και µε συνεργασία µε το
ΛΕ∆Ε, όπως έστω και καθυστερηµένα αποδέχτηκαν προηγούµενα, όπως ήταν από την
προηγούµενη εισήγηση. Να καθίσουµε να δούµε ποιες είναι οι ανάγκες σήµερα της
κοινωνικής πρόνοιας, σε ποιο επίπεδο τα οικονοµικά µας δεδοµένα ,είτε τα
αποθεµατικά µας, είτε τα προσδοκώµενα έσοδά µας επιτρέπουν να διατηρήσουµε
αυτές τις παροχές σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
Πιστεύω ότι όλοι οι ΛΕΑ∆ έχουν αρκετά αποθεµατικά άλλος αρκετά
αποθεµατικά, άλλος λίγα, άλλος έχει

πολύ ή

λιγότερο όλες αυτές τις βασικές

παροχές, τις οποίες έχετε την κατάσταση ,που έχουν όλα τα ΛΕΑ∆, και πρέπει να τις
διατηρήσουν έστω και ίσως µε µειωµένα έσοδα για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Αυτό για µένα είναι πολύ προτιµότερο από µια ευκαιριακή αύξηση των εσόδων στην
τσέπη κάποιου δικηγόρου.
- Είχαµε αρκετές επαφές µε τον κ. Παναγόπουλο και µε το ΤΥ∆Ε και µε
φορείς. Είχαµε πάει στις Ολοµέλειες τις τελευταίες, την τελευταία των προέδρων των
∆ικηγορικών Συλλόγων µετά από πρόσκληση του κ. Αδαµόπουλου, ως ΛΕΑ∆ είχαµε
προσκληθεί, να παριστάµεθα σε αυτή την Ολοµέλεια.
Γίνεται µια συζήτηση αυτή τη στιγµή, και όπως σας είπαµε έγινε µια πρόταση,
που σας είπε ο κ. Παγίδας προηγουµένως ,που προσωπικά δεν την γνώριζα γιατί ήταν
την προηγούµενη εβδοµάδα και δεν ήξερα ποιο ήταν συµπέρασµα και ποια ήταν τα
αιτούµενα. Την κατάσταση σας την έχω αναφέρει από πέρυσι και όσον αγορά τα
οικονοµικά του, και την κατάσταση του προσωπικού του ΤΥ∆Ε . ∆υστυχώς 13
οργανικές θέσεις το 92 µε 7.000 ασφαλισµένους. 13 οργανικές θέσεις το 2010 µε
19.500 ασφαλισµένους εκ των οποίων µόνον 9 είναι καλυµµένες. Αν παίρνουν και
κάνα δύο άδειες τοκετού, καταλαβαίνετε κατά πόσο το προσωπικό επαρκεί. Η
κατάσταση

και

χωροταξικά

στο

ΤΥ∆Ε

είναι

απαράδεκτη

από

πλευράς

µηχανογραφικού εξοπλισµού και προγραµµάτων πεπαλαιωµένη γεγονός το οποίο
δηµιουργεί αρκετές δυσχέρειες στην εκκαθάριση.
∆υστυχώς, υπάρχει πρόβληµα από το προηγούµενο καθεστώς του ΤΥ∆Ε, από
την προηγούµενη διοίκηση ,που κατά την προσωπική µου άποψη και δεν ντρέποµαι
ούτε φοβάµαι να την πω, κάποιος που ήταν επί χρόνια πρόεδρος του διοικητικού
συµβουλίου του ΛΕ∆Ε και µάλιστα µπήκε τώρα και στην επιτροπή των προέδρων
των ∆ικηγορικών Συλλόγων για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα του ΤΥ∆Ε. ∆εν θα
πω το όνοµα, όλοι τον γνωρίζετε.

99

- κάποιος : Φωτογραφήσατε όµως
-Μ. Ξενάκης : ∆εν µε ενοχλεί. Τώρα 2-3 χρόνια σαν πρόεδροι έχουν
ανταλλάξει έγγραφα ,ότι πρέπει να ασχοληθούν µε το ΤΥ∆Ε. Τώρα που έφτασε ο
κόµπος στο χτένι, µη σας πω κι όλας ότι το χτένι έσπασε, αποφάσισαν να ασχοληθούν.
Έχουν διακόψει οι περισσότεροι φαρµακευτικοί σύλλογοι, έχουν διακόψει όλοι οι
γιατροί, οι φαρµακοποιοί ,όλα τα νοσοκοµεία τα ιδιωτικά έχουν βγάλει διαταγές
πληρωµής, σε βάρος του ΤΥ∆Ε για να εισπράξουν αυτό που δικαιούνται, οµως άλλο
προσωπικό δεν υπάρχει,, δεν υπάρχει λύση, και κάποια άτοµα µε stage ,που υπήρχαν
εκεί πέρα µε τα καινούργια προβλήµατα που παρουσιάστηκαν έφυγαν αν και έβγαζαν
µια σοβαρή δουλειά. Αλλά τους δικηγόρους, τους περισσότερους τουλάχιστον επί 2,5
χρόνια δεν µας έχουν πληρώσει αυτά που έχουµε υποβάλλει, αλλά ακόµη τα σχετικά
δικαιολογητικά , δεν έχουν φανταστείτε καν πρωτοκολληθεί. Είναι άγνωστο το ποσό
που οφείλεται στους ∆ικηγόρους.
Όπως σας είπα υπάρχει ταµειακό πρόβληµα. Υπάρχει ένα ενεργητικό 5-6
εκατοµµύρια δεν ξέρω πόσο είναι τώρα ,διότι δώσαµε τις εισφορές και υπάρχει µια
αυξηµένη οικονοµική δυνατότητα του ταµείου. Υπάρχει µια απόφαση – έγκριση
προϋπολογισµού τον οποίο δεν µπορούν να υπερβούν τα ταµεία µε παρέµβαση της
τρόικας. Κάτι το οποίο και πολλοί Πρόεδροι των ∆ικηγορικών Συλλόγων δεν έχουν
καταλάβει, ότι έστω και λεφτά αν βρεθούν, ο εν λόγω προϋπολογισµός δεν επιτρέπει
στο ταµείο να διαθέσει παραπάνω και να είχε τα λεφτά δεν µπορεί να υπερβεί αυτό
τον προϋπολογισµό του 2010. ∆υστυχώς µόνο 5.000.000 ευρώ . Όταν το 2007 που
είναι τα τελευταία στοιχεία γιατί έκτοτε δεν έχει κάνει καν απολογισµό το ΤΥ∆Ε. οι
δαπάνες ήταν τότε 10-11 εκατοµµύρια το 2007.
Ο ετήσιος ιατρικός πληθωρισµός είναι στο 10-11% το χρόνο. Με αυτά λοιπόν
τα δεδοµένα, προσπαθούν να βρεθούν λύσεις. Σας είχαµε αναφέρει το θέµα, που είχε
προκύψει όσον αφορά τα δικαιώµατα του ΤΥ∆Ε και τους εγγεγραµµένους που είχε
µετά το 1993. Μας είχε ζητήσει στοιχεία σε µια σύσκεψη ο κύριος Κουτρουµάνης ο
υπουργός και ανέφερα, ότι το ΤΥ∆Ε δεν είχε διεκδικήσει τα ποσά που δικαιούνταν
τόσο χρόνια. Τότε είχα την εντύπωση ότι ήταν περίπου 600.000 – 700.000 ευρώ, αυτά
που διεκδικούσε το ΤΥ∆Ε από το ∆ηµόσιο.
Όπως διαπιστώθηκε το ποσό από το 2006, όπως µου είπε ο διευθυντής του
ΤΥ∆Ε, χωρίς όµως να έχουν υπογραφεί τα χαρτιά και να έχουµε επίσηµα στοιχεία
ακόµα δεν ξέρω για ποιο λόγο θέλει τόσο χρόνο να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγµατα,
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το ποσό από το 2006- 2010 δεν είναι τα 600.000, 700.000 που είχαν τις καταστάσεις,
είναι 9.500.000 ευρώ µόνο για αυτό το χρονικό διάστηµα.
Αυτό

που διαπίστωσα

τελευταία

γιατί

αναγκάστηκα

µε αυτές

τις

καθυστερήσεις µέσω κάποιου δικού µου γνωστού βουλευτή και έγινε µια επερώτηση
στη Βουλή ,ότι και αυτές τις 600.000 ευρώ που είχαν στις καταστάσεις δεν έφυγαν
από το συρτάρι του ΤΥ∆Ε, παρά µόνο τα δύο τρίµηνα του 2ου εξαµήνου το 2006.
∆ηλαδή µόνο 70.000 ευρώ (35.000 € + 36.000) αν θυµάµαι καλά. ∆ηλαδή, από το
2006 και µετά ακόµα και αυτές τις ελλιπείς καταστάσεις στο Υπουργείο δεν τις είχαν
υποβάλλει για να διεκδικήσουν την πληρωµή αυτού του ποσού. Όταν η Θεσσαλονίκη
τα έχει εισπράξει µέχρι και το 2009. Έρχονται σήµερα λοιπόν να µας πουν να πάµε το
600 στα 1000 ευρώ ως ετήσια εισφορά . Και να γίνει εκκαθάριση δεν ξέρουν πόσα
χρήµατα να δώσουν. Είναι 15.000.000 είναι 20.000.000 ευρώ ; ∆εν γνωρίζουν.
Αν θυµάστε πέρυσι, από εκεί ήταν το έναυσµα της δικής µου έρευνας, το
συγκεκριµενοποίησα, διότι ασχολούµαι αρκετά µε το ΤΥ∆Ε και έβγαλα ότι δεν έχουν
διεκδικηθεί αυτά τα χρήµατα. Εκεί σας είπα µόνο από το 2006. Αν ψάξουµε από το
2006 και πίσω πόσα είναι; Οι περισσότεροι πρόεδροι λένε ότι µόνο τώρα το ελληνικό
∆ηµόσιο δεν έχει. Έρχεται η τρόικα µας απαγορεύει να δώσουµε το οτιδήποτε πήρε
απόφαση το ΕΤΑΑ, ότι στους προϋπολογισµούς για το 2011 κανένας τοµέας του
ΕΤΑΑ δεν θα βάλει στους προϋπολογισµούς του έσοδα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Οπότε τι να πούµε εµείς; Η θέση του ΕΤΑΑ είναι ,ότι δεν απεµπολούµε το
δικαίωµά µας, αυτό είναι το έγγραφο, πήραν την απόφαση και απλώς έκαναν
επιφύλαξη για τα ∆ικαιώµατα.
- Από το κοινό κάποιος: Αν δεν φαίνονται, δεν υπάρχουν.
- κ. Μανούσος Ξενάκης αντιπρόεδρος της ¨Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆
Ηρακλείου: Απόφαση του Απριλίου και στους περισσότερους προέδρους δεν µπαίνει
καν η ιδέα όχι να ψάξουν τι έγινε και γιατί δεν υποβάλαµε τις καταστάσεις. Εκεί έχουν
όλοι επαναπαυτεί στην δικαιολογία του πρώην ∆ιευθυντή και νυν διευθυντή του
ΛΕ∆Ε ,ότι φταίει το σύστηµα και το πρόγραµµα ,που δεν είχε τον ΑΜΚΑ µέσα,
προκειµένου να τυπωθούν οι καταστάσεις, το οποίο βεβαίως είναι ψευδές διότι την
επόµενη ηµέρα που µου τύπωσαν την κατάσταση µε τα 575 άτοµα και µετά την
διαπίστωση αυτή και το συναγερµό που έπεσε, µου τύπωσαν και µου έστειλαν και την
έχω ευτυχώς την κατάσταση µε τα

7.500 άτοµα στο γραφείο µου µε το ίδιο

πρόγραµµα που λειτουργεί και σήµερα ο ΤΥ∆Ε.
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Λένε πλέον ότι δεν είναι εύκολο να το πάρουµε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, άρα
έχουµε αποδεχτεί όλοι συνδικαλιστικά, ότι η µόνη λύση να πληρωθούµε είναι να τα
βάλουµε από την τσέπη µας.
∆υστυχώς ∆όµνα µου, είµαστε σοβαροί φορείς, αλλά δεν έχουµε την κύρια
ευθύνη, η πολιτική ευθύνη δεν είναι στα ΛΕΑ∆, η ευθύνη είναι στους ∆ικηγορικούς
Συλλόγους. Εδώ γίνεται ενηµέρωση. Θα ζητήσουµε κι εµείς από τη µεριά της
διοίκησης εξηγήσεις για µερικά προβλήµατα, και για την έγκαιρη ενηµέρωση που
λέτε για τις εισηγήσεις και για κάποια άλλα πράγµατα. Εµένα µου είχαν έρθει και οι
εισηγήσεις και η οικονοµική µελέτη του Τσαντίλλα για το ΛΕ∆Ε ,και έχω καταθέσει
εγγράφως τις απόψεις µου γιατί µου απαγόρευσαν να µιλήσω στη Γενική Συνέλευση
του ΛΕ∆Ε.
Αυτό είναι θέµα για τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους που έχουν το κύριο βάρος
,δεν θέλουµε να τους υποκαταστήσουµε αλλά όπως βλέπετε, δεν ξέρετε την
προσπάθεια που έχουµε κάνει για να ανοίξουµε αυτή την πόρτα της συνεργασίας. Και
ζητώ συγνώµη από τον κύριο Σπυρόπουλο ,αν πιστεύει ότι τον έβαλα στον «πάγο» για
το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Οι παλιοί το ξέρουν καλύτερα σε σχέση µε τους νέους, που φέρνουν κάποιες
αντιδράσεις. Είναι ένα τεράστιο βήµα αυτή η συνεργασία µε τα ΛΕΑ∆. Άλλοι έχουν
την ευθύνη µπορούµε να ενηµερώσουµε σήµερα εδώ πέρα.
(Γίνεται ερώτηση από το κοινό για τα οικονοµικά)
Αρκούσε όµως σήµερα η επισήµανση ότι έχουµε προβληµατιστεί και µε τα
οικονοµικά το ΛΕ∆Ε, και µε το οικονοµικό τα υπόλοιπα. Ξέρουν, ότι είµαστε φορείς,
που δουλεύουν πέρα από κάθε πολιτική σκοπιµότητα, που εδώ δεν θέλω

καν

σκοπιµότητες σε µερικούς. Εγώ θα σας πω ότι πιστεύω, ότι το περισσότερο είναι ότι
πάρα πολλοί και από εµάς δείτε το για τα δικά µας θέµατα, τρία χρόνια µέχρι να
ενηµερωθούνε φεύγουνε. Υπάρχει πρόβληµα ενηµέρωσης.
Οι Πρόεδροι που έχουν τώρα προβλήµατα, που είναι καθηµερινά στο παιχνίδι
,το να µπορέσεις να ανταποκριθείς, πρέπει να έχεις τις γνώσεις, αυτά που απαιτούνται
για να διεκδικήσεις.
Καταλαβαίνετε, ότι όλοι µας είµαστε οικογενειάρχες, όλοι

είµαστε

επαγγελµατίες , µέσα στις τόσες υποχρεώσεις είναι δύσκολο να υπάρχει
πληροφόρηση, οπότε όλο αυτό το σύστηµα έχει δηµιουργήσει αρκετά προβλήµατα.
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Εµείς χρόνια ασχολούµαστε και εγώ που ασχολούµαι πολλά χρόνια µε το ΤΥ∆Ε,
έφτασε ένα έγγραφο για την αύξηση για να ασχοληθώ και να βρω τι διεκδικήθηκε.
Το θέµα είναι όχι το τι έγινε, αλλά ότι από εδώ και πέρα ανοίξαµε τις πόρτες
της συνεργασίας και όλοι µαζί µε τους προέδρους µας πρέπει να µπορέσουµε να
αντιµετωπίσουµε από κοινού µια κατάσταση που καλώς ή κακώς έχει φτάσει µέχρι
εδώ που έχει φτάσει σήµερα.
Έχουν αποδεχτεί ότι έχουµε γνώση για κάποια θέµατα, όπως σας είπα
προηγούµενα, µετά από έγγραφο το οποίο είχε αποστείλει ο Πρόεδρός µας, ο κ.
Αδαµόπουλος, δέχτηκε ότι γνωρίζουµε και τα θέµατα, τα οποία ασχολούµαστε έχουν
σχέση µε τους δικηγόρους και τα οποία συζητούνται στις Ολοµέλειες, ως εκ τούτου θα
πρέπει να παριστάµεθα και ίσως να παίρνουµε και τον λόγο. Έχει αποδεχτεί έστω και
καθυστερηµένα ο ΛΕ∆Ε να συνεδριάζουµε από κοινού, να δούµε που πάµε το
πράγµα.
Έχει γίνει ένα τεράστιο βήµα, γι’ αυτό πρέπει να το συντηρήσουµε και να
αφήσουµε τις συγκρούσεις. Πολιτικά όµως, πρέπει να αποδώσουµε κάπου ευθύνη.
Πρέπει να πούµε ποιος φταίει πολιτικά. Προσωπικά εγώ, δεν θα αφήσω κάποιον που
έχει πολιτική ευθύνη να είναι διεκδικητής στο ΤΥ∆Ε σήµερα.
- Ερώτηση από το κοινό (κυρία ∆όµνα Τσοπάνογλου):
- Το πρόβληµα δεν είναι ότι δεν έχουµε ενηµέρωση µόνο εµείς αλλά και τα
µέλη των συλλόγων µας.
Το έγγραφο που λέει ότι η εισφορά από 600,00 ευρώ θα γίνει 1.000,00 ευρώ
µας έχει καταστρέψει. Ποιος είναι ο Παξινός; Τι προσέφερε για τους Περιφερειακούς
Συλλόγους; Επέβαλε το ΦΠΑ και το άνοιγµα των επαγγελµάτων; Αυτή είναι η
προσφορά του Περιφερειακού Συλλόγου;
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Εντάξει, τις αντιθέσεις της
Αθήνας, αυτό δεν νοµίζω ότι είναι θέµα να το συζητήσουµε εδώ πέρα και αυτή την
στιγµή.
- Συνάδελφοι, θέλει να κάνει κάποιος ερώτηση; Ο κ. Παγίδας, ο κ. Γιαγκίνης;
(Τι θέλετε; Ποιός προηγείται;)
- Σύνεδρος :Να σας ρωτήσω, εµείς έχουµε πρόβληµα το ότι δεν µπορούµε να
πάρουµε ασφαλιστική ενηµερότητα. Που µπορούµε να αποταθούµε; Σε ποιον άλλο
φορέα; Το ΤΥ∆Ε δεν µας εξυπηρετεί 2 µήνες τώρα. Υπάρχουν 3-4 συνάδελφοι που
δεν µπορούν να θεωρήσουν τα φορολογικά τους στοιχεία.
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-Πρόεδρος Ένωσης : Συνάδελφε θα σας απαντήσω, αλλά ας ακούσουµε τον κ.
Παγίδα.
-Ν. Παγίδας : Συνάδελφε πρέπει να κινητοποιηθεί ο ∆ικηγορικός σας
Σύλλογος, άµεσα, τι θα πει δεν δίνει φορολογική ενηµερότητα. Έχετε πληρώσει τις
εισφορές σας και δεν σας έχουν εκκαθαρίσει;
- Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Σύρου όταν απευθύνει µέλος του τέτοιο αίτηµα
άµεσα στέργει. Και ζητάει έστω ένα τυπικό χαρτί που να λέει ότι έχει εκκαθαριστεί,
δηλαδή δέχεται το ΤΥ∆Ε αυτό και δεν δέχεται το άλλο, και αν µου επιτρέπετε σε αυτό
το σηµείο, θέλω να πω το εξής. Σας ήρθε αυτό το χαρτί του ΕΤΑΑ; Με τον τρόπο που
υπάρχει, µου διέφυγε και µου το ξαναείπε ο πρόεδρος της έδρας σας και σωστά το λέει
εάν δείτε το χαρτί λέει. Προς τους συνδικαλιστικούς φορείς ασφαλισµένων του ΤΥ∆Ε
του ΕΤΑ όχι στους ∆ικηγορικούς Συλλόγους ξαφνικά ο τέως πρόεδρος της
Ολοµέλειας έρχεται και µας ονοµάζει συνδικαλιστικούς φορείς. Ξεχνάει ότι είµαστε οι
∆ικηγορικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας; Ξαφνικά αλλάζουµε όνοµα;
- Ναι, αλλά εµείς είµαστε τα ΛΕΑ∆ κύριε Παγίδα.
- Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε, πριν πολύ σωστά τέθηκαν κάποια θέµατα, αυτά είναι
αλληλένδετα πια. Το πράγµα είναι ένα και κοινό. Πληρώνουµε όλοι και ασφάλιση δεν
έχουµε. Εντάξει; Και προσπαθούµε τώρα το ΛΕ∆Ε και τα ΛΕΑ∆ να αρχίσουµε να
κάνουνε αυτό που έπρεπε να κάνουνε οι κρατικοί κυβερνητικοί φορείς, οι οποίοι
έχουν υποκατασταθεί από ανθρώπους, οι οποίοι µας έδωσαν εντάξει; Λοιπόν πολύ
απλά είναι τα πράγµατα, ένα πράγµα είναι ΤΥ∆Ε, ΛΕΑ∆ και ΛΕ∆Ε, εγώ ξέρω ότι
βγάζω από την τσέπη µου και ακουµπάω. Και σήµερα έχω µόνο ότι έχω από το
ΛΕΑ∆, ότι έχω από το ΛΕ∆Ε και ότι έχω από την Generali µέσω ΛΕΑ∆. Εντάξει;
Αυτό όµως δεν µας απαγορεύει εµάς, είµαι δικηγόρος κατ’ αρχάς, και µετά εντάχθηκα
στο ΛΕΑ∆ και στο ΛΕ∆Ε, άρα ένα πράγµα είµαι, δεν µπορώ να σχιζοφρενιάζω εδώ
µέσα. Είµαι ένας δικηγόρος, ο οποίος πληρώνει τις εισφορές του, αυτό λένε και
έρχεται τώρα η Συντονιστική που έβγαλε τότε αυτούς που έβγαλε και µας απευθύνουν
έγγραφο προς τους συνδικαλιστικούς φορείς. Καταλαβαίνετε τι άλλο σηµαίνει; Ως
δικηγόροι τι µας λέει ο κύριος; ∆εν υπάρχουν ∆ικηγορικοί Σύλλογοι κύριοι; Υπάρχουν
συνδικαλιστικοί φορείς άρχισε το παιχνιδάκι δηλαδή.
- Πρόεδρε εδώ µαζευόµαστε και ανταλλάσουµε απόψεις, στην ουσία δεν
αποφασίζουµε. Εδώ λοιπόν ερχόµαστε κύρια µε την ιδιότητα του δικηγόρου.
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- Αυτό λοιπόν και πέρυσι παίξανε ρόλο κάποιες τοποθετήσεις και πρόπερσι και
κάθε φορά διότι ξυπνάνε σύλλογοι που οι διοικήσεις τους, δεν ξέρω που κοιτάνε.
- Αυτό είπα και εγώ. Ότι το βασικό είναι τουλάχιστον που έχουµε µια
περισσότερο καλύτερη επαφή ίσως µε τα µέλη µε καθηµερινότητα, µε διάφορες
παροχές της καθηµερινότητας που έχουµε να µεταφέρουµε την πληροφορία είτε µε
ιστοσελίδες που έχουµε τα προβλήµατα του ΤΥ∆Ε, όλα αυτά τα πράγµατα γιατί όταν
πλέον από κάτω ξεσηκωθεί ο κόσµος, έχει ξεσηκωθεί, αλλά όταν του πεις και τα
νούµερα αυτά που σας είπα προηγούµενα και γίνουνε πλέον κτήµα των συναδέλφων
σας πληροφορώ ότι όλοι θα κατέβουνε σε αποχή γι’ αυτό το πράγµα και θα
αποφασίσουµε όλοι µαζί ότι δεν θα ξαναδώσω τίποτε στο ΤΥ∆Ε αν δεν φτιάξουνε
πέντε πράγµατα.
Γιατί όταν δίνουµε 200,00 και 400,00 στη GENERALI και έχουµε αυτές τις
παροχές, καταλαβαίνετε ότι αν παίρναµε τα χίλια έστω τα ΛΕΑ∆ να τα
διαχειριστούµε, σε πιο επίπεδο θα φτάναµε την υγεία και την πρόνοια στο χώρο των
δικηγόρων.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Λοιπόν για να απαντήσω στο θέµα
που έθεσε η πρόεδρος της Κατερίνης για τις ασφαλιστικές ενηµερότητες ΤΥ∆Ε για να
δώσει ασφαλιστική ενηµερότητα πρέπει να καταχωρήσει στο σύστηµά του ότι
βιβλιάριο, το οποίο καταθέσαµε και καταθέτουµε κάθε χρόνο είναι πλήρες. ∆εν
λείπουν ένσηµα και το καταχωρεί στο σύστηµα λέει «ο.κ.» και στη συνέχεια σκίζει το
βιβλιάριο. Για να σου δώσει λοιπόν ασφαλιστική ενηµερότητα πρέπει να γίνει η
καταχώρηση του βιβλιαρίου από τον υπάλληλο.
-Πρόεδρος ΛΕΑ∆ Κατερίνης Χ. Παντούλα : Κύριε Πρόεδρε, µέχρι τώρα µας
δίνανε ενηµερότητα µε επιφύλαξη, τώρα δεν µας στέλνουµε ενηµερότητα η απάντησή
τους σε τηλεφώνηµα είναι όταν τους πετύχουνε στο τηλέφωνο, ότι στους επόµενους 23 µήνες, εγώ όµως έχω να κόψω αποδείξεις να θεωρήσω βιβλία έχω πρόβληµα.
- Μ. Ξενάκης αντιπρόεδρος Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ηρακλείου : Ναι,
για το θέµα αυτό θα πρέπει η Συντονιστική Επιτροπή, που θα εκλεγεί να ξαναπάει
στον υπουργό και στον Πρόεδρο τον Ζαφειρόπουλο, επειδή είναι, προσέξτε, για να
µην πλέκονται οι φορείς, αυτή την στιγµή οι Πρόεδροι των ∆ικηγορικών Συλλόγων,
και καλά κάνουν διεκδικούν την καταβολή των δαπανών από νοσήλια, φάρµακα και
ιατρικές εξετάσεις στους ασφαλισµένους δικηγόρους. Άρα λοιπόν εµείς, δεν µπορούνε
να µπούµε άµεσα εκεί στα πόδια τους.
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Από το θέµα αυτό που έθετε δεν αφορά την καταβολή των οφειλοµένων
δαπανών νοσηλίων που έχουν κάνει οι συνάδελφοι αφορά ένα δευτερότερο θέµα που
δεν µας εµποδίζει να επέµβουµε και η Συντονιστική Επιτροπή που θα βγει να κάνει
µια παρέµβαση όπως σας πληροφορώ έκανε παρέµβαση την περασµένη εβδοµάδα τον
υπουργό τον ίδιο και δεσµεύτηκε ο υπουργός, δεσµεύτηκε µε την έννοια ότι πήρε
τηλέφωνο τον Ζαφειρόπουλο και επίκειται συνάντηση µετά τις επόµενες ηµέρες µε
τον Ζαφειρόπουλο ,όσον αναφορά την κατά προτεραιότητα εκκαθάριση και όχι
πληρωµή των νοσηλίων που αφορά την λειτουργία της σύµβασης µε την Generali.
Αυτό το δέχτηκε ο υπουργός γιατί δεν αφορά καταβολή χρηµάτων, κατά τον
ίδιο λόγο θα πρέπει στην συνάντηση αυτή µε τον Ζαφειρόπουλο να µπει και το θέµα
αυτό το οποίο θέτετε και αφορά όλους τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους ακόµα και τον
δικό µας .
Σε αυτό το θέµα να σας πω κάτι το οποίο το αντιµετωπίζουµε και στο
Ηράκλειο για το ΤΥ∆Ε, αυτό που όντως θα πρέπει να δούµε γιατί υπάρχει όντως
έλλειψη προσωπικού αυτό θα πρέπει να το αποδεχτούµε γιατί ακόµα κάποια
δικαιολογία από αυτό που λέγαµε προηγούµενα

ότι φταίει ότι ήταν ο

Αναγνωστόπουλος είναι δικαστικός επιµελητής και κοιτάζει µόνο τους δικαστικούς
επιµελητές τα θυµάστε κύριε Παγίδα την θέση του στην Ολοµέλεια.
Αυτό που πρέπει να δούµε επειδή υπάρχει το πρόβληµα κατά πόσο µπορούµε
να βοηθήσουµε γιατί όντως είναι αυτό που είπε ο κ. Παναγόπουλος δεν έχουν
περαστεί στις καρτέλες ούτε του 2009 τα βιβλιάρια δηλαδή δεν έχουν ελεγχθεί αν
έχουν επικολληθεί τα σωστά ένσηµα. Αυτό το οποίο συνεννοηθήκαµε σαν Σύλλογος
Ηρακλείου για το 2010 και το αποδέχτηκε ότι αναλάβαµε την ευθύνη. Εγώ προσωπικά
αλλά ήθελε και την υπογραφή και ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου ότι
ελέγξαµε µε τους υπαλλήλους µας και τα βιβλιάρια, τα οποία στείλαµε το 2010 είναι
ελεγµένα το αν έχουν επικολληθεί τα σωστά ένσηµα και υποβάλαµε κατάσταση
αλφαβητική µε το ποιός είναι αλφαβητικά παρά Αρείω Πάγω παρ’ Εφέτες για να
υπάρχει αυτός ο έλεγχος και αποδέχτηκε µέσα στο πρόβληµα το οποίο έχει µε ευθύνη
δική µας βέβαια, είναι κάτι, αλλά θα πρέπει όλοι να βοηθήσουµε ότι να µε την
υπογραφή την δική µου και του προέδρου και τα βιβλιάρια του 2010 όσα πήγαν επάνω
θεωρούνται ελεγµένα και περνιούνται στις καρτέλες.
Τώρα άλλο το θέµα αν θα προχωρήσει η ενηµέρωση των καρτελών που έχει
είναι ένα θέµα που υπάρχει το προσωπικό λέει να πάµε κάποια δική µου υπάλληλο να
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κάνει την ενηµέρωση για να διευκολύνουµε το πράγµα. Αν και µόνο τον έλεγχο
αναλάβουµε οι πρόεδροι των ∆ικηγορικών Συλλόγων να το αποδεχτούµε και να γίνει
αυτό υπεύθυνα αυτό το πράγµα τα ελέγχουµε έχει κάποια δυσκολία αλλά πρέπει να
βοηθήσουµε στην πραγµατική κατάσταση να αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα
πως µπορούµε και εµείς οι ίδιοι να βοηθήσουµε να ξεπεραστούν µερικά άµεσα και
πρακτικά να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα και όχι µόνο πολιτικά.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : κύριε Παγίδα να προχωράµε
τα θέµατα
- Ν. Παγίδας πρόεδρος ΛΕΑ∆ Σύρου: Για τον συνάδελφο τον Μανούσο καλά
τα λέει, το θέµα είναι το εξής. Μανούσο ξέρουµε πάρα πολύ καλά και αν
ξεκαθαρίσουν και αν δεν ξεκαθαρίσουµε και βάλουµε και άλλα λεφτά και δεν
βάλουµε είναι µείον, θα πάρουνε τα λεφτά µας; Όχι αυτό είναι γνωστό εντάξει; Είναι
τελειωµένη ιστορία. Ήδη έχει ξεκινήσει την τελευταία φορά που βρεθήκαµε στο
ΛΕ∆Ε είπαµε και έχει αναλάβει ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου των Πατρών
και θα του στείλουµε εµείς την έχουµε έτοιµη την κατάσταση.
- Μ. Ξενάκης, αντιπρόεδρος της Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ηρακλείου:
Τι χρωστάει σε εµάς, τι χρωστάει σε κάθε σύλλογο το ΤΥ∆Ε να µαζευτεί το ποσό και
να στείλουµε το µπουγιουρντί. Εγώ υπάλληλο προσωπικά δεν θα δώσω τον
∆ικηγορικό Σύλλογο και στο Συµβούλιο µου ότι θα στείλω και θα πληρώσω και
υπάλληλο. Να µου ξεκαθαρίσει τι; Ότι έχω εκφέρει ωραία ο υπάλληλος του
∆ικηγορικού συλλόγου έχει στείλει ήδη τα βιβλιάρια, τα οποία λέει είναι ελεγµένα και
είναι σωστά γιατί δεν το δέχεται λοιπόν και να δώσει την ενηµερότητα, θα παίξουµε;
∆ηλαδή και πληρώνω και θα ξαναπληρώσω εσύ σωστά τα λες και συγνώµη για την
ένταση αλλά πραγµατικά µας τρελαίνουν δηλαδή τι να µας πουν εκεί που µας
χρωστάγανε µας πήραν και το γαϊδούρι που έλεγε ο Τσάκαλος ο συνάδελφος ο καλός
ο Πρόεδρος ο παλιός της Λευκάδας. Αυτό γίνεται ε, φτάνει, δεν έχει τέτοια. ∆εν δίνω
µε τίποτα, ή θα δεχτούνε σαν φερέγγυους τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους ότι ελέγξανε
και βρήκανε εντάξει και θα απαιτήσουµε να τα δώσουµε άµεσα και δεν θα µου στείλει
εµένα χαρτιά τέτοια και να µου λέει συνδικαλιστικός φορέας ούτε θα µου λέει τα
600,00 στα έκανα 1.000,00 γιατί εγώ αποφάσισα. Εντάξει;
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : κ. Παγίδα νοµίζω ότι γίνατε
κατανοητός. Ο κ. Αχ. Γιαγκίνης, έχει τον λόγο , αλλά παρακαλώ σύντοµα, γιατί ο
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χρόνος πιέζει πλέον, έτσι, γιατί και οι συνάδελφοι πρέπει να φύγουνε, να είστε
σύντοµος λοιπόν, κ. Γιαγκίνη.
- Αχ. Γιαγκίνης ταµίας ΛΕΑ∆ Ροδόπης : Θα είµαι σύντοµος. Παρ’ όλο που
ακριβώς αυτό που είπε ο κ. Παγίδας, ότι οι Σύλλογοι θα πρέπει να στέλνουν για το
τελευταίο θέµα, να στέλνουν λοιπόν µια υπεύθυνη δήλωση, ότι αυτή είναι ελεγµένη
και τελείωσε. Νοµίζω ότι το ΤΥ∆Ε, µήπως χρησιµοποιεί αυτές τις αιτιολογίες για
άλλους λόγους.
Εν πάσει περιπτώσει, η δική µου τοποθέτηση είναι ως προς το πρώτο θέµα που
ανέπτυξε ο κ. Ξενάκης και έχει σχέση µε την αλληλεγγύη. Θα ήθελα να θέσω ένα
ερώτηµα, έναν προβληµατισµό σχετικά µε το που φθάνει η αλληλεγγύη των ΛΕΑ∆.
Είχα ετοιµάσει µια εισαγωγή, την οποία θα την παρακάµψω, µε µία µόνο πρόταση. Το
πρόβληµα που ξεκίνησε και στο Σύλλογό µας είναι ότι αυτή τη στιγµή συνάδελφοί
µας αναγκάζονται να κάνουν και άλλες δουλειές, προκειµένου να τα φέρουν βόλτα.
Αυτοί οι συνάδελφοι απευθύνονται σ’ εµάς και θα απευθυνθούν σε µας και θα µας
πούνε, εσείς ως ταµεία ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας, σε τι βαθµό, σε τι µέγεθος
µπορείτε να έρθετε εµένα να µε καλύψετε για έναν, δύο, πέντε µήνες, γιατί ο καθένας
από αυτούς και από εµάς, µην εξαιρούµε τους εαυτούς µας, πιστεύουµε ότι είναι
συγκυρία το ότι δεν µπορώ αυτό το µήνα να πληρώσω το ενοίκιό µου και θέλω µια
βοήθεια από το ΛΕΑ∆ για να πληρώσω το ενοίκιό µου. Θέλω µια βοήθεια από το
ΛΕΑ∆ να πληρώσω τις εισφορές µου. Το ερώτηµα που θέτω εγώ στον κ. Ξενάκη ή σε
οποιονδήποτε συνάδελφο θέλει να παρέµβει, είναι µε ποια διακινδύνευση των
αποθεµατικών µας, εµείς θα µπορέσουµε να είµαστε µέσα στην ιδεολογία αυτήν. Στην
ιδεολογία που πρεσβεύουµε. Σε ποιο βαθµό, χωρίς να διακινδυνεύσουν τα ταµεία µας.
Γνωρίζω, βέβαια, ότι τα καταστατικά µας περιέχουν κάποιες ασαφείς, αόριστες
διατάξεις, ότι µπορεί να βοηθούµε κοινωνικά κάποιους συναδέλφους. Θα ήθελα να
βάλω αυτόν τον προβληµατισµό, γιατί θα τον βρούµε µπροστά µας, γιατί θα πρέπει
κατά την ιδεολογία που διέπει τους ΛΕΑ∆, να βοηθήσουµε αυτούς τους συναδέλφους.
Αλά το πρόβληµα είναι τόσο µεγάλο και αυτό περιείχε η εισαγωγή που παρέλειψα.
Αυτά τα µέτρα που πάρθηκαν δεν φθάνουνε και δεν αρκούνε. Πάµε σε µεγαλύτερη
κρίση και θα επιδεινωθεί σφόδρα η κατάσταση.
Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ευχαριστούµε τον κ. Γιαγκίνη.
Σύντοµα κ. Ξενάκη.
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- κ.Μ. Ξενάκης, αντιπρόεδρος της Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆
Ηρακλείου: Το συγκεκριµένο θέµα που θίγεται όσον αφορά την δυνατότητα των
ΛΕΑ∆ να βοηθήσουν τους συναδέλφους που σήµερα αντιµετωπίζουνε σοβαρό
πρόβληµα επιβίωσης, όχι µόνο στο δικό σας σύλλογο, παντού. Οι νέοι δικηγόροι,
κλείνουνε τα γραφεία, πάνε στο σπίτι τους, να γλυτώσουνε τουλάχιστον το ενοίκιο και
διάφορες άλλες λύσεις που ψάχνουν και όλες οι επιχειρήσεις φροντίζουν για να
µειώσουν το κόστος.
Σαν ΛΕΑ∆ Ηρακλείου, δίνουµε κάποια χρηµατικά βοηθήµατα για έκτακτες
ανάγκες, είχαµε δηλαδή έως 5.000 ευρώ για θέµατα υγείας, εξοπλισµό γραφείου,
µεταπτυχιακών και ειδικών περιπτώσεων.
Το πρόβληµα όµως είναι γενικότερο, δηλαδή είναι και αυτό το προηγούµενο
θέµα, συνεργασία, να δούµε τελικά ποια είναι η κοινωνική πρόνοια σήµερα, ποιες
είναι οι ανάγκες σήµερα που πρέπει να καλύψουµε και όχι µόνο το εφάπαξ.
Έστω παγώνοντας το εφάπαξ, καλύπτοντας κάποιες άλλες παροχές, ο
προβληµατισµός που υπάρχει γιατί δυστυχώς η επίλυση αυτού του προβλήµατος είναι
οι οικονοµικές δυνατότητες που έχουµε. Σαφώς δεν µπορούµε να απεµπολήσουµε και
για τους παλαιότερους δικηγόρους το δικαίωµα που έχουν κατοχυρώσει για το εφάπαξ
για κάποιες συγκεκριµένους σκοπούς που επί τόσα χρόνια κατέβαλαν τις εισφορές
τους, και να πούµε ξαφνικά ότι τώρα όλο αυτό το ανατρέπουµε, κοιτάζουµε κάτι άλλο
και αυτό άστο αργότερα δεν είναι τόσο σηµαντικό. Όλα είναι θέµατα, να δούµε που
µπορούµε να ισορροπήσουµε και ποιες είναι οι δυνατότητες να δώσουµε.
Ήδη, ας πούµε, αυτό που δίναµε κάποτε τις χρηµατικές διευκολύνσεις, µας
προβληµάτισε ως εξής: µέχρι τώρα, είµαστε σίγουροι, µας κάνανε µία σύµβαση,
εκχωρούσαν τον διανεµητικό λογαριασµό για τη δόση του δανείου που κάναµε για να
µην µας πούνε ότι έχουµε και απιστία, βάζαµε και ένα επιτόκιο 4% πάνω-κάτω η
µέση απόδοση των αποθεµατικών, ώστε να µην µπαίνει θέµα να σου πει ότι
κατασπαταλάς το ταµείο, άσχετα ότι νοµικά στα ταµεία αλληλοβοήθειας ένας νόµος
του 11 δεν τον θυµάµαι να σας πω, επιτρέπει τη δανειοδότηση µικρών για µικροποσά
δανείων σε ταµεία αλληλοβοηθητικά. Νοµικά, δηλαδή, επιτρέπεται έστω και αν δεν
είναι αυτό στα καταστατικά, ίσως αυτό το θέµα ξεπερνιέται.
Όµως, το πρόβληµα που µπήκε: πρέπει και να είµαστε υπεύθυνοι απέναντι και
στις ήδη υπάρχουσες παροχές στα ίδια µέλη, στα ήδη κατοχυρωµένα δικαιώµατα
κάποιων, και ότι αυτά τα οποία δίνουµε, ότι θα µπορέσουµε και να τα εισπράξουµε. Σ’
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αυτούς που έχουν κατοχυρώσει δικαίωµα εφάπαξ είναι 15 χρόνια, αυτός που έχει 15
χρόνια µε 700,00 ευρώ ανά έτος που δίνω δηλαδή 10.500, αν του δώσω 5.000
χιλιάρικα, αργότερα δεν θα τον χάσω, θα το συµψηφίσω. Με το νέο όµως που θα
φύγει, πώς θα το εισπράξω και πώς θα απολογηθώ στους υπόλοιπους που δεν
φρόντισα για τη διατήρηση της περιουσίας του ΛΕΑ∆ ;.
Ήδη, λοιπόν, στο προηγούµενο διοικητικό συµβούλιο αποφασίστηκε η µελέτη
του τρόπου που θα µπορέσουµε, γιατί µπαίνει και θέµα ναι µεν να δώσουµε αλλά και
να εξασφαλίσουµε την επιστροφή, έχουµε υποχρέωση για τους υπόλοιπους. Άρα, αυτό
το θέµα µπορούµε, και είναι και από τα θέµατα που ίσως πρέπει να αντιµετωπίσουµε
στην κοινή συνεργασία που θα έχουµε και µε το ΛΕ∆Ε, αλλά έχει πολλές διαστάσεις
που πρέπει να µας προβληµατίσουν για να δούµε πώς θα το αντιµετωπίσουµε, όµως.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ευχαριστούµε τον κ. Ξενάκη.
Νοµίζω ότι δεν υπάρχει άλλος οµιλητής γι’ αυτό το θέµα. Προχωρούµε στο τελευταίο
θέµα. Θυµίζω σε όσους ήρθαν αργότερα ,ότι ήδη υποβάλλονται υποψηφιότητες για το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και υποψηφιότητες για την Τριµελή Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η κυρία ∆όµνα Τσοπάνογλου έχει τις αιτήσεις, θα περάσει γύρω-γύρω, και
όποιος θέλει, ζητάει την αίτηση για να κερδίσουµε χρόνο και να τρέχουν ταυτόχρονα
οι διαδικασίες µαζί. Λοιπόν, πάµε στον διοικητικό και οικονοµικό απολογισµό της
χρονιάς αυτής.

ΘΕΜΑ

:

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ∆Σ της ΕΝΩΣΗΣ.

- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης

: Πριν, όµως προχωρήσω, στον

διοικητικό απολογισµό του ∆Σ της Ένωσης θεωρώ υποχρέωσή µου να ανακοινώσω
στο Σώµα επίσηµα, ενώ ανεπίσηµα ίσως και µε άλλους τρόπους έχει ανακοινωθεί, ότι
αυτή τη χρονιά χάσαµε δύο εκλεκτούς συναδέλφους. Χάσαµε τον Πρόεδρο του ΛΕΑ∆
της Σπάρτης, τον αείµνηστο Θανάση τον Γουδέ και ένα Πρόεδρο, που ήταν πριν λίγα
χρόνια µαζί µας, τον τέως Πρόεδρο της Αµαλιάδας, τον Κώστα τον Κουρλό, νεότατο,
οι οποίοι δυστυχώς απεβίωσαν και λείπουν από κοντά µας. Θα ήθελα, λοιπόν, να
κρατήσουµε ενός λεπτού σιγή, εις µνήµην αυτήν των συναδέλφων.
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Έχουµε και τις απώλειές µας, είµαστε µια ζωντανή κοινωνία, η ζωή, όµως,
προχωράει και αγαπητοί Συνάδελφοι, Πρόεδροι των ΛΕΑ∆ της Ελλάδος, σας
ευχαριστούµε που συµµετέχετε στην δωδέκατη Ολοµέλεια της Σύρου.
Η χρονιά που µας πέρασε ήταν από τις δυσκολότερες, απ’ όσες θυµάµαι εγώ
µετά το 1999, µε την έννοια ότι είχαµε και θα εξακολουθήσουµε να έχουµε µεγάλες
ανατροπές. Τα αλλεπάλληλα πολιτικά και οικονοµικά γεγονότα που εµφανίστηκαν
αµέσως µετά την 11 η Ολοµέλεια στο Ναύπλιο το καλοκαίρι του 2010, έθεσαν εκποδών
κάθε προσπάθεια παραγωγής θετικού έργου.
∆υστυχώς και η αβεβαιότητα και τα προβλήµατα, όχι µόνο δεν έχουν λήξει,
αλλά συνεχώς και νέοι φόβοι, νέα θέµατα, νέα προβλήµατα που έχουν σχέση και µε
την υπόσταση και το µέλλον των ΛΕΑ∆, εµφανίζονται στον ορίζοντα. Μοιραίως το
βάρος της Συντονιστικής Επιτροπής µετατοπίστηκε στην παρακολούθηση των
προβληµάτων αυτών και στην κατά κάποιο τρόπο ετοιµότητα διαχείρισής των. Όπου
παρέστη ανάγκη, έγινε παρέµβαση.
Τα προβλήµατα αυτά εντοπίζονται στα εξής που αποτέλεσαν και αντικείµενο
εισηγήσεων και παρεµβάσεων στη σηµερινή Ολοµέλεια. Σας θυµίζω ότι στον
απολογισµό της περσινής Ολοµέλειας, είχαν αναφερθεί ως σηµαντικά θέµατα, η
οικονοµική κρίση, οι θεσµικές αλλαγές στο δικηγορικό επάγγελµα, η κατάρρευση του
ΤΥ∆Ε, η νοσοκοµειακή ασφαλιστική σύµβαση, η δηµιουργία και εγκατάσταση
λογισµικού συστήµατος στα ΛΕΑ∆ και η ασφάλιση επαγγελµατικού κινδύνου.
∆υστυχώς, οι προβλέψεις γι’ αυτά τα θέµατα επαληθεύτηκαν κατά το
χειρότερο τρόπο. Όµως, απ’ την άλλη πλευρά, αυτή η πίεση της εξέλιξης των
γεγονότων, ανάγκασε τη Συντονιστική Επιτροπή, το ∆Σ της Ένωσης σε µια διαρκή
εγρήγορση και εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των γεγονότων. Αυτό έδωσε την
ευκαιρία και τη δυνατότητα στην Ένωση να κάνει σε όλα τα επίπεδα αισθητή την
παρουσία της και στο µέτρο των δυνατοτήτων της να επηρεάσει τις εξελίξεις
δηµιουργώντας φιλίες και συµµαχίες. Αυτό θα ήθελα να το κρατήσετε καλά στο
µυαλό σας. Είναι θέµατα που ,όπως θα δείτε , επί σειράν ετών επιδιώκουµε µέσα από
τις Ολοµέλειες. ∆ηλαδή η καθιέρωση του 5%, όπως είπαµε, και χτες είναι πλέον
νόµος του κράτους.
Η

ενεργοποίηση της Συντονιστικής Επιτροπής δεν εκδηλώθηκε µόνο µε το

5% του νόµου, που θεσµοθετήθηκε, αλλά έχει προϊστορία µε την εµφάνιση του
Νοµοσχεδίου του 3919/11 για την απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλµατος,
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όπου διαπιστώσαµε ότι έβγαινε εκποδών η πρόνοια για τα ΛΕΑ∆ και η Συντονιστική
Επιτροπή έκανε ενέργειες, προς τους αρµόδιους και υπεύθυνους Κυβερνητικούς και
πολιτικούς και διοικητικούς παράγοντες και στον στόχο αυτό βοήθησε και πάρα
πολύ και το ΛΕΑ∆ Ροδόπης. Βρήκαµε τον εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας
τον Μάρκο τον κ. Μπόλαρη, ο οποίος είναι υφυπουργός σήµερα, και ο οποίος ως
δικηγόρος κατάλαβε το πρόβληµα και το υποστήριξε τόσο στην Κοινοβουλευτική
επιτροπή του Υπουργείου Οικονοµικών, όσο και κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου
στη Βουλή. Το ίδιο πράξαµε και µε την πλευρά του εισηγητή της µείζονος
αντιπολίτευσης του κ. Μ. Σαλµά, ο οποίος και αυτός το υποστήριξε αν και γιατρός το
επάγγελµα .
Αλλά βρήκαµε και άλλους συµµάχους βουλευτές, δικηγόρους, µη δικηγόρους
µε εξέχοντα τον κ. Παναγιώτη Κουρουπλή από την Αιτωλοακαρνανία, ο οποίος
πράγµατι, διαβάζω στα πρακτικά, συµφώνησε υπέρ των ΛΕΑ∆ και χωρίς κανένας να
τον είχε πιάσει, είδε ότι έχουµε διαφοροποίηση Αθήνας – Πειραιά – Θεσσαλονίκης και
των υπόλοιπων ΛΕΑ∆ της Ελλάδος και πρότεινε ισότιµη µεταχείριση των φορέων
αυτών των ∆ικηγόρων.
Το αποτέλεσµα, όµως, δεν ήταν ευτυχές για εµάς στο τελικό κείµενο του
νόµου . Βελτιώθηκε µεν η διατύπωση, αλλά κατέληξε σε έναν όρο «παρακρατείται
ποσοστό υπέρ του ΛΕΑ∆» εφ’ όσον έχει νοµοθετηµένο πόρο. Αλλά εµείς τον
νοµοθετηµένο πόρο τον βγάζουµε ερµηνευτικά. Αφού είµαστε διάδοχοι των
καταβληθέντων ταµείων προνοίας και καθολικοί διάδοχοι δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων, άρα είµαστε και του 5%. Αλλά υπάρχει και µία άλλη µια διάταξη, η
οποία ορίζει ότι καταργείται κάθε πόρος και τέλος υπέρ του ΛΕΑ∆ µε αποτέλεσµα να
βλέπετε ότι είναι στον αέρα όλες οι αποφάσεις.
Μέχρις ότου πήγαµε στην Επιτροπή Βροντάκη και τους καταθέσαµε
εµπεριστατωµένη και αναλυτική – αιτιολογική έκθεση, τους εξηγήσαµε ότι τα ταµεία
προνοίας Αθήνα – Πειραιά – Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο πράγµα. Έχουν τους ίδιους
σκοπούς, τους ίδιους πόρους κα δεν µπορούν να έχουν διαφοροποίηση. Και ο κύριος
Βροντάκης το κατάλαβε, το στήριξαν και οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων που
ήσαν µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής µεταξύ τους ήταν και ο κύριος Παγίδας και ο
κύριος Γκάνης από την Χαλκίδα, µε αποτέλεσµα ο κ. Βροντάκης να το πάρει στην
πλάτη του και να πει «όχι µόνο θα το βάλω στην υπό έκδοση απόφαση , ακόµη δεν
έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση, αλλά θα το κάνω και τροποποίηση νόµου»,
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όπερ έγινε και γεγονός είναι ότι συνέταξε ο ίδιος τη διάταξη του νόµου, η οποία
επιτρέπει πλέον και στους δικηγορικούς συλλόγους, που δεν έχουν ΛΕΑ∆ να
συστήσουν ΛΕΑ∆, και σε δικηγορικούς Συλλόγους, που δεν είχαν νοµοθετηµένο τον
πόρο το 5% να τον βάλουν ως πόρο. Και έτσι καλύφθηκε νοµοθετικά και αναδροµικά
η είσπραξη όλα αυτή τη δεκαετία του ποσοστού 5% από τα ΛΕΑ∆.
Το δεύτερο θέµα ήταν η νοσοκοµειακή ασφαλιστική σύµβαση, η παράταση
της

οποίας ενεκρίθη, ισχύει από 1ης Ιουλίου µε µικρές σχετικά αυξήσεις. Οι

συνάδελφοι είναι ευχαριστηµένοι, σχετικά µε αυτό το θέµα. Την προηγούµενη
εβδοµάδα επιδιώξαµε ως Ένωση ΛΕΑ∆ και ήρθαµε σε επαφή µε τον υπουργό τον
κύριο Κουτρουµάνο. Του εκθέσαµε το γεγονός , ότι υπάρχουν οι δικηγορικοί
Σύλλογοι που ασχολούνται µε το θέµα του ΤΥ∆Ε, δεν θέλουµε να εµπλακούµε στα
πόδια τους γιατί µπορεί να τους φανούµε και περίεργοι, που ασχολούµαστε µ’ αυτό το
θέµα. Με πολύ προσοχή προσέγγισε το θέµα και του είπαµε «εµείς δεν θέλουµε
άµεσα λεφτά, θέλουµε το ΤΥ∆Ε να τιµολογεί τα νοσήλια των συναδέλφων που έχουν
έρθει για να πάρουν τα χρήµατά τους». Το κατάλαβε, πήρε παρουσία µας τον κ.
Ζαφειρόπουλο πρόεδρο του ΕΤΑΑ και επίκειται συνάντηση για την υλοποίηση αυτής
της υπόσχεσης που έδωσε ο κ. Υπουργός, ο οποίος τουλάχιστον είναι ηθικά
δεσµευµένος απέναντί µας µε τον λόγο που µας έδωσε.
Εδώ θα πρέπει να σας πω, ότι στο περιθώριο της κουβέντας, είπε για το ΤΥ∆Ε
,ότι γι’ αυτόν είναι µια πεθαµένη υπόθεση, ότι το ΤΥ∆Ε, µάλλον ως υπουργείο,
δηλαδή ο ίδιος και οι συνεργάτες του ,το βλέπουν να πηγαίνει στο ενιαίο ταµείο που
θα γίνει µε το ΙΚΑ και µε το ΤΕΒΕ τον ΕΟΠΥ προς τα εκεί πάµε, να είστε έτοιµοι γι’
αυτό. Περισσότερα πρέπει να µας ενηµερώσουν οι Πρόεδροι

των ∆ικηγορικών

Συλλόγων για όλα αυτά τα θέµατα, τα οποία προηγουµένως λέχθηκαν.
Η παρουσία της Ένωσης υπήρξε έντονη, στις απεργιακές κινητοποιήσεις των
∆ικηγορικών Συλλόγων και µε ψήφισµα που έγινε και καταφέραµε µετά από χρόνια
να υλοποιηθεί η παρουσία µας στις Ολοµέλειες των ∆ικηγορικών Συλλόγων. Από την
τελευταία Ολοµέλεια και εφεξής ο Πρόεδρος της Ολοµέλειας των ∆ικηγορικών
Συλλόγων, ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, µας ειδοποιεί, µας
ενηµερώνει και µας καλεί ως παρατηρητές στα θέµατα που συζητιούνται στην
Ολοµέλεια. Έτσι, λοιπόν, θα υπάρχει παρουσία µας , και όποιος πηγαίνει από εµάς,
θα έχει µια άµεση προσωπική αντίληψη και συνεπώς διοχέτευση της πληροφόρησης
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προς τα ΛΕΑ∆ ,που νοµίζω σε αυτό το σηµείο ,ότι έχουµε καταφέρει να υπάρχει µια
πληροφόρηση µαζική, αν συµβαίνει και όταν συµβαίνει κάτι το σηµαντικό.
Ο στόχος της ασφάλισης του επαγγελµατικού κινδύνου, που για χρόνια
είχαµε θέσει στις προηγούµενες Ολοµέλειες πλέον είναι υποχρέωση του κράτους. Θα
πρέπει να αναµένουµε την θεσµοθέτηση και υλοποίηση από τους ∆ικηγορικούς
Συλλόγους και αν αυτοί αδρανήσουν τότε θα επέµβουµε εµείς.
Και όσον αφορά την υπόσταση του φορέα της Ένωσης θα πρέπει να σας πω
ότι η Μυτιλήνη, η οποία δεν είχε εγγραφεί ως µέλος, τώρα πλέον και αυτή ενεγράφη
ως µέλος. Τέσσερις ∆ικηγορικοί Σύλλογοι, η Άρτα, τα Γρεβενά, η Καστοριά και η
Φλώρινα ετοιµάζουµε ΛΕΑ∆, µε έναυσµα και µε ώθηση ,που δίνει πολύ περισσότερο
η διάταξη η νοµοθετική του περιεχοµένου που επιτρέπει και στους ∆ικηγορικούς
Συλλόγους να φτιάξουν ΛΕΑ∆ που δεν είχανε και εκείνους που έχουµε µικρότερο
αριθµό των 20, δηλαδή οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι που έχουν λιγότερα από 20 µέλη
µικρά , όπως η Κυπαρισσία, Καλάβρυτα και Άµφισσα νοµίζω θα µπορούν και αυτοί
να φτιάξουν.
Επίσης στο Μεσολόγγι που είχε ΛΕΑ∆ προβληµατίζεται ο Πρόεδρος του
∆ικηγορικού Συλλόγου να ενεργοποιήσει

το ΛΕΑ∆ και πιστεύουµε ότι και του

χρόνου θα είναι αυτά τα ΛΕΑ∆ µέλη της Ένωσης.
Το Καταστατικό µας, όπως ως σας είπα προβλέπει εκλογική διαδικασία δεν
θέτω τίποτε άλλο παραπέρα. Η νέα διοίκηση που θα εκλεγεί έχει δουλειά να κάνει,
πολλά θα είναι τα γεγονότα, µπορεί να φτάσουµε και σε καταργήσεις δικαιωµάτων.
Το 5% για παράδειγµα που το καταφέραµε και πέρασε σαν νόµο, µπορεί να το
δούµε µέσα στο επόµενο διάστηµα να καταργείται γιατί θα το θέλει η Τρόικα. Είναι
ένα θέµα, για το οποίο η νέα διοίκηση που θα εκλεγεί πρέπει να τρέξει . Πορευόµεθα
για τα καλύτερα και µε τη στήριξη και τη βοήθεια όλων µας θα τα καταφέρουµε .
Είµαστε υποχρεωµένοι

να

εκφράσουµε

ιδιαίτερες ευχαριστίες στους

ανθρώπους που µας βοήθησαν και µας στήριξαν στο έργο µας και τέλος, θέλω να
ευχαριστήσω προσωπικά όλα τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και εκείνους, που
δεν έλειψαν ποτέ από την προσπάθειά της. Ελπίζουµε τα µέλη της Ολοµέλειας να
εγκρίνουν απολογισµό και να επιδοκιµάσουν ως θετικό το συνολικό της επερχόµενης
Συντονιστικής Επιτροπής, συγχωρώντας τις όποιες παραλείψεις µας. Πρέπει να είστε
βέβαιοι, ότι η παρουσία των ΛΕΑ∆ έχει ισχυροποιηθεί, έχει γερά θεµέλια και ότι τα
ΛΕΑ∆ αποτελούν το µέλλον και την πρωτοπορία των δικηγόρων. Όµως, το καλύτερο
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αποτέλεσµα θα έρθει, αν όλα τα ΛΕΑ∆, µε ενεργή συµµετοχή και προτάσεις,
συµµετέχουµε σε κάθε κοινή προσπάθεια, σε κάθε είδους προσπάθεια ,που πρέπει να
κάνει η Ένωση και τα ΛΕΑ∆. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να εγκρίνετε το
διοικητικό απολογισµό. Τον οικονοµικό απολογισµό θα τον κάνει ο συνάδελφος ο κ.
Βαρέλης.
- Αν. Βαρέλης ταµίας της Ένωσης και πρόεδρος ΛΕΑ∆ Ρόδου : Ως ταµίας
της Ένωσης να σας ενηµερώσω και εγώ µε την σειρά µου για τον οικονοµικό
απολογισµό της Ένωσης. Ως γνωστό από την προηγούµενη Ολοµέλεια του Ναυπλίου,
είχαν καθιερωθεί και είχα ανοιχτεί δύο τραπεζικοί λογαριασµοί. Ένας λογαριασµός
για την Ολοµέλεια και ένας ξεχωριστός λογαριασµός για την νοσοκοµειακή
ασφάλιση. Αυτά τα λέω για καλύτερη ενηµέρωση και ξεκαθάρισµα των κονδυλίων.
Το υπόλοιπο των καταθέσεων στον λογαριασµό της Ένωσης κατά την
προηγούµενη Ολοµέλεια του Ναυπλίου ανερχόταν στις 10.038 ευρώ και 11 λεπτά.
Από την προηγούµενη Ολοµέλεια µέχρι τις 19-7-11 στο λογαριασµό της Ολοµέλειας
έχει κατατεθεί για ετήσιες εισφορές των ΛΕΑ∆ το συνολικό ποσό των 10.120 €.
Επίσης έγινε µεταφορά από το λογαριασµό της νοσοκοµειακής περίθαλψης το ποσό
των 400,00 € που είχε κατατεθεί εκ παραδροµής η εισφορά ενός ΛΕΑ∆. Επίσης, οι
καταθέσεις µας στην τράπεζα απέδωσαν τόκους 29 € και 20 λεπτά. Σύνολο
αποθεµατικών 30.587 € και 61 λεπτά. Έχει δαπανηθεί από αυτό το ποσό για τις
συνεδριάσεις τις Συντονιστικής Επιτροπής και διάφορα άλλα έξοδα για µετακινήσεις
εκπροσώπων της Συντονιστικής σε συναντήσεις µε το ΤΥ∆Ε, Γενική Συνέλευση και
∆ιοικητικά Συµβούλια ΛΕ∆Ε, Ολοµέλεια Προέδρων κ.λπ. και µικροέξοδα, το ποσό
των 11.478 € και για ενίσχυση του ΛΕΑ∆ Σύρου που διοργανώνει τη σηµερινή
Ολοµέλεια το ποσό των 5.000 €. ∆ηλαδή, συνολικά έχει δαπανηθεί το ποσό των
16.478 €. Το γενικό υπόλοιπο που υπάρχει σήµερα στο ταµείο της Ένωσης ανέρχεται
σε 14.109,61 ευρώ. Το υπόλοιπο που υπάρχει αφετέρου στο λογαριασµό της
νοσοκοµειακής περίθαλψης κατά την προηγούµενη Ολοµέλεια ανερχόταν σε 1.829,36
ευρώ .
Από την προηγούµενη Ολοµέλεια µέχρι προχθές 19/7/11 στο λογαριασµό αυτό
έχει κατατεθεί για οφειλόµενες εισφορές των ΛΕΑ∆ το συνολικό ποσό των 1.290,00
ευρώ. Είχε κατατεθεί και το ποσό των 400,00 ευρώ εκ παραδροµής, όπως ανεφέρθη
που µεταφέρθηκε στο λογαριασµό της Ολοµέλειας. Επίσης οι καταθέσεις µνας αυτές
στην τράπεζα απέδωσαν τόκους 2,00 ευρώ και 0,93 λεπτά, ήτοι σύνολο 312,29 €.
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Από το ποσό αυτό έχει δαπανηθεί για µετακινήσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης της Νοσοκοµειακής Σύµβασης, το ποσό των 1.477 ευρώ. Το
υπόλοιπο ποσό, που υπάρχει σήµερα στο ταµείο της νοσοκοµειακής περίθαλψης
ανέρχεται στο ποσό των 1.645,29 λεπτά. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρω, ότι θα
πρέπει να είµαστε σαν ΛΕΑ∆, σαν διοικήσεις, συνεπείς και απέναντι προς την Ένωση,
γιατί υπάρχει µια µερίδα ΛΕΑ∆ ,που οφείλει ακόµα την συνδροµή του έτους 2010 και
υπάρχουν και ελάχιστα ΛΕΑ∆ που οφείλουν τη συνδροµή και προηγουµένων ετών.
Καλό είναι, λοιπόν, να είµαστε συνεπείς και στα του οίκου µας, για να έχουµε και µια
πληρέστερη εικόνα του τι έσοδα έχουµε. Μ’ αυτά κλείνω και ζητώ την έγκριση του
οικονοµικού απολογισµού από το Σώµα. Ευχαριστώ.
Μ. Ξενάκης αντιπρόεδρος της Ένωσης :Σ’ αυτό το σηµείο µια µικρή
ενηµέρωση όσον αφορά για τα ΛΕΑ∆ που είναι στη νοσοκοµειακή περίθαλψη. Όπως
γνωρίζετε, η σύµβαση την 1 η Ιουλίου υπεγράφη και σαφώς υπάρχει οικονοµική
υποχρέωση προς τον ασφαλιστικό µας σύµβουλο, όπου αυτή την στιγµή µας έχουν
ενηµερώσει αναλυτικά και γνωρίζουµε τις εργασίες, τις οποίες έχει κάνει και επίκειται
η τιµολόγηση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
Θα ενηµερωθείτε άµεσα, χοντρικά υπολογίζω ότι περίπου η δαπάνη θα είναι
περίπου στα 3,00 € ανά εγγεγραµµένο µέλος όχι ανά ασφαλισµένο στα ΛΕΑ∆, τα
οποία συµµετέχετε. Θα πάρετε σχετική ενηµερωτική επιστολή και αντικαταβολή γιατί
και από την προηγούµενη σύµβαση και εδώ υπάρχουν ορισµένοι που δεν κατέβαλαν
αυτό το ποσό. Νοµίζω ότι δεν είναι σωστό. Θα ενηµερωθείτε και οι προηγούµενες
οφειλές που υπάρχουν στα συγκεκριµένα ΛΕΑ∆ να τις τακτοποιήσετε.
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Φτάσαµε στο τέλος των
εργασιών της Ολοµέλειας των ΛΕΑ∆. Αποµένει η διαδικασία εκλογής νέου ∆Σ της
Ένωσης.
Η Εφορευτική Επιτροπή

να κάνει την εκλογική διαδικασία και να

ανακοινώσει ποιοι είναι υποψήφιοι. Πρέπει να θυµίσω ότι το απόγευµα στις 7.50 θα
οµιλήσει ο κ. Ρωµανιάς εδώ. Είναι για το λαό της Σύρου προσφορά από τον
∆ικηγορικό Σύλλογο Σύρου αλλά και της Ένωσης αλλά η πρόσκληση ισχύει και για
εµάς. Συνεπώς όποιοι έχουν διάθεση, µπορούµε να είµαστε εδώ το απόγευµα και
µένει το τελευταίο θέµα πριν σας ευχαριστήσω για την υποµονή σας. Να πούµε που θα
γίνει η επόµενη Ολοµέλεια. Αν θυµάµαι καλά η Πρόεδρος της Βέροιας
προθυµοποιήθηκε να διοργανώσει την επόµενη Ολοµέλεια την 13 η στη Βέροια,
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νοµίζω ότι πρέπει να τις ευχηθούµε καλή δύναµη, καλή επιτυχία. ∆εν υπάρχει
αντίρρηση πιστεύω. (Χειροκροτήµατα – ευχές).
Κάποια σύνεδρος : ο χρόνος θητείας των µελών του ∆Σ της Ένωσης πρέπει
να συµπίπτει µε τον χρόνο της θητείας των Προέδρων των ΛΕΑ∆. Στο καταστατικό
της Ένωσης όµως, αναφέρεται ως χρόνος η 1η Τακτική Συνέλευση µετά τις εκλογές
των ∆ικηγορικών Συλλόγων. Συµβαίνει όµως το εξής. ∆εν έχουν την ίδια ηµεροµηνία,
δεν κάνουν εκλογές µαζί µε τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους. Κάποια ΛΕΑ∆ είναι πριν
και κάποια ΛΕΑ∆ είναι µετά. Τι γίνεται;
- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης

:

Ναι, σύµφωνοι, αλλά αυτό

συµβαίνει ,επειδή η πλειοψηφία των ΛΕΑ∆ κάνει εκλογές µαζί µε τους ∆ικηγορικούς
Συλλόγους, ενώ σε άλλα ΛΕΑ∆ γίνονται εκλογές την ίδια χρονι µερικοί ας πούµε στα
Γιάννενα κάνουν τον Μάιο ή τον Απρίλιο. Εµείς ξεκινάµε η Πάτρα, από 1ης
Ιανουαρίου έχει κάνει τις εκλογές τον Νοέµβριο και ξεκινάει από 1η Ιανουαρίου του
ιδίου χρόνου. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των εκλεγµένων προέδρων των
ΛΕΑ∆ αναδεκνύεται στη χρονιά που λήγει και η τριετής θητεία των ∆ικηγορικών
Συλλόγων και έχουν συντονιστεί οι εκλογές ΛΕΑ∆ και ∆ικηγορικών Συλλόγων το
ίδιος έτος γι’ αυτό λέγω για την πλειοψηφία.
-Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Η κυρία ∆όµνα Τσοπάνογλου πρόεδρος της
εφορευτικής επιτροπής αναλαµβάνει την εκλογική διαδικασία.

ΘΕΜΑ : ΕΚΛΟΓΕΣ ανάδειξης νέου ∆Σ. και εποπικής
επιτροπής της ΕΝΩΣΗΣ.

- ∆όµνα Τσοπάνογλου πρόεδρος εφορευτικής επιτροπής : Συνάδελφοι σας
ευχαριστώ για την παρουσία σας. Συγγνώµη για τις ελλείψεις µας. Κάναµε ό,τι
µπορούσαµε και αυτό που πραγµατικά χαίροµαι ότι υπήρξε η ουσία της 12ης
Ολοµέλειας, που ήτανε παράλληλα του απερχόµενου προεδρείου και των
∆ικηγορικών Συλλόγων και του ΛΕ∆Ε. Ανοίξανε οι δίαυλοι µη τους κόψουµε και
οφείλουµε ο καθένας που ήτανε παρών σ’ αυτήν την συνάντηση να ενηµερώσει τα
µέλη, συναδέλφους των Συλλόγων όλων. Πρέπει να είµαστε σε εγρήγορση και πρέπει
άµεσα να προχωρήσουµε και βέβαια η Βέροια είναι τότε- αλλά νοµίζω ότι η πρόταση
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που κάναµε πριν είναι ότι νωρίτερα πρέπει να συντονιστούµε και να ξαναβρεθούµε .
Ευχαριστώ.
- Επειδή έχουµε και νέα µέλη, σας υπενθυµίζουµε , ότι το δικαίωµα ψήφου
είναι των Προέδρων, από όποιο ΛΕΑ∆ λείπει ο πρόεδρός του θα πρέπει το µέλος που
για αυτόν θα ψηφίσει πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για να µετέχει στις εκλογές. Το δικαίωµα σταυρών είναι : έως 7 σταυροί για τη
Συντονιστική Επιτροπή και ως τρεις σταυροί για την Εποπτική και υποψήφιοι µέχρις
µε αλφαβητική σειρά να ανακοινώσω τους υποψηφίους για τη Συντονιστική Επιτροπή
είναι : ο κ. Παναγιώτης Γκορτζίλας του ΛΕΑ∆ Λαρίσης, ο κ. Αναστάσιος Βαρέλης
του ΛΕΑ∆ Ρόδου, ο κ. Παναγιώτης Καραµπέτσος του ΛΕΑ∆ Κορίνθου, η κυρία
Χαρίκλεια Κιοσέ του ΛΕΑ∆ Ροδόπης, ο κύριος ∆ηµήτριος Μακρυγιάννης του
ΛΕΑ∆ Βόλου, ο κύριος Μανούσος Ξενάκης του ΛΕΑ∆ Ηρακλείου, ο κ. Νικόλαος
Παγίδας του ΛΕΑ∆ Σύρου και ο κύριος Παναγόπουλος Ιωάννης του ΛΕΑ∆ Πάτρας.
Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι η κυρία Κασµερίδου Μαρία,
Πρόεδρος του ΛΕΑ∆ ∆ράµας, ο κ. Βασίλης Ροϊδοδήµος, πρόεδρος του ΛΕΑ∆
Αγρινίου και ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος ,πρόεδρος του ΛΕΑ∆ Σερρών. Καλή
επιτυχία.
- Καλή επιτυχία τους υποψηφίους.
-∆όµνα Τσοπάνογλου Πρόεδρος εφορευτικής επιτροπής : Θα προσέρχονται
όλοι οι συνάδελφοι από εδώ να τους δίνουµε το ψηφοδέλτιο για να τον διαγράφουµε
από τη λίστα των ψηφισάντων και στη συνέχεια θα ψηφίζουν και θα το ρίχνουν στην
κάλπη. Επαναλαµβάνω έως 7 σταυρούς για την Συντονιστική Επιτροπή και έως 3
σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Ολοκληρώθηκε

η

διαδικασία,

να

προσθέσουµε

για

να

συµφωνήσουµε τα αποτελέσµατα.
Ανακοίνωση αποτελεσµάτων:
Βαρέλης Αναστάσιος 21
Γκορτζίλας Παναγιώτης 18
Καραµπέτσος Παναγιώτης 23
Κιοσέ Χαρίκλεια 19
Μακρυγιάννης ∆ηµήτριος 16
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Ξενάκης Μανούσος 25
Παγίδας Νικόλαος 29
Παναγόπουλος Ιωάννης 26
Εξελεγκτική Επιτροπή: Κασµερίδου 24, Ροϊδοδήµος 23, Σπυρόπουλος
25.
- Ευχαριστούµε. Έχουµε καµιά διαφορά µε κάποιον;
- Όχι. (χειροκροτήµατα)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ κ. Γ. ΡΩΜΑΝΙΑ

- κ.Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης : Ο λογαριασµός ενίσχυσης αλληλοβοήθειας των ∆ικηγόρων Ελλάδος έχει την τιµή την αποψινή βραδιά να έχει
επίσηµο προσκεκληµένο τον γνωστό σε όλη την Ελλάδα τον κ. Γιώργο Ρωµανιά, ο
οποίος είναι ειδικός σύµβουλος της Α∆Ε∆Υ, της ΓΣΕΕ και των αντίστοιχων
επιστηµονικών Παρατηρητηρίων.
Ο κ. Ρωµανιάς είναι γνωστός για την ευφράδειά του, για την απόλυτη γνώση,
που έχει στα θέµατα τα συνταξιοδοτικά, και τα εργασιακά και είναι ιδιαίτερη τιµή που
παραβρίσκεται απόψε µαζί µας.
Βεβαίως η ώρα είναι ίσως λίγο ακατάλληλη, αλλά εµείς είµαστε υποχρεωµένοι
να ξεκινήσουµε την αποψινή εκδήλωση σεβόµενοι την παρουσία την δική σας. Κύριε
Ρωµανιά, έχετε τον λόγο µετά την προσφώνηση του κ..Παγίδα Νικόλαου πρόεδρου
∆ικηγορικού Συλλόγου Σύρου που είναι επίσηµα βασικός συνδιοργανωτής και ο
∆ικηγορικός Σύλλογος της Σύρου .
- κ. Παγίδας Ν. Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου και ΛΕΑ∆ Σύρου: Κατ’
αρχάς καλωσορίζω τον Πρόεδρο, άλλη µια φορά της Ένωσης ΛΕΑ∆ Ελλάδας τον
κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος µίλησε πριν, τον ευχαριστώ, για όλη την συµµετοχή και
την προσπάθεια ,που γίνεται και για την κοινωνία να γίνει αυτή η προσφορά
φέρνοντας έναν άνθρωπο καταξιωµένο και έναν άνθρωπο που κατά τη γνώµη µου λέει
την αλήθεια. Σ’ αυτόν τον άνθρωπο το ΛΕΑ∆ Σύρου θέλει να προσφέρει κατ’ αρχάς
την “Eρµούπολη”, ένα βιβλίο για να τον συντροφεύει, όπως επίσης µετά και από την
θριαµβική της 21ης Μαρτίου επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργού
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στη Σύρο του προσφέρω τα πλούτη µας, τα οποία είναι τα “καλούδια µας” και τα
οποία θα µας σώσουν από την κρίση. Ξεκινάµε τη συζήτηση γιατί το ενδιαφέρον είναι
οι απόψεις και οι θέσεις και τα ερωτήµατα που θα τεθούν.
Επίσης καλωσορίζω τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον Πρόεδρο των
Συνταξιούχων του ΙΚΑ και όλους τους άλλους φορείς, συγγνώµη αν παραλείπω
κάποιον, όπως επίσης καλωσορίζω τον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας
τον κ. Γκάνη και την κυρία Mάρκου πρόεδρο ∆Σ της Νάξου, όπως είναι και άλλοι
συνάδελφοι από τα ΛΕΑ∆ που συµµετείχαν µέχρι και σήµερα στην Ολοµέλειά µας.
Ευχαριστώ.
- Γ. Ρωµανιάς :Kαλησπέρα και από εµένα λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
για το δώρο, θα το προσέξω και θα “γυρίσω” την Σύρο σπιθαµή προς σπιθαµή για να
δω όλες τις λεπτοµέρειες. Έχω έρθει πολλές φορές βέβαια και την ξέρω αλλά σε κάθε
περίπτωση κάτι καινούργιο θα βγει από τον τόµο που µου δώσατε. Ευχαριστώ και
πάλι.
- Στο χρόνο που έχουµε στη διάθεσή µας θα επιχειρήσω µια προσέγγιση
εξελίξεων στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας σε επίπεδο γενικών αλλαγών και στη
συνέχεια θα κάνω µερικές χρήσιµες παρατηρήσεις, µε ακούτε φαντάζοµαι. Στο τέλος
δε, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ερωτήσεις ,είτε σε επίπεδο γενικών ρυθµίσεων
είτε και σε ατοµικό επίπεδο. Και αν σε κάποιες στιγµές, κάποιες περιπτώσεις δεν
θέλετε να ακουστούν στο ακροατήριο, ευχαρίστως σε µια γωνία στο τέλος. Ξέρω ήδη
ότι υπάρχουν τρεις - τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις.
Είναι γνωστό ,ότι στην Ελλάδα το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης έχει
υποστεί από πέρσι µέχρι τώρα διαδοχικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές βέβαια
ξεπερνούν κάθε όριο λογικής. Έλεγα στον κ. Παναγόπουλο νωρίτερα, καθ’ οδόν, ότι
έχω καταµετρήσει από το Μάρτη του 2010 µέχρι σήµερα 10 αλλεπάλληλους
ασφαλιστικούς νόµους.
Γενική αρχή του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης , η οποία έχει
αναγνωριστεί και µε αποφάσεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, µην ξεχνάµε, ότι
από εκεί ξεκινάει η διεθνής σύµβαση 102, που αποτελεί τον θεµέλιο λίθο, τον
ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλισης σε όλον τον κόσµο.
Έχουµε λοιπόν, µια γενική αρχή ,ότι το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης σαν
ένα βασικό συστατικό του συνολικού συστήµατος της κοινωνικής προστασίας πρέπει
να διαπνέεται από κανόνες βεβαιότητας, σταθερότητας και ασφάλειας. ∆ιότι ο κάθε
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πολίτης προγραµµατίζει τη ζωή του για τα χρόνια εκείνα που, είτε η ασθένεια, είτε το
γήρας θα τον έχουν καταστήσει αδύνατο στο να προσφέρει τις υπηρεσίες του και
εποµένως, να παίρνει εισόδηµα και άρα λοιπόν έχει προγραµµατίσει και οργανώσει τη
ζωή του µε τέτοιο τρόπο, ώστε τις ώρες εκείνες να έχει τη σύνταξή του σαν
υποκατάστατο του µισθού του για να µπορεί να επιβιώσει.
∆εν είναι νοητό, δεν είναι παραδεκτό, δεν έχει το προηγούµενό του µέσα σ’
ένα χρόνο περίπου να έχουµε 10 φορές αλλαγές του ασφαλιστικού νόµου. Και
µάλιστα αλλαγές, οι οποίες σε κάποιο σηµείο και αυτές ως αλλαγές καν ξεπερνούν τα
όρια της λογικής. Απαριθµώ στα γρήγορα, γιατί πρέπει να τα γνωρίζουµε, να
γνωρίζουµε δηλαδή το πλαίσιο µέσα στο οποίο διαµορφώνεται πλέον το σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.
Ξεκινάµε τον Μάρτη του 2010, νόµος 3845. Θεσµοθετεί, εισάγει στην
ελληνική έννοµη τάξη το περίφηµο µνηµόνιο. ∆εν ξέρω αν µε έχετε ξανακούσει το
έχω πει πολλές φορές, το µεγάλο πρόβληµα για την Ελλάδα δεν είναι το µνηµόνιο,
αλλά είναι η δανειακή σύµβαση της οποίας το µνηµόνιο είναι ένα από τα
παραρτήµατα. Είναι, λοιπόν, σήµερα µια κατάσταση ανωµαλίας ,όταν αυτή η
δανειακή σύµβαση έχει µπει υπό µορφή νοµοσχεδίου στο σύνολό της στη Βουλή,
αλλά δεν έχει προχωρήσει. ∆εν έχει ψηφιστεί. Αφαιρέθηκε από τη δανειακή σύµβαση
ένα κοµµάτι, το παράρτηµα αυτό και νοµοθετήθηκε το κοµµάτι αυτό. Το µνηµόνιο.
Έχουµε λοιπόν το κύριο σώµα εκτός νοµοθέτησης και από την άλλη µεριά ένα
κοµµάτι το κάναµε νόµο. Μέσα σ’ αυτό το κοµµάτι στο Παράρτηµα, εµπεριέχεται και
µία ενότητα διατάξεων γενικής φύσεως, που αναφέρονται στην κοινωνική ασφάλιση.
Αυτήν την ενότητα, που έχει δεσµευτικό χαρακτήρα, ήρθαν στη συνέχεια να
εξειδικεύσουν διαδοχικά οι διάφοροι νόµοι.
Ακολούθησε ο νόµος 3847 πάλι τον Μάρτη του 2010. Ο νόµος αυτός ένα
µόνο άρθρο έχει, έκοψε το ∆ώρο Χριστουγέννων και το ∆ώρο Πάσχα και το επίδοµα
αδείας από όλους τους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών και το περιόρισε στα 400,00
ευρώ το ∆ώρο Χριστουγέννων µικρά και 200,00 ευρώ το ∆ώρο Πάσχα και άλλα
200,00 ευρώ το επίδοµα αδείας στους συνταξιούχους πάνω από την ηλικία των 60
ετών.
Άκουσα προ καιρού στη Γερµανία σε ένα συνέδριο των ειδικών της
κοινωνικής ασφάλισης, έναν Γερµανό να µιλάει για ηλικιακό ρατσισµό, που το έτος
2010 νοµοθετήθηκε στην Ελλάδα. ∆εν είχα σκεφθεί ο ο ίδιος τον όρο, αλλά όταν τον
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άκουσα σκέφθηκα, ότι είναι επιτυχηµένη η διατύπωση του Γερµανού. ∆ιότι ακριβώς η
σύνταξη καταβάλλεται µε βάση κάποιες προϋποθέσεις που διαµορφώνονται συµπληρώνονται σε ολόκληρη τη διάρκεια του εργάσιµου βίου.
Εποµένως δεν έχει λογική ένας ,που έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές και
στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και στο επίδοµα αδείας σε ολόκληρο το
συντάξιµο βίο του ,ούτε να του λες ότι σου περιορίζω τα δικαιώµατά σου στα 400,00 ή
στα 200,00 ευρώ και πολύ περισσότερο να του λες, ότι δεν σου δίνω τίποτα, έτσι µε
µία απλή νοµοθετική παρέµβαση. Είναι όντως µια περίπτωση ηλικιακού ρατσισµού.
Για την πληρότητα της ενηµέρωσης θα περιοριστώ στο ότι αυτός ο ρατσισµός
δεν ισχύει στις περιπτώσεις των χηρών, δεν ισχύει στις περιπτώσεις των συντάξεων
λόγω αναπηρίας, των τετραπληγικών και δεν ισχύει και στις συντάξεις λόγω βαρέων
και ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στη µάζα δηλαδή των
συντάξεων ισχύει. Ακολούθησαν τα δύο βαριά νοµοθετήµατα. Ο νόµος 3863 15
Ιουλίου του 2010 τέθηκε σε ισχύ και ο νόµος 3865 21 Ιουλίου του 2010 τέθηκε και
αυτός σε ισχύ. Ο πρώτος αφορά όλα τα ασφαλιστικά ταµεία και το ταµείο Νοµικών. Ο
δεύτερος αφορά µόνο τους δηµοσίους υπαλλήλους αφορά µόνο το ∆ηµόσιο.
Ο πρώτος αφορά και το ∆ηµόσιο και θέλω να πω εδώ ότι είναι πραγµατικά
εντυπωσιακό όταν διαπιστώνουµε ότι ο νόµος 3865 που τέθηκε σε ισχύ 6 ηµέρες
µετά την θέση σε ισχύ του νόµου 3863 άλλαξε, ετροποποίησε θα έλεγα
αναδιαµόρφωσε σε βασικά σηµεία το νόµο 3863 που είχε τεθεί σε ισχύ πριν από έξι
µόλις ηµέρες. Και τον άλλαξε σε ουσιαστικά σηµεία, για ορισµένα από τα οποία στους
διαδρόµους των δύο υπουργείων Οικονοµικών κυρίως αλλά και Εργασίας
ψιθυρίζονται συγκεκριµένα ονόµατα επί τη βάσει των απαιτήσεων των οποίων
στηρίχθηκαν ορισµένες από τις αλλαγές του ν. 3865.
Θα πω τούτο µόνο για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω και δεν θα αναφερθώ
στους ψιθύρους διότι ούτε χρόνο έχουµε ούτε και ενδιαφέρον έχει σε τελευταία
ανάλυση.
Ακούστε όµως. Ένα ζευγάρι µε ανήλικο παιδί σο ∆ηµόσιο. Υπηρετούνε και οι
δύο στο ∆ηµόσιο. Έχουνε τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούνε και οι δύο κάνοντας
χρήση του ανήλικου παιδιού του ίδιου του ενός ανήλικου παιδιού και οι δύο στο
πεντηκοστό δεύτερο έτος της ηλικίας τους. Ένα ζευγάρι µε ανήλικο επίσης παιδί αλλά
όχι στο ∆ηµόσιο, στο ΙΚΑ. Μόνο η γυναίκα µπορεί να συνταξιοδοτηθεί και σε κάθε
περίπτωση µπορεί και ο άνδρας µόνο αν είναι χήρος.
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Στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελµατικών δεν εννοώ δικηγόρους κ.λπ.
εννοώ βεβαίως και τους ασφαλισµένους στα Ταµεία Εµπόρων στο ΤΕΒΕ και εννοώ
βεβαίως και τους µηχανικούς και εννοώ βεβαίως και τους γιατρούς. Σύνταξη λόγω
ανηλίκου παιδιού δεν δίδεται ούτε στην γυναίκα. ∆εν είναι κράτος αυτό. Όταν χωρίζει
την κοινωνία σε αυτές τις οµάδες. Στην µια περίπτωση άνδρας και γυναίκα για το ίδιο
παιδί, στη δεύτερη περίπτωση µόνο η γυναίκα και ο άνδρας µόνο αν είναι χήρος. Στην
τρίτη περίπτωση ούτε η γυναίκα. ∆εν είναι αυτό κράτος. Η Νοµοθεσία αυτή της
δυνατότητας του ∆ηµοσίου θεσµοθετήθηκε

µε το νόµο 3865 και για τους δύο.

Υπήρχε αντιδικία µε το υπουργείο Εργασίας σε κάθε περίπτωση η ρύθµιση έγινε.
Στη συνέχεια ακολουθεί ένας νόµος που ψηφίστηκε την Τετάρτη που µας
πέρασε. ∆εν έχει ακόµα πάρει αριθµό, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα ηα ψήφισή
του. Είναι ο νόµος που αναφέρεται κυρίως στο Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας, ο
οποίος βέβαια κατά το ήµισυ περίπου 160 σελίδες καλύπτει ρυθµίσεις στο
ασφαλιστικό σύστηµα, σε όλο το ασφαλιστικό σύστηµα και στο ταµείο το δικό σας
αλλά γενικά στο ασφαλιστικό σύστηµα. Αυτός ο νόµος ψηφίστηκε κατ’ άρθρον την
Τετάρτη που µας πέρασε 20 του µηνός. ∆εν έχει ψηφιστεί ακόµα στο σύνολό του,
αλλάζει αυτά που άλλαξαν τον Ιούλιο του 2010 ο νόµος 3863 και ο νόµος 3865. Κάνει
καινούργιες αλλαγές, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξαγορές του πλασµατικού χρόνου.
Αυτά που µέχρι τώρα έλεγα και που εξακολουθώ να λέω, µόλις ο νόµος αυτός
πάρει αριθµό ΦΕΚ, θα αλλάξω και θα τα λέω διαφορετικά. ∆ιότι αλλάζει όλα εκείνα
που είχανε ρυθµιστεί στο σύνολό τους σχεδόν, αυτά που είχανε ρυθµιστεί στις 15 και
στις 21 Ιουλίου του 2010. Και κάνει αλλαγές σοβαρότατες και µάλιστα αναδροµικά,
δηλαδή ακόµα και εκείνες που κάνανε χρήση των ρυθµίσεων δύο νόµων 3863 και
3865 και πήγανε και κάνανε αιτήσεις εξαγοράς, έρχεται τώρα και τις αχρηστεύει, τις
ακυρώνει. Βεβαίως αν αυτό είναι νόµιµο ή όχι, αν αυτό µπορεί να περάσει ή όχι, θα το
δούµε στη συνέχεια στα ∆ικαστήρια. Γιατί δεν µπορεί να περάσει. Αλλά εγώ αυτή τη
στιγµή περιορίζοµαι στο να σας δώσω να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτή τη στιγµή η
∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Ελλάδα και βεβαίως η κυβέρνηση θα ψηφίσει ,αλλά έχουνε
προέλευση και από την ιεραρχία των δύο υπουργείων αυτές οι ρυθµίσεις.
Το άκρον άωτον τώρα. Είπαµε ότι στις 20 του µηνός την περασµένη Τετάρτη
ψηφίστηκε κατ’ άρθρον καινούργιο νοµοσχέδιο, το οποίον αλλάζει αυτά που
ψηφιστήκανε τον Ιούλιο του 2010. Ακούστε λοιπόν τον παραλογισµό. Την ίδια ώρα
σήµερα είναι κατατεθειµένο στη Βουλή νέο νοµοσχέδιο που αλλάζει αυτά που
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ψηφιστήκανε την Τετάρτη. ∆ηλαδή την Τετάρτη που ψηφίζανε ένα νοµοσχέδιο,
ξέρανε ότι υπάρχει άλλο νοµοσχέδιο που αυτά που ψηφίζουνε τα αλλάζει. Μην µου
πείτε. ∆ιεκδικούµε βραβείο θα έλεγα παγκόσµιου παραλογισµού. ∆ηλαδή αυτά που
λέγαµε περί σταθερότητας, βεβαιότητας και ασφάλειας του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα έχουνε πάει, έχουνε γίνει καπνός. Τελειώσαµε; ∆εν
τελειώσαµε.
Ακολουθούνε δύο ακόµα νόµοι, οι οποίοι έχουν αναγγελθεί, οι οποίοι ακόµα
δεν έχουνε κατατεθεί. Ο ένας είναι ο νόµος για τις επικουρικές συντάξεις όπου θα
έχουµε τις γνωστές περικοπές, ο δεύτερος θα είναι ο νόµος για τα βαρέα και
ανθυγιεινά όπου ήδη η επιτροπή έδωσε προχθές στον υπουργό ένα πακέτο που κόβει
σχεδόν τους πάντες και λένε οι πληροφορίες ότι τρόµαξε και ο ίδιος ο υπουργός µε την
κατάσταση αυτή των βαρέων και ανθυγιεινών.
Αν θέλοµε να κάνουµε σωστή αρίθµηση σε αυτά που είπαµε να µην ξεχάσουµε
ακόµα δύο νόµους που σας ενδιαφέρον και σας άµεσα το Ταµείο Νοµικών εννοώ
άµεσα.
Είναι ο νόµος 3985 και ο νόµος 3986 που µεσολάβησε πριν από αυτό τον
τελευταίο νόµο που ψηφίστηκε κατά άρθρον την περασµένη Τετάρτη ο πρώτος είναι
το γνωστό µεσοπρόθεσµο ο 3985, όπου υπάρχει µια σελίδα στη βιβλιοθήκη µου έχω
συγκεντρώσει περίπου 45 τόµους διότι κάθε χρόνο επί 45 τώρα χρόνια, το υπουργείο
Εργασίας έβγαζε τον κοινωνικό προϋπολογισµό. ∆εν µπορούµε να βαδίζουµε στα
τυφλά.
Όπως το κράτος έχει τον προϋπολογισµό που είχε προβλεφθεί και το σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης να έχει προβλεφθεί να έχει το δικό του προϋπολογισµό, τον
λεγόµενο κοινωνικό προϋπολογισµό. Τα µεγέθη του οποίου µεταφέρονταν στον γενικό
κρατικό προϋπολογισµό. ∆ιότι πράγµατι το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι
µόνο ένα νοµικό σύνολο. Είναι και ένα οικονοµικό υποσύνολο του οικονοµικού
συνόλου της εθνικής οικονοµίας. Φρόντιζαν λοιπόν, πάντοτε επί 45 χρόνια και είναι
πολύτιµη αυτή η βιβλιογραφία, αυτή η σειρά των εκδόσεων είναι πολύτιµη για
κάποιον που θέλει να µελετήσει διαχρονικά την εξέλιξη του συστήµατος της
κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.
Για πρώτη φορά το 2010 και βεβαίως και το 2011 δεν υπήρξε κοινωνικός
προϋπολογισµός. Βαδίζουµε στα τυφλά. Όταν λέω κοινωνικός προϋπολογισµός ένα
ογκώδες βιβλίο περίπου 400 σελίδων όπου είχε αναλυτικά για κάθε ταµείο ποιες είναι
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οι προβλέψεις από εισφορές από έσοδα αξιοποίησης της περιουσίας, για δαπάνες, για
συντάξεις, για κάθε παροχή και για κάθε είσπραξη, αναλυτικότατα.
Και κατέληγε σε κάποιους αριθµούς. Αυτό δεν υπήρξε το 2010, δεν υπάρχει το
2011 και ουδεµία διαδικασία αυτή τη στιγµή έχει ξεκινήσει. Σε άλλες συνθήκες
βρισκόµαστε ήδη στον Ιούλιο. Θα µαζεύαµε τα στοιχεία, γιατί είναι µια διαδικασία
χρονοβόρα, θα µαζεύαµε τα στοιχεία για να φτιάξουµε τον προϋπολογισµό του 2012.
∆εν µαζεύει κανείς τίποτα. ∆εν πρόκειται να γίνει ούτε το 2012 προϋπολογισµός.
Αντί αυτών των 400 σελίδων κατά έτος, στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, νόµος
3985 έχουµε βάλει µια σελίδα, θα είναι συνολικά τα έσοδα και οι δαπάνες του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς καµία διάκριση κατά ταµείο, χωρίς
διάκριση πόσο θα ανεβούνε ή θα πέσουνε οι συντάξεις. Τίποτα απολύτως. Ξεκάρφωτα
έχουνε βάλει µερικά νούµερα. Έχουνε αντικαταστήσει για φέτος, γιατί για το 2010 δεν
υπήρχε ούτε αυτό. Για την ακρίβεια για το 2012. ∆εν υπήρχε το 2010 δεν υπάρχει το
2011.
Όπως ξέρετε στους νοµικούς για τους παλιούς ασφαλισµένους µέχρι το 1992
βάζει µια αύξηση 2% της εισφοράς για την κύρια σύνταξη και βάζει και για την
επικουρική για την πρόνοια βάζει κάποιες πρόσθετες αυξήσεις. Το αστείο, γιατί εδώ
πρόκειται περί αστείου, είναι ότι σε αυτό το νόµο, στις αυξήσεις για την Πρόνοια, που
είναι 0,4% κάνουνε λάθος και στο νόµο γράφουνε όχι 0,4% αλλά 4%. Ο νόµος λέει,
µην τροµάξετε, θα ακολουθήσει λέει τροπολογία σε άλλο νόµο για να διορθώσει το
4% και να το κάνει 0,4%.
∆ηλαδή, το ελληνικό κράτος ψήφισε νόµο και δεν το είδε, δεν το διαπίστωσε
,ότι εκεί που η αύξηση της εισφοράς για την Πρόνοια ήτανε 0,4%, κατά λάθος
γράψανε 4% και ο νόµος λέει 4%. Άρα θα πρέπει να τροποποιηθεί ο νόµος. Άρα µε
τροποποίηση του νόµου θα πάνε κα κάνουµε δηλαδή δείχνει το µέγεθος θα έλεγα της
ασχετοσύνης εκείνων που ασχολούνται. Βέβαια αυτά δεν βαρύνουνε τους υπουργούς,
έτσι, βαρύνουνε όµως τις ιεραρχίες και βαρύνουνε και τους υπουργούς στο βαθµό που
έχουν επιλέξει την αυλή του ο καθένας για να κάνει αυτή την δουλειά. ∆ιότι
υπάρχουνε στελέχη άξια, τα οποία είναι στο περιθώριο και υπάρχουν άλλα στελέχη, τα
οποία το 0,4 το κάνουνε 4 και αναγκάζουνε τον υπουργό να ψηφίζει καινούργιο νόµο
για να επανορθώσει και το 4 να το κάνει 0,4.
Βέβαια, σε αυτόν τον νόµο 3986 για τους νέους ασφαλισµένους, που µέχρι
τώρα όπως ξέρετε συνωθούνται ους νέους αυτούς που είναι µετά το 1993

125

συνωθούνται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, 693,00 ευρώ και µένουνε εκεί τώρα
εδώ το αλλάζει και µένουνε όλοι στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία για 3 χρόνια,
µετά την τριετή παρέλευση υποχρεούνται να πάνε στη δεύτερη και ούτω καθεξής. Και
αυτός που είναι πολλά χρόνια τώρα στην πρώτη κατηγορία από την πρώτη του Γενάρη
του 2012 θα πάνε στην αµέσως επόµενη στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Αυτό είναι το νοµοθετικό πλαίσιο. Πείτε µου τώρα εσείς στα περίπου 50’60
άτοµα που έρχονται στο γραφείο µου κάθε µέρα και στα 500 έως 600 τηλεφωνήµατα
που παίρνω και µε ρωτάνε να πάω να εξαγοράσω αυτό το χρόνο; Να µείνω ή να φύγω;
Να πάρω τον πλασµατικό χρόνο των παιδιών; Τι απαντώ.
Με την έννοια ακριβώς αυτήν ότι υπάρχει ανασφάλεια, αβεβαιότητα και κανείς
δεν µπορεί να ξέρει τι θα αλλάξει αύριο ή µεθαύριο. Αυτό είναι το γενικό περίγραµµα,
το οποίο σε κάθε περίπτωση οφείλετε να το ξέρετε ιδίως οι δικηγόροι, γιατί οι
περισσότεροι είστε δικηγόροι οφείλετε να το ξέρετε διότι πράγµατι εδώ υπάρχει ένα
σοβαρό θέµα. Σ’ αυτό το σηµείο θέλω να πω τούτο. Βεβαίως στη συνέχεια αυτά που
θα πούµε, θα είναι µε βάση αυτά που ισχύουν σήµερα και όχι αυτά που θα ισχύσουν.
Αυτά που θα ισχύσουν, θα αναγκαστούµε να τα πούµε αργότερα όταν θα ισχύσουν.
Σήµερα αναγκαστικά θα περιοριστούµε να πούµε σε αυτά που ισχύουν τώρα.
Προσέξτε. Ένα µεγάλο κεφάλαιο είναι η αγορά του πλασµατικού χρόνου. Η αγορά του
πλασµατικού χρόνου, προβλεπότανε (των ειδών) προβλεπότανε από το άρθρο 40 του
νόµου 2084. Και είχε λειτουργήσει αυτό το άρθρο. Ήρθαν οι δύο νόµοι ο ν. 3863 και
ο ν. 3865 και τα αλλάξανε.
Ο ν. 3863 συγκεκριµένα κατάργησε τη ρύθµιση του άρθρου 40 του ν. 2084 µε
µία νέα ρύθµιση. Αντικατέστησε την παλιά ρύθµιση µε µία νέα. Κατάργησε τις παλιές
ρυθµίσεις. Και ο κανόνας είναι ότι όσοι και όσες έχουνε θεµελιώσει δικαίωµα µέχρι
31 ∆εκεµβρίου του 2010, δεν µπορούνε να κάνουνε καµία εξαγορά παρά οι άντρες
µόνο του χρόνου στρατιωτικής θητείας. Έχει καλώς. Έρχεται τώρα αυτός ο νόµος που
ψηφίστηκε προχθές, που δεν έχει γίνει νόµος και το ανατρέπει αυτό. Λέει όχι, δεν
ισχύει αυτή η ρύθµιση.
Όσοι δεν έχουν θεµελιώσει να µπορούνε να κάνουµε εξαγορές και όσοι έχουνε
θεµελιώσει να µην µπορούνε. Θα πρέπει να δούµε, λέει, µε βάση ποιες ρυθµίσεις
θεµελιώνουνε ή δεν θεµελιώνουνε. Εάν θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εάν
θεµελιώνουν, όχι µέχρι το 2010, οποτεδήποτε, µε βάση τις παλιές ρυθµίσεις, δεν
µπορούν να κάνουνε καµία εξαγορά, αναδροµικά από την 1η του Γενάρη του 2011.
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Αντιλαµβάνεστε ότι εδώ ανατρέπονται τελείως πλέον το σύστηµα. Όλοι
εκείνοι που µπήκανε στο σύστηµα από την 1η του Γενάρη του 1993 και πέρα χάνουνε
το δικαίωµα να κάνουνε οποιαδήποτε αναγνώριση. Και τίθεται το ερώτηµα ο άλλος µε
βάση τον νόµο τον νόµο 3963 ή η άλλη πήγε κι έκανε αίτηση αναγνώρισης, διότι το
επέτρεπε ο νόµος. Έρχεται τώρα ο καινούργιος νόµος, ο οποίος, εντάξει, δεν πέρασε
ακόµα στο σύνολό του, θα περάσει ∆ευτέρα ή Τρίτη, θα δηµοσιευτεί, γιατί µόλις
περνάει, ξέρετε, παίρνει αριθµό ΦΕΚ και εποµένως ισχύει από την ηµέρα εκείνη που
πέρασε στο σύνολό του, εποµένως από την επόµενη Τρίτη, τι θα γίνει µε εκείνους και
εκείνες που πήγαν και κατέθεσαν αίτηση για να αναγνωρίσουν το χρόνο σπουδών; Για
παράδειγµα, θα αναφέρω µια περίπτωση, από τις 13 έκαναν αναγνώριση του χρόνου
σπουδών, εάν θεωρηθεί τώρα ότι είναι µετά το 1993, εποµένως η θεµελίωση τους
γίνεται µε βάση τις ρυθµίσεις τις παλιές αυτές που ίσχυσαν µέχρι τον Ιούλιο του 2010
τότε και η αίτηση που κάνανε καθίσταται κατά τον νόµο ανενεργός.
Αντιλαµβάνεστε ότι εδώ έχουµε εµπλακεί πλέον σε µια περιπέτεια, η οποία δεν
ξέρω πως θα µας βγάλει. Ούτως ή άλλως όµως ούτως ή άλλως υπάρχουνε και τα
δικαστήρια. Ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση θα έλεγα το εξής είναι χρήσιµο γιατί
οι δικηγόροι δεν ενδιαφέρεστε µόνο για τον εαυτό σας αλλά και για τους πελάτες και
προφανώς έτσι; Ψηφίστηκε ο νόµος 3865 για τους ∆ηµοσίους υπαλλήλους , ο νόµος
αυτός άλλαξε σε αρκετά σηµεία το νόµο 3863 πάλι το κοµµάτι που αφαιρούσε τους
δηµοσίους υπαλλήλους.
Παίρνουµε την περίπτωση αυτή που έλεγε πριν από λίγο του άνδρα πατέρα
ανήλικου παιδιού. Μέχρι το τέλος του 2010 δεν ίσχυε αυτή η ρύθµιση. Ίσχυσε για
πρώτη φορά µε το ν. 3865. Τι µας λέει ο νόµος 3865; Μας λέει ότι αν ένας πατέρας
ανηλίκου στο ∆ηµόσιο 31 ∆εκεµβρίου του 2010 είχε πάνω από 25 συντάξιµα χρόνια
τα συντάξιµα χρόνια προκύπτουν από την άθροιση των πραγµατικών και των
πλασµατικών ετών. Αν είχε λοιπόν, πάνω από 25 συντάξιµα χρόνια 31 ∆εκεµβρίου
του 2010, αυτός δεν µπορεί να κάνει χρήση του δικαιώµατος και φεύγει στα 65.
Αντιθέτως, αν ο πατέρας ανηλίκου είχε 31 ∆εκεµβρίου του 2010 κάτω από 25
συντάξιµα χρόνια, αυτός µπορεί να συµπληρώσει µε εξαγορά κατά το 2011 τα
ελλείποντα και να φύγει στα 52. Και τίθεται το ερώτηµα. Είναι αυτό λογικό;
Έχω την περίπτωση ενός ατόµου που είχε 31 χρόνια στο τέλος του 2010 και
του λένε, δεν µπορείς να φύγεις διότι έτσι είπε η εγκύκλιος. Είναι αλήθεια βέβαια, ότι
ο νόµος δεν το λέει έτσι. Η εγκύκλιος η ερµηνευτική του Υπουργείου Οικονοµικών το
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ερµήνευσε µε αυτόν τον τρόπο. Και θέλω εδώ να τονίσω και για τη δουλειά σας. Θα
το ξέρετε φαντάζοµαι, ότι οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι δεν µπορούν να αλλάξουµε το
νόµο, δεν αποτελούνε θέσφατο, επειδή κάποιος γραφειοκράτης πέταξε µια κοτσάνα σε
µια ερµηνευτική εγκύκλιο, εάν αυτό δεν προβλέπεται και πολύ περισσότερο εάν αυτό
είναι αντίθετο µε κάποια ρύθµιση του νόµου, η εγκύκλιος πάει στο καλάθι των
αχρήστων.
Βέβαια, για τους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου, οι εγκύκλιοι είναι
θέσφατα, είναι κανόνες, έχουνε µπροστά την εγκύκλιο και όχι τον νόµο. Τίθεται,
λοιπόν, το εξής απίθανο. Ακούστε µια λογική, θα έλεγα, που δεν την βάζει στο µυαλό
ενός ανθρώπου. Κάποιος άνδρας είχε σε ανύποπτο χρόνο πραγµατικά 23 συντάξιµα
χρόνια. Σε ανύποπτο χρόνο λοιπόν, προ δεκαετίας, είχε αγοράσει το χρόνο
στρατιωτικής θητείας, 2 χρόνια. Τα 23 γίνανε 25 εποµένως στο τέλος του 2010 τον
βρίσκει µε 25 συντάξιµα. Άρα χάνει το δικαίωµα να φύγει στο 52 ο έτος και φεύγει στο
65ο. Του λέει τώρα η εγκύκλιος. Έχεις διέξοδο. Να ανακαλέσεις µέσα στο 2011 την
αγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και αφού την ανακαλέσεις να την
ξαναγοράσεις την στρατιωτική θητεία, οπότε θα συµπληρώσεις τα 25 το 2011.
Λοιπόν, όπως αντιλαµβάνεστε, αυτά είναι, θα µου επιτρέψετε να πω τη λέξη,
καραγκιοζιλίκια. Έχω υπ’ όψη µου αυτήν την στιγµή τουλάχιστον 40 περιπτώσεις που
έχουνε πάει στα ∆ικαστήρια. Έχω την περίπτωση ενός ∆ηµάρχου, ο οποίος είναι και
δηµόσιος υπάλληλος τώρα έπαυσε να είναι ∆ήµαρχος, και ο οποίος πριν γίνει
δήµαρχος είχε 8 χρόνια στο ΙΚΑ. Αν έβαζε τα χρόνια του ΙΚΑ; Γιατί για να
συµπληρώσεις τα 25 χρόνια φθάνουνε να έχεις 5 χρόνια στο ∆ηµόσιο. Έτσι και
µάλιστα έχει ερµηνευθεί 4,5 χρόνια, δηλαδή 4 χρόνια και έξι µήνες.
Επειδή λοιπόν, αυτός ήθελε να φύγει στα 52 για λόγους δικούς του και αν
έβαλε τα χρόνια του ΙΚΑ θα πήγαινε στη διαδοχική ασφάλιση και θα ξεπερνούσε τα
28’29 χρόνια, φρόντισε να αγνοήσει τα χρόνια του ΙΚΑ, προς ζηµίαν του βέβαια, έτσι,
µε σκοπό βέβαια αργότερα που θα αλλάξει ο νόµος να τα επαναφέρει, τέλος πάντων
στο υπουργείο στο Γενικό Λογιστήριο και να πει, βάλτε και αυτά. Χάνει δηλαδή ο
άνθρωπος οκτώ χρόνια επειδή βιάζεται να φύγει στα 52, έχει τους λόγους του, δεν
ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι του, ο καθένας µπορεί να έχει τους λόγους του και σε κάθε
περίπτωση αντιλαµβάνεστε ότι αυτό δεν έχει καµία λογική.
Θα σταµατήσω την απαρίθµηση αυτών των χαρακτηριστικών για να µπω
λιγάκι σε πιο χρηστικά ζητήµατα. Το ένα ζήτηµα είναι πότε έχουµε θεµελίωση
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συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Όπως ξέρετε είναι µια έκφραση που χρησιµοποιείται
πολύ αυτή την περίοδο. Θεµελίωσες; ∆εν θεµελίωσες. Πότε θεµελιώνεις; Πότε δεν
θεµελιώνεις; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις θεµελίωσης κ.τ.λ.
Έχω πει µια φορά και θα το πω και τώρα ότι στη διαδικασία της οικοδόµησης
του συστήµατος κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
έχουµε αριθµήσει εκατοντάδες σχετικών νόµων από τότε που η Ελλάδα έγινε
ελεύθερο κράτος µέχρι σήµερα. Σε αυτούς τους νόµους, σε πάρα πολλούς, ιδίως της
τελευταίας

τριακονταετίας,

τριακονταπενταετίας,

η

έκφραση

“θεµελίωση”

ασφαλιστικού δικαιώµατος είναι συχνή. Όµως, δεν υπάρχει ούτε ένας νόµος που να
µας δίνει τον ορισµό της θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Μας µιλάνε
όλοι για θεµελίωση και κανείς δεν µας λέει, θεµελίωση είναι αυτό. Να δίνει τον
ορισµό. Το θέµα βέβαια όπως καταλαβαίνετε πήγε στα ∆ικαστήρια.
Ήµασταν τυχεροί ως χώρα σε αυτόν τον τοµέα, διότι πρώτα από όλα το
Συµβούλιο Επικρατείας έβγαλε µια απόφαση, στη συνέχεια το ίδιο το Συµβούλιο
ανανέωσε την απόφασή του, την επανέλαβε την απόφασή του και σε άλλες
περιπτώσεις 7’8 φορές, ήρθε ο Άρειος Πάγος. Όταν χρειάστηκε κι αυτός να αποφανθεί
σε ένα παρόµοιο ζήτηµα ευτυχώς µπήκε στην ίδια γραµµή µε το Συµβούλιο
Επικρατείας και βεβαίως τα κατώτερα δικαστήρια εφαρµόζουνε παγίως πλέον αυτές
τις ίδιες λύσεις.
Τι λέει αυτή η λύση. Η λύση αυτή µας λέει ότι η θεµελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος δεν συναρτάται µε το όριο ηλικίας. Είναι σε ευθεία
συνάρτηση µε το όριο ηλικίας. Είναι σε ευθεία συνάρτηση µε τα συντάξιµα χρόνια. Η
θεµελίωση στηρίζεται στον αριθµό των απαιτουµένων συνταξίµων ετών και το όριο
ηλικίας καθορίζεται από το χρόνο θεµελίωσης Το χρόνο δηλαδή που συµπληρώνεις τα
συντάξιµα έτη, το χρόνο εκείνο κλειδώνεις και το τότε προβλεπόµενο όριο ηλικίας και
συνταξιοδοτείται.
Ένα παράδειγµα: Μια γυναίκα ασφαλισµένη στο ΤΑΝ είχε ανήλικο παιδί, η
οποία είχε 21 και µισό έτη στο τέλος του 2010.Τότε προβλεπότανε το 2010 ότι
χρειαζόντουσαν 21 και µισό έτη, µε ανήλικο παιδί πάντα, και το πεντηκοστό έτος της
ηλικίας για να συνταξιοδοτηθεί. Μια γυναίκα λοιπόν, η οποία µέχρι το τέλος του
2010, το µέχρι το τέλος του 2010 το έβαλε ο νόµος 3863. Παλιά δεν υπήρχε όριο,
έλεγε οποτεδήποτε. Αλλά µιλάµε τώρα το πώς διαµορφώθηκε η κατάσταση µε το νόµο
3863. Εάν λοιπόν η γυναίκα είχε συµπληρώσει οποτεδήποτε όχι το 2010, το 2004, το
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2005, το 2008 οποτεδήποτε, αλλά µέχρι το τέλος του 2010, είχε συµπληρώσει 21 και
µισό χρόνια και το παιδί ήταν ανήλικο, τότε που συµπλήρωσε τα 21 και µισό χρόνια,
τότε αυτή η γυναίκα θεµελίωσε δικαίωµα για να φύγει όταν γίνει 50 ετών.
Πότε; Όποτε θέλει. ∆εν ήταν υποχρεωµένη να φύγει το 2010, διότι κλήρωσε το
ο

50 έτος της ηλικίας. Σηµαίνει δηλαδή, ότι να το πω έτσι απλοϊκά, έβαλε το δικαίωµα
στην τσέπη και βγάζει και το ασκεί όποτε θέλει. Αυτή λοιπόν η γυναίκα µε τα 21 και
µισό χρόνια στηρίζεται στην απόφαση αυτή του Συµβουλίου της Επικρατείας στην
νοµολογία αν θέλετε του ∆ικαστηρίου, η οποία µας λέει ότι η θεµελίωση γίνεται όχι
µε το όριο της ηλικίας αλλά γίνεται µε την συµπλήρωση των απαιτουµένων
συνταξίµων ετών.
Άρα, λοιπόν, 21 και µισό έτη προβλεπόταν τότε, υπήρχε το ανήλικο παιδί,
προσέξτε το ανήλικο παιδί, µε ρωτάνε πολλοί και πολλές το ανήλικο παιδί δεν πρέπει
να υπάρχει στο όριο ηλικίας, Το παιδί ενηλικιώνεται, µεγαλώνει, δεν κατσιάζει.
Το κρίσιµο σηµείο, το σηµείο δηλαδή που κρίνονται, το σηµείο που πρέπει να
συντρέχει η ανηλικότητα είναι ο χρόνος συµπλήρωσης των συνταξίµων ετών. Τα 21
και µισό χρόνια και ανήλικο παιδί, όταν η γυναίκα γίνει πενήντα ετών που δικαιούται
να πάρει τη σύνταξή της πλέον, να εισπράξει τη σύνταξή της δεν χρειάζεται το παιδί
να είναι ανήλικο. Το παιδί έπρεπε να είναι ανήλικο τότε που συµπλήρωσε τα
συντάξιµα έτη. Στη συνέχεια, το παιδί µεγαλώνει δεν µας ενδιαφέρει. ∆εν ασκεί καµία
επιρροή επί του δικαιώµατος επί του χρόνου που µπορεί η γυναίκα να ασκήσει το
δικαίωµά της.
Εδώ λοιπόν, έχουµε την εφαρµογή αυτής της αρχής. Είναι τόσο
αλλοπρόσαλλος ο νοµοθέτης, που έρχεται στη συνέχεια σε άλλη περίπτωση, πάλι στο
ταµείο Νοµικών και δεν παίρνει για βάση την συµπλήρωση των συντάξιµων ετών,
αλλά παίρνει για βάση το έτος ηλικίας και όχι τα συντάξιµα έτη. Είναι η περίπτωση
της γυναίκας που έχει τα 25 χρόνια, αν είναι έγγαµη το λέω απλώς και µόνο, είχε τα 24
χρόνια το 2010 και τα 24 και µισό το 2011, µετά πάει στα 25 χρόνια και αυτή. Όλες οι
άλλες είναι στα 25 χρόνια και αυτή η γυναίκα µε τα 25 χρόνια έφευγε στα 60 εάν δεν
είχε καταφέρει να συµπληρώσει ή τα 25 ή τα 60 το 2010.
Παίρνουµε για βάση πλέον όχι τα 25 χρόνια τα συντάξιµα έτη αλλά το πότε
συµπληρώνει το 60 ο έτος της ηλικίας. Και µας λέει ότι εκεί χρειάζεται το 11 στο 61 τα
12 στο 62, το 13 στα 63 µέχρι να πάει στο 645. Εδώ έχουµε δηλαδή ανατροπή αυτής
της αρχής. Είναι αλλοπρόσαλλο αυτό. Ενώ οι αποφάσεις του Συµβουλίου
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Επικρατείας, η δικαστηριακή νοµολογία στο σύνολό της δεν υπάρχει ούτε µια
απόφαση ακόµα και κατώτερου δικαστηρίου που να έχει αποφανθεί διαφορετικά.
Μας λένε η συµπλήρωση των συνταξίµων ετών και ενώ το ίδιο γίνεται και εδώ
σε κάποιες περιπτώσεις, αντιθέτως στη συµπλήρωση του 60ου έτους τότε θα κρίνεται
και µε την προϋπόθεση ότι έχει και τα 25 συντάξιµα χρόνια τότε θα κρίνεται εάν έχει
θεµελιώσει ή όχι δικαίωµα µε την συµπλήρωση του 60 ου έτους. Υπήρχε µια µεγάλη θα
έλεγα, να πω τη λέξη αβεβαιότητα στο Ταµείο Νοµικών όπως όχι µόνο στο Ταµείο
των Υγειονοµικών και στο ταµείο των Νοµικών, υπήρχε µια µεγάλη αβεβαιότητα
αλλά περιορίζοµαι για το Ταµείο Νοµικών.
Εάν µια γυναίκα είχε, µην παρεξηγηθώ από τους άνδρες, θα αναφερθώ στη
συνέχεια και στους άνδρες να καλύψω αυτό το φάσµα γιατί για να είµαστε ειλικρινείς
ο νόµος τις γυναίκες περιέλαβε κυρίως. Πείραξε και τους άνδρες αλλά κυρίως τις
γυναίκες. Λοιπόν, εάν µια γυναίκα είχε 35 χρόνια, µέχρι το τέλος του 2010, µπορούσε
και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.
Βγήκε µια εγκύκλιος ερµηνευτική του νόµου 3863, η οποία µας έδινε την
αίσθηση ότι έπρεπε η γυναίκα µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 2010 να έχει συµπληρώσει τα
35 χρόνια αλλά και το 58ο έτος της ηλικίας και δηµιουργήθηκε µια αβεβαιότητα στο
ταµείο, όπως και στα άλλα ταµεία τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Βγήκε νέα
εγκύκλιος, και λέει το σωστό το οποίο, εγώ το φώναζα, ότι έτσι έπρεπε να γίνει, ότι
από την στιγµή που θεµελίωσε, δηλαδή συµπλήρωσε τα 35 συντάξιµα µέχρι το 2010,
δεν χρειάζεται να έχει συµπληρώσει και το 58ο έτος της ηλικίας, όταν το
συµπληρώσει, φεύγει, αφού έγινε η θεµελίωση.
Αυτό, η καινούργια εγκύκλιος, που βγήκε µόλις πριν 1 µήνα το διευκρινίζει και
µας λέει ότι έτσι όντως είναι. Βεβαίως, υπάρχουνε πολλές άλλες εκκρεµότητες, εγώ
προσωπικά µπορεί να έχω διαφωνήσει µε ορισµένες αποφάσεις και του ταµείου
Υγειονοµικών και του ταµείου Νοµικών και του ταµείου του ΤΣΜΕ∆Ε, να έχω
διαφορετική άποψη, σέβοµαι όµως την άποψη και των υπαλλήλων διότι εδώ µιλώ
ελεύθερα, αυτοί µιλούνε και µε το κράτος κάποιας ευθύνης και βεβαίως όταν βλέπεται
τη µία ο νόµος να λέει αυτό και την άλλη να λέει το επόµενο, αντιλαµβάνεστε ότι είναι
πλέον µε µεγάλη αυστηρότητα να εφαρµόσουνε την σχετική διαδικασία.
Ειδικά στο χρόνο της εξαγοράς του χρόνου ένας που είναι διπλοασφαλισµένος
γιατρός, δικηγόρος, µηχανικός και συνταξιοδοτείται, ας πούµε από το ∆ηµόσιο, επειδή
είναι και στο ∆ηµόσιο και παίρνει τη σύνταξη του από το ∆ηµόσιο, αλλά έχει το
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δικαίωµα να πάρει και από το ταµείο του, το δικό του ταµείο, είχε στην αρχή λεχθεί
ότι µε βάση το νόµο 3863 ότι από τη στιγµή, εντάξει, δεν έχεις θεµελιώσει δικαίωµα
σε ένα ταµείο µέχρι το τέλος του 2010, µπορείς να κάνεις την εξαγορά.
Πολλοί, λοιπόν, κυρίως γιατροί φύγανε, πήρανε την σύνταξή τους, από το
∆ηµόσιο ή από το ΙΚΑ και µετά πήγανε και στο ΤΣΑΥ και είπανε να κάνω την
εξαγορά να συµπληρώσω τα χρόνια και σε σένα. Και το ΤΣΑΥ τους είπε, ανάλογα
συµβαίνουν και µε το ΤΑΝ και µε το ΤΣΜΕ∆Ε, το ΤΣΑΥ τους είπε δεν ξέρω, γιατί ο
νόµος δεν το επιτρέπει.
Το ερµήνευαν, ότι επειδή ο νόµος λέει ότι δεν πρέπει να έχεις θεµελιώσει, το
ερµήνευσαν ότι άρα ο νόµος εννοεί, ότι αφού έχει ήδη πάρει σύνταξη από άλλο
ταµείο, πολύ περισσότερο δεν µπορείς εσύ. Είπα ότι αυτό είναι παράλογο, διότι ο
νόµος δεν το λέει. Ο νόµος λέει ότι δεν έχεις θεµελιώσει το συγκεκριµένο ταµείο. Το
τι κάνεις σε άλλο ταµείο δεν ανακατεύεται. 540 αιτήσεις αυτή τη στιγµή εκκρεµούνε
στο ΤΣΑΥ , τα ταµεία δεν απαντούν. ∆εν λένε ούτε ναι ούτε όχι επί αυτού, κρατάνε
πισινή, τώρα βέβαια µε τις καινούργιες αλλαγές στις εξαγορές του χρόνου
καταλαβαίνετε έχει να γίνει µύλος πλέον.
Εγώ θα έλεγα το εξής, επειδή είναι η πρώτη οµιλία την οποίαν κάνω µετά την
ψήφιση την περασµένη Τετάρτη του νέου νοµοσχεδίου. Θα έλεγα µην βιαστείτε να
πάρετε να κάνετε καµία εξαγορά. Μην βιαστείτε αυτή την στιγµή. Έχουµε τα
περιθώρια µέχρι το τέλος του 2011, αφήστε να περάσει το καλοκαίρι, να περάσει ο
Σεπτέµβριος να βγούνε οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι να δούµε τι θα πει και το άλλο
νοµοθέτηµα που αυτή τη στιγµή εκκρεµεί και µέχρι τις 10 Αυγούστου θα ψηφιστεί και
αυτό για να δούµε τελικά τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να διεκδικήσει ο καθένας και
νοµίζω ότι αυτή είναι η συνταγή, αν µου επιτρέπεται η έκφραση.
Και για τους πελάτες σας, διότι ξέρω ότι θάρχονται αθρόα και θα ρωτούν την
άποψή σας για το τι να κάνουν και τι να µην κάνουν. Και σε αυτή την περίπτωση,
βεβαίως, και το λέω αυτό µε απόλυτη βεβαιότητα, ότι όσες αιτήσεις έχουνε υποβληθεί
υπό το κράτος ισχύος της σηµερινής νοµοθεσίας, αυτές δεν µπορούν να ακυρωθούν µε
βάση αναδροµικές ρυθµίσεις άλλων νόµων.
Μου λέγανε χθες, κάποιος που είναι τέλος πάντων, ανακατεύεται σε αυτά και
στα δύο υπουργεία, µου λέει λοιπόν, µη ζεις µε όνειρα, ο Βενιζέλος γιατί το 2ο
νοµοθέτηµα που εκκρεµεί είναι το υπουργείου Οικονοµικών, ο Βενιζέλος θα
φροντίσει και θα βάλει στις καινούργιες διατάξεις ότι δεν πρόκειται περί αλλαγής του
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Νόµου αλά πρόκειται περί διασαφήνισης της παλιάς ρύθµισης, και του λέω µε
συγχωρείς, όταν ο νόµος λέει ότι αυτό ισχύει για όλους τους φορείς και το ∆ηµόσιο
και η αλλαγή λέει ότι δεν ισχύει για το ∆ηµόσιο, αυτό είναι διασαφήνιση; Αστεία
πράγµατα. Έτσι; Αντιλαµβάνεστε ότι σε αυτή την περίπτωση νοµίζω η σωστή
λειτουργία όλων µας σε αυτή την φάση είναι, µην πάτε να κάνετε καµία εξαγορά
ακόµη υπάρχουνε περιθώρια µέχρι το τέλος του 2011 υπάρχει το περιθώριο για τον
πρώτο χρόνο εξαγορών, εποµένως ας περιµένουµε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, διότι
υπάρχουνε και άλλα λεπτά σηµεία, πλασµατικός χρόνος παιδιών, προβλέπεται αυτό
στο Νόµο 3863 για τους ∆ηµοσίους υπαλλήλους. Πλασµατικός χρόνος παιδιών
προβλέπεται και από τον ν. 3865 πάλι για τους ∆ηµοσίους υπαλλήλους.
Ο ν. 3865 δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί θεµελιωτικά ο χρόνος ο
πλασµατικός των παιδιών. Θεµελιωτικά για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος. Πληρώνεις όµως. Για 5 χρόνια σε τρίτεκνη γυναίκα είναι γύρω στις
400.00 ευρώ. Για ποιο λόγο µια γυναίκα , η οποία έχει θεµελιώσει δικαίωµα να πάει
να πληρώσει 7.000,00 € για να αγοράσει τον πλασµατικό χρόνο των παιδιών, όταν ο ν.
4863 που το λέει καθαρά ότι ισχύει και για το ∆ηµόσιο, της δίνει το δικαίωµα να πάρει
αυτό το χρόνο δωρεάν. Εάν µια γυναίκα δεν έχει θεµελιώσει και θέλει να θεµελιώσει,
να πληρώσει, να κάνει χρήση του ν. 3865, για να πάρει αυτό το χρόνο να θεµελιώσει.
Εάν όµως, έχει ήδη θεµελιώσει εκ διαφόρων άλλων λόγων, έχει συµπληρώσει τα
συντάξιµα έτη για ποιο λόγο να πάει να πληρώσει;
Το Γενικό Λογιστήριο, λοιπόν, έχει µόνο την αίτηση µε πληρωµή, µε εξαγορά.
Έχω στείλει τουλάχιστον 500 γυναίκες και έχει δηµιουργηθεί σάλος στο Γενικό
Λογιστήριο και αλλάζω την αίτηση και λέω όχι µε το νόµο ν. 3863. Αυτές οι γυναίκες
λοιπόν τώρα θα µας κάνει διασαφήνιση ο υπουργός Οικονοµικών και θα µας πει ότι
δεν περιλαµβανότανε στη ρύθµιση; Αστειότητες. Θα υπάρξει οπωσδήποτε παρόµοια
ρύθµιση.
Ανάλογα, βέβαια για τον πλασµατικό χρόνο, ισχύουν για όλα τα ταµεία και για
το Ταµείο Νοµικών. Η ρύθµιση αυτή είναι γενική και πιάνει και το Ταµείο Νοµικών.
Η ρύθµιση αυτή είναι αυτή που πέρασε κατ’ άρθρον 20 του µηνός και θα περάσει
∆ευτέρα ή Τρίτη και στο σύνολο για να πάρει ΦΕΚ και να τον διαβάσουµε πλέον ως
νόµο 3988 ή ποιος νόµος θα είναι.
Πάνω σε αυτά τα ζητήµατα θα ήθελα να πω δύο κουβέντες χρηστικές και αυτές
που αφορούν ακόµα τους άνδρες. Στην περίπτωση των ανδρών, η θεµελίωση γίνεται,
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είπα νωρίτερα ότι οι άντρες πλήττονται βέβαια και αυτοί από τις νέες ρυθµίσεις αλά
πολύ λιγότερο από ότι πλήττονται οι γυναίκες.
∆εν ξέρω αν σας το έχω πει αλά όταν επρόκειτο να περάσει από την Βουλή ο ν.
3863 µην ξεχνάτε οκτώ µήνες κουβεντιάζαµε, ήµουνα κι εγώ στην επιτροπή που
απεχώρησα και επί 8 µήνες συζητούσαµε ποια θα είναι η µορφή του νοµοσχεδίου.
Κουβεντιάζαµε, κουβεντιάζαµε, νοµοσχέδιο δεν κατατίθετο. Κάποια στιγµή το
νοµοσχέδιο κατατέθηκε.
Την περίοδο λοιπόν εκείνη, ένα βράδυ δυόµιση ώρα µετά τα µεσάνυχτα
χτύπησε το τηλέφωνο µου. Συνήθως δεν κοιµάµαι είναι την ώρα το σήκωσα λοιπόν,
χωρίς ανησυχία. Ακούω λοιπόν, µια τροµαγµένη φωνή µιας γυναίκας να µου λέει µε
συγχωρείτε για την ώρα αν σας ξύπνησα, αλλά είµαι έτοιµη να πέσω από το
µπαλκόνι,. ∆εν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί. Έτσι. Είναι ένα πραγµατικό γεγονός.
Λέω, τι συµβαίνει, γιατί να πέσετε;
Μου λέει, πληροφορήθηκα πριν από λίγο από µια καθηγήτρια ήτανε
καθηγήτρια Μαθηµατικών, η οποία µου είπε η συνάδελφός µου ότι στο νοµοσχέδιο
που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή και που δεν έχει γίνει γνωστό ή που θα κατατεθεί
το πρωί, εν πάσει περιπτώσει αλλά είναι έτοιµο περιλαµβάνεται διάταξη που οι
γυναίκες της κατηγορίας της δικής µου, εγώ είχα προγραµµατίσει να φύγω το 2013 και
µε τις ρυθµίσεις αυτές τρώγω 15 χρόνια και θα φύγω το 2028. Εγώ έχω ένα παιδί στην
Αµερική, τέλος πάντων, η γυναίκα είχε τα δικά της, λοιπόν µου καταστρέφουν τη ζωή
µου. Έχω οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο, είναι αδύνατο να το ανεχθώ, θα πέσω από το
µπαλκόνι. Τι της λες εκείνη την ώρα. Σας παρακαλώ κάνετε υποµονή. Μην πέσετε
ακόµα. Περιµένετε να ξηµερώσει να δούµε αν ισχύει πράγµατι ή δεν ισχύει αυτή η
ρύθµιση.
Τελικά λυπούµαι να σας πω η ρύθµιση ίσχυσε και ισχύει πλήρως.
Νοµοθετήθηκε. Καµιά φορά παρακολουθώντας τι γίνεται στην Ευρώπη και κυρίως
τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι στη Γαλλία ο Σαρκοζί αύξηση κατά 2 έτη τα όρια
ηλικίας. Πώς τα αύξησε; Σταδιακά από τώρα µέχρι το 2018. 2 µήνες κάθε χρόνιο
αύξηση.
∆ιάβασα προχθές ότι στην Ιταλία που βγήκε απόφαση για τις γυναίκες από το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο θα έλεγα ανάλογη µε την δική µας να ανεβούνε τα όρια των
γυναικών, Ο Μπερλουσκόνι ανεβάζει τα όρια των γυναικών µέχρι το 2032. Τα
πηγαίνει σιγά -σιγά σταδιακά. Εµείς τα κοπανήσαµε.
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Αυτό που έλεγα πριν από λίγο για την γυναίκα του ΤΑΝ που είναι µε ανήλικο
παιδί στα 21 και µισό. Αν αυτή η γυναίκα δεν έχει καταφέρει να συµπληρώσει τα 21
και µισό δεν έχει θεµελιώσει δηλαδή, το 2011 δεν φθάνουνε τα 21 και µισό, θέλει 22
αλλά κυρίως δεν φθάνει το 50ο έτος για να συνταξιοδοτηθεί µονοκοπανιάς πηγαίνει
στα 55 για να φύγει και αν πάει στο 12 ανεβαίνει στα 22 και µισό και πάει στα 58, και
αν η θεµελίωση δεν γίνει ούτε το 2012 αλλά το 2013 έχει άλλο µισό. Έτσι ακόµα 23
για να έχει τα συντάξιµα χρόνια και να πάει στα 65. ∆ηλαδή και αυτή η γυναίκα του
ΤΑΝ µε ανήλικο παιδί εφόσον δεν έχει καταφέρει να θεµελιώσει µέχρι το 2010 και
πάει στο 13 τρώει 15 χρόνια απάνω. Φεύγει µετά από 15 χρόνια. Θεµελιώνει µετά από
15 χρόνια. Αυτό δεν είναι λύση, δεν είναι ρύθµιση. Είναι µία βίαιη προσαρµογή, η
οποία όχι απλώς ανατρέπει αλλά δίνει πλέον στις οικογένειες την αίσθηση ότι
πρόκειται περί µιας αβεβαιότητας άνευ προηγουµένου.
Όταν βλέπετε ο ένας µέχρι το 2032 την ίδια απόφαση του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου είχανε πάει και για την Ιταλία και µάλιστα την είχανε πάρει πριν από
εµάς. ∆εν την εφάρµοσαν ακόµη. Την εφαρµόζουνε τώρα και σταδιακά µήνα - µήνα
µέχρι το 2032. Θα ολοκληρωθεί η εφαρµογή της.
Εδώ µέσα σε τρία χρόνια έχουµε 15 χρόνια και πρέπει να σας πω το εξής.
Γενικός κανόνας από την 1 η του Γενάρη του 2013 και πέρα, γυναίκα µε ένα παιδί,
γυναίκα µε δύο παιδιά, γυναίκα µε 15 παιδιά, γυναίκα άγαµη, γυναίκα παντρεµένη,
γυναίκα οποιασδήποτε κατηγορίας στα 65 εφόσον δεν έχει θεµελιώσει δικαίωµα µε
κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως παραδείγµατος χάριν, της µητέρας ανηλίκου του
ΤΑΝ που µέχρι το 1997 είχανε συµπληρώσει 17 και µισό χρόνια τέλος πάντων, αυτές
διατηρούν ένα δικαίωµα, αλλά είναι ελάχιστες όπως αντιλαµβάνεστε και δεν αλλάζει
τον κανόνα και για αυτές καταργείται από το 2015. Αλλά τέλος πάντων αυτές είναι
ελάχιστες, είναι µια πολύ µικρή κατηγορία αυτών των γυναικών.
Όσον αφορά στους άνδρες που πριν από λίγο αναφέρθηκα, ότι εφόσον έχουµε
µέχρι το τέλος του 2010 συµπληρώσει 35 συντάξιµα χρόνια, έχουνε το δικαίωµα να
συνταξιοδοτηθούν, όπως προβλεπότανε άλλωστε µέχρι σήµερα στο 60 ο έτος της
ηλικίας τους. Όταν λέµε έτος ηλικίας βέβαια, εννοούµε συµπληρωµένο. Όταν λέµε 60ο
έτος της ηλικίας µπορεί να φύγει στα γενέθλια του 61 ου έτους.
Στα έτη ηλικίας δεν υπάρχει εξάµηνο, το ξέρετε φαντάζοµαι. Το εξάµηνο,
υπάρχει στα συντάξιµα χρόνια αλά στα έτη ηλικίας τα διανύουµε, άµα λέµε 55
εννοούµε 55 συµπληρωµένα. Άµα λέµε 53 ή 58, ότι λέµε είναι συµπληρωµένα. Ενώ
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στα συντάξιµα χρόνια το εξάµηνο κάποιοι µου είπαν έξι µέρες και µία µέρα. ∆εν λέει
πουθενά κανένας νόµος έξι ηµέρες και µία ηµέρα. Ο νόµος αναφέρει ότι αν το
τελευταίο έτος είναι πλήρες εξάµηνο, µέχρι και την τελευταία ηµέρα, υπολογίζεται
σαν ολόκληρο έτος.

Εδώ είναι είναι το Τέλος της ολοµέλειας
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