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Η νοµοθέτηση τον λάθονs 

Η αιφνίδια και µε συνοτrικ€ς 
διαδικασίες τΙίήφιση του επί-
µαχου νοµοσχεδtου µέσα στο 

Σαββατοκύριακο δεν ταιριάζει σε µια 
δηµοκρατία, σε µια ευνοµούµενη πο-
λιτεfα που σέβεται τους πολίτες και τις 
αρχές του κράτους δικαίου. Οι φορείς 
της νοµοθετικής λειτουργίας καλού-
νται µε rnv ψήφο τους να αποφασίσουν 
αν Θα συµπράξουν στη Θ€σmσή  ενός 
ασφαλιστικού  συστήµατος που ευθέως 
παραβιάζει το Σύνταγµα και την ευρω- 

πάίκή  δικαιοταξία. Με ποια αιτιολογία 
Θα απορρίψουν τις αιτιάσεις του Ελεγκπ-
κού  Συνεδρίου; Πώς Θα παραβλ€φουν 
ότι βάση ενός υγιούς ασφαλιστικού  συ-
στήµατος είναι η εκτίµηση mς εισφο-
ροδοπκής ixανόrnτας και η γιρόβλεψη 
ανάλογης εισφοροδοτιxiός νποχρ€ωσης; 
Σm βάση ποιων αναλογιστικών µελε-
τών θα κρίνουν αν το εν λόγω σύστηµα 
είναι αποτελεσµατικό  και βιώσιµο; Υπο-
γραµµίζω ότι οι φερόµενες µελέτες που 
νπεβλιiθησαν µόλις την παραµονή  rnς 
συζήrnσης στην Ολοµέλεια mς Βουλής 
ουδεµία σχ€ση έχουν µε το παρόν νο- 

µοσχ€διο και σε κάθε περίπτωση µε το. 
ΕΤΑΑ. Αφορούν παλαιότερες µελέτες και 
εισηγήσεις υπηρεσταχών παραγόντων 
που δεν τεκµηριώνουν αναλογιστικά  
όύτέ  το ύψος των εισφορών ούτε τις 
παροχές. Το έλλειµµα αυτό  τονίσαµε 
εξαρχής. Σ' έναν απροκάλυπτα προ-
σχηµαπκό  διάλογο, χωρίς ουσιαστικό  
βάση, το διχηγορixό  σώµα ανπστάθηκε 
µε σοβαρόrnτα και αποφασιστixόmτα. . 
Προ€βαλε τις Θέσεις του, χωρίς να λάβει 
απανπiσεις αλλά  κάποιες «εκπτώσεις» 
µε ορίζοντα τετραετίας. Πρόκειται για 
µια προδήλως προκληπκή  εκδήλωση 
µικροπολιτικός. 

Ε παναλαµβάνω ότι το νέο σύστη-
µα στερείται ανταποδοτixόrnτας 
και επιβάλλει στους δικηγόρούς 

δηµειmκού  χαρακτήρα εισφοροδοτixή  
εmβάρυνση. Αποστερεί  το. µεγαλύτε-
ρο µέρος του προϊόντος mς εργασίας 
τους και θέτει σε κίνδυνο ακόµη και τά  
αναγκαία µέσα αξιοπρεπούς διαβίω-
σής τους. Αυτό  εfναι η προοπτυdι του 
νοµοσχεδίου για m µεταρρύθµιση του 
ασφαλιστixού  συστήµατος! 

Η >Ιιήφιση του νοµοσχεδίου δεν συνι-
στά  το τέλος του αγώνα του δικηγορι- " 
κού  σώµατος για m διαµόρφωση ενός 
ορθολογικού  και δίκαιου ασφαλιστικού  
συστήµατός. Τον λόγο θα €χει πλέον, µε-
ταξύ  άλλων, και η δικαστικό  λειτουργία. 

Ο Βσσιλπς Ευστ. Αλεξσνδρής ειναι πρόεδρος' 
τπς ολογέλεισς των δικηyορικών συλλόγων mς 
χώρας 
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