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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι το έτος 1999 και με τις διατάξεις του άρθρου 31
του Ν 2676/1999 οι δικηγόροι πέτυχαν την μετατροπή των Ταμείων Προνοίας σε
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τα Λ.Ε.Α.Δ
Τα Λ.Ε.Α.Δ. είναι ενώσεις σωματειακής μορφής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
και διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 61 επ.)
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση των ΛΕΑΔ αποτελεί η κατάρτιση του
Καταστατικού σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 63 ΑΚ. Το Καταστατικό του
σωματείου είναι εκείνο που περιέχει τους βασικούς κανόνες οργανώσεως και
λειτουργίας του, καταρτίζεται από τα ιδρυτικά του μέλη και έχει ελάχιστο
υποχρεωτικό περιεχόμενο, καθοριζόμενο από το νόμο.
Ο νόμος καθορίζει βέβαια το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του
καταστατικού δεν υπεισέρχεται όμως σε λεπτομέρειες, των οποίων η ρύθμιση
αφήνεται στην πρωτοβουλία των μελών, η οποία αποτελεί εκδήλωση της
εσωτερικής αυτονομίας του σωματείου.
Στο πλαίσιο της τελευταίας τα μελή μπορούν να προσθέσουν στο καταστατικό
και ρυθμίσεις επί θεμάτων που δεν προβλέπει ο νόμος (δυνητικό περιεχόμενο του
καταστατικού), καθώς επίσης να εξουσιοδοτήσουν είτε τη Γενική Συνέλευση, είτε το
Διοικητικό Συμβούλιο να εκπονήσουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
Σωματείου, κανονισμό εισφορών και παροχών, κανονισμό λειτουργίας του
Διοικητικού Συμβουλίου κλπ.
Η εξουσιοδότηση αυτή από το Καταστατικό για τα ειδικότερα θέματα που
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο του εσωτερικού Κανονισμού καθώς και η
πρόβλεψη για τον τρόπο σύστασης του Κανονισμού αποτελούν βασικές
προϋποθέσεις για την εγκυρότητά τους και για την εν τέλει νομιμότητά τους. Ο
κανονισμός που εκδίδεται χωρίς να υπάρχει ειδική πρόβλεψη του Καταστατικού ή
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από αναρμόδιο όργανο του Σωματείου είναι άκυρος (Στ. Βλαστός, Αστικά Σωματεία,
συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, συνεταιρισμοί).
Φυσικά οι κανονισμοί δεν επιτρέπεται να έρχονται σε αντίθεση με το
Καταστατικό ή με το νόμο. Η τυχόν αυστηρότερη ρύθμιση των θεμάτων εκείνων που
αφορούν στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού, είναι κατ' αρχήν
επιτρεπτή, με την επιφύλαξη ότι με αυτήν δεν δυσκολεύεται η λειτουργία του
σωματείου και είναι παράλληλα ανεκτή από την έννομη τάξη.
Σκοπός και δικαιολογητικός λόγος της ύπαρξης ενός εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην ομαλή και
εύρυθμη λειτουργία του σωματείου. Τα θέματα που ρυθμίζονται με τον εσωτερικό
κανονισμό βρίσκονται σε άμεση σχέση με τις διατάξεις του Καταστατικού τις οποίες
εξειδικεύουν και συμπληρώνουν.
Τέτοια θέματα, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενός εσωτερικού
κανονισμού είναι η διαδικασία και τα ειδικότερα δικαιολογητικά εγγραφής στο
ΛΕΑΔ, η αύξηση ή η μείωση των εισφορών των μελών, η αύξηση ή η μείωση των
παροχών ειδικά για την αντιμετώπιση κρίσιμων οικονομικών θεμάτων. Είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο να υπάρχει στο σωματείο ειδικός κανονισμός παροχών στον
οποίο τα ρυθμίζονται όλα τα επιμέρους θέματα
Ακόμη σε περίπτωση που το σωματείο διαθέτει τομείς γραμματειακής ή και
λογιστικής υποστήριξης είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός κανονισμού που να έχει
σκοπό τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Να προβλέπει δηλ.
τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων αλλά, κυρίως τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας.
Επίσης αντικείμενο του εσωτερικού κανονισμού μπορεί να αποτελέσει ο
τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά πρώτον ως σώματος και κατά
δεύτερο κάθε μέλους ξεχωριστά ή ήτοι μπορούν να προβλεφθούν οι ειδικότερες
αρμοδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, να εξειδικευθούν τα βιβλία που
θα πρέπει να τηρούνται από το σωματείο, όπως επίσης μπορούν να εξειδικευτούν
τομείς και να δοθούν αρμοδιότητες και στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
όπως «υπεύθυνος παιδικών κατασκηνώσεων, υπεύθυνος παιδικών εορτών και
εκδηλώσεων» κλπ.
Στα πλαίσια αυτά σας καταθέτουμε τρεις κανονισμούς που αφορούν α) τις
παροχές του ΛΕΑΔ, β) τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, και γ) τον κανονισμό
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λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε κάθε ΛΕΑΔ να μπορεί να τους
χρησιμοποιήσει.
Πάτρα, Ιούλιος 2013
Για το ΛΕΑΔ Πατρών – Αιγίου
Δημήτρης Λιούρδης
Δικηγόρος
Μέλος του ΔΣ του ΛΕΑΔΠΑ

