ΣΧΕ∆ΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ
…………. (Λ.Ε.Α.∆. )
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.∆………..
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων ……………… του από ……..
καταστατικού του, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµόν ………. απόφαση
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ………, όπως αυτά αντικαθίστανται στο νέο
κωδικοποιηµένο καταστατικό που θα εγκριθεί νόµιµα από το αρµόδιο
δικαστήριο. ………
Αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
(Παροχές)

(άρθρο……… του Καταστατικού).
α) Το ετήσιο επίδοµα που θα χορηγείται από το Λ.Ε.Α.∆…. για τον
εµπλουτισµό της Βιβλιοθήκης του ………∆ικηγορικού Συλλόγου ……. και τα
έξοδα λειτουργίας της, ορίζεται στο ποσό των ……………. (……..) ευρώ.
β) Η χρηµατική ενίσχυση που θα παρέχεται στο µέλος του σωµατείου
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου ……….. του Καταστατικού ορίζεται στο
ποσό των ……….. ευρώ ηµερησίως και για χρονικό διάστηµα όχι ανώτερο
των τριάντα ( 30) ηµερών.
Για την καταβολή της παροχής αυτής θα πρέπει το µέλος να υποβάλλει
αίτηση στο Λ.Ε.Α.∆. µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έγγραφα, ήτοι
βεβαίωση του ∆ικηγορικού Συλλόγου για την προσωρινή διακοπή της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας, την οποία θα πρέπει να έχει
γνωστοποιήσει στο σωµατείο, πιστοποιητικό του θεραπευτηρίου ή άλλου
αρµόδιου φορέα για την ασθένεια του ατόµου που αναφέρεται στο άρθρο
………. του Καταστατικού στο οποίο να αναφέρεται το είδος της ασθένειας , ο
χρόνος νοσηλείας και ο χρόνος αποθεραπείας.
γ) Η χρηµατική ενίσχυση που θα χορηγείται στο µέλος στην περίπτωση του
άρθρου …………του Καταστατικού (π.χ. καταστροφή στο χώρο εργασίας,
εξαιτίας έκτακτων περιστατικών, πυρκαγιά, σεισµός, πληµµύρα) ορίζεται στο
ποσό των ………….. (…….) ευρώ.
δ) Για την οργάνωση και στήριξη των εκδηλώσεων που θα γίνονται σε
συνεργασία µε το ∆ικηγορικό Σύλλογο, ο Λ.Ε.Α.∆. θα καταβάλλει το ήµισυ
των δαπανών.
ε) Το ύψος της παροχής που θα καταβάλλεται στην περίπτωση του άρθρου
……… του Καταστατικού θα είναι ανάλογο του χρόνου και του είδους των
υπηρεσιών που θα προσφέρονται για τους σκοπούς του σωµατείου.
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Άρθρο 2
∆ιαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής στο Λ.Ε.Α.∆…
(άρθρο …. …. του Καταστατικού).
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να καταστεί µέλος του Λ.Ε.Α.∆…, αφού
υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιό του, τα εξής δικαιολογητικά :
α). Αίτηση-δήλωση µε την οποία θα ζητά την εγγραφή του σ΄ αυτόν και στην
οποία θα δηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους του, του
Καταστατικού του Λ.Ε.Α.∆…, του Κανονισµού του, των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λ.Ε.Α.∆….
β). Απόδειξη για την καταβολή του χρηµατικού ποσού των ………. (…..) ευρώ
για την εγγραφή του στο Λ.Ε.Α.∆.,,, άλλως δήλωση κρατήσεως του ποσού
αυτού από το διανεµητικό λογαριασµό εφόσον φυσικά θα υπάρχουν εισφορές
του συγκεκριµένου µέλους.
Στην αντίθετη περίπτωση θα καλείται υποχρεωτικά το µέλος να καταβάλλει το
καθορισµένο ποσό.
Ηµεροµηνία κτήσεως της ιδιότητας του µέλους του Λ.Ε.Α.∆… θεωρείται
σύµφωνα µε τα όσα αναγράφονται στο καταστατικό του η ηµέρα καταχώρισης
της αίτησης-δήλωσης για την εγγραφή του ενδιαφεροµένου στο πρωτόκολλο
του Λ.Ε.Α.∆….
Άρθρο 3
Τακτικοί Πόροι.
(άρθρο …. …. του Καταστατικού).
α). Η ετήσια εισφορά κάθε µέλους ορίζεται στο ποσό …………….. (…….)
ευρώ, θα παρακρατείται από το Κοινό Ταµείο Συνεργασίας του ∆ικηγορικού
Συλλόγου ……… και θα αποδίδεται στο Λ.Ε.Α.∆… σε δύο δόσεις, ήτοι τους
µήνες Απρίλιο και ∆εκέµβριο κάθε έτους.
β). Η αξία του ενσήµου του Λ.Ε.Α.∆… το οποίο θα επικολλάται στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο … του Καταστατικού ορίζεται στο
ποσό του ενός (1,00) ευρώ για την περ. … και στο ποσό των δύο (2,00)
ευρώ για την περίπτωση ……..
γ). Το προερχόµενο από µετάθεση άλλου ∆ικηγορικού Συλλόγου, µέλος θα
καταβάλλει
µε την αίτηση εγγραφής του στο µητρώο του Λ.Ε.Α.∆…
χρηµατικό ποσό ……… (……) ευρώ.
στ). Το µέλος για την προαγωγή του σε παρ΄ Εφέταις θα πρέπει να
καταβάλλει στο Λ.Ε.Α.∆…, χρηµατικό ποσό …….. (….) ευρώ και για την
προαγωγή του σε δικηγόρο παρ΄. Αρείω Πάγω ποσό (……) ευρώ.

Άρθρο 4
Οικονοµική διαχείριση
(άρθρο ……….. του Καταστατικού)
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Ο ισολογισµός µε τα αποτελέσµατα της διαχειριστικής περιόδου κάθε έτους,
συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι την ………του κάθε επόµενου
έτους, και διαβιβάζεται µαζί µε τα στοιχεία διαχείρισης του ταµείου στην
Εξελεγκτική Επιτροπή , προκειµένου αυτή να ενεργεί την εποπτεία και τον
έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του Λ.Ε.Α.∆.Ν και να συντάσσει έκθεση
προς τη Γ. Συνέλευση.
Το σύνολο των παραστατικών στοιχείων είσπραξης και πληρωµής
όπως και της λογιστικής απεικόνισης χρεωπιστώσεων (γραµµάτια, εντάλµατα,
συµψηφιστικά κ.λ.π) τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας του Λ.Ε.Α.∆… και
καταστρέφονται µόνο µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Λ.Ε.Α.∆…. Το ύψος των αποθεµατικών που µπορεί να δηµιουργηθεί κατά το
κλείσιµο των βιβλίων ανέρχεται στο ποσοστό του …
Άρθρο 5
Παροχές στα µέλη.
(άρθρο ……….του Καταστατικού)
Α) Εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση κατά την έξοδο από την ενεργό
υπηρεσία.
Για την καταβολή της χρηµατικής αυτής ενίσχυσης, ο δικαιούχος κατά
περίπτωση πρέπει να υποβάλλει στον Λ.Ε.Α.∆… εκτός από την έγγραφη
αίτησή του:
α). Βεβαίωση του Τ.Ν για την απονοµή της σύνταξής του ή άλλου
ασφαλιστικού οργανισµού
β). Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η
υποβολή αίτησης για παραίτηση του δικαιούχου εξαιτίας της ολικής και
µόνιµης ανικανότητας καθώς και βεβαίωση της αρµόδιας επιτροπής από την
οποία να αποδεικνύεται η κατάσταση αυτή της ολικής και µόνιµης
ανικανότητας.
γ).Βεβαίωση του Λ.Ε.Α.∆… από την οποία επίσης να προκύπτει η χρονολογία
εγγραφής του µέλους στο Λ.Ε.Α.∆…
δ).Η εφάπαξ αποζηµίωση προσδιορίζεται από τη δηµοσίευση της
τροποποίησης του καταστατικού για κάθε έτος συµµετοχής στο Λ.Ε.Α.∆…
στο ποσό των ……….. (…) ευρώ και θα ισχύει µετά τη δηµοσίευση της
τροποποίησης του Καταστατικού στο βιβλίο σωµατείων του ………...
στ). Για το χρονικό διάστηµα από της συστάσεως του Λ.Ε.Α.∆… (17.9.1999)
αλλά και προ της συστάσεως και µέχρι την έγκριση του παρόντος
Κανονισµού, η εφάπαξ αποζηµίωση προσδιορίζεται για κάθε έτος συµµετοχής
στο Λ.Ε.Α.∆…. στο ποσό των …………ευρώ όπως όριζε το άρθρο .. του
αρχικού καταστατικού.
Απαραίτητη προυπόθεση για την καταβολή των παροχών αυτών είναι το
µέλος να είναι οικονοµικά τακτοποιηµένο.
Άρθρο 6
Παροχές στα µέλη.
(άρθρο ….. του Καταστατικού).
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Α) Χρηµατική ενίσχυση (βοήθηµα) σε περίπτωση προσωρινής
ανικανότητας για εργασία από ατύχηµα και ασθένεια), και θανάτου του
µέλους.
Για την προσωρινή ανικανότητα.
α). Η καταβολή της παροχής αυτής στο δικαιούχο απαιτεί άµεση και
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση έγγραφη ειδοποίηση του δικαιούχου προς τον
Λ.Ε.Α.∆…. ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της ανικανότητας.
β). έγγραφη αίτηση του δικαιούχου µε το σχετικό ορισµένο αίτηµα για
την ενίσχυση.
γ). πιστοποιητικό θεραπευτηρίων ή θεραπόντων γιατρών στο οποίο να
βεβαιώνεται το είδος της πάθησης, η διάρκεια της νοσηλείας στο
θεραπευτήριο, και ο συνολικός προβλεπόµενος χρόνος αποθεραπείας και
ανικανότητας προς εργασία.
Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση αυτή παρέχεται εφόσον η ασθένεια έχει
διαρκέσει πάνω από δέκα (10) ηµέρες.
δ).Τα πιο πάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται µετά το πέρας της
ανικανότητας και αποχής από τα καθήκοντα του δικαιούχου.
Για κάθε ηµέρα ανικανότητας για εργασία θα καταβάλλεται στο µέλος
ποσό …….. (……) ευρώ και για χρονικό διάστηµα όχι περισσότερο των
ενενήντα ηµερών (90).
Β) Εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση σε περίπτωση θανάτου.
Σε περίπτωση θανάτου για την καταβολή της προβλεπόµενης
παροχής απαιτείται:
1.- Η υποβολή αίτησης από το δικαιούχο στο Λ.Ε.Α.∆…. µε την οποία
θα πρέπει να συνυποβάλλονται κατά περίπτωση:
2.- ληξιαρχική πράξη θανάτου του µέλους.
3.- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του µέλους.
4.-βεβαίωση του ∆ικηγορικού Συλλόγου ……… ότι ο δικαιούχος που
απεβίωσε ήταν µέλος του Λ.Ε.Α.∆…. και του ∆ικηγορικού Συλλόγου …….
Ως δικαιούχοι θεωρούνται ο ή η σύζυγος και τα τέκνα του εφ΄ όσον
υπάρχουν και λαµβάνουν την ενίσχυση ισοµερώς.
Σε περίπτωση ανυπαρξίας συζύγου, τέκνων, του αποβιώσαντος
δικαιούχου, η αποζηµίωση περιέρχεται στα έσοδα του Λ.Ε.Α.∆…, ως έκτακτος
πόρος.
Η εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση θα είναι ανάλογη µε τα έτη συµµετοχής
στο σωµατείο και προσδιορίζεται όπως ακριβώς ορίζεται ανάλογα µε την
περίπτωση στο άρθρο ………. του παρόντος Κανονισµού.
Το χρηµατικό βοήθηµα που θα χορηγείται από το Λ.Ε.Α.∆… .στην
περίπτωση θανάτου του µέλους, εκτός από την εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση,
προσδιορίζεται στο ποσό των …………. (……) ευρώ.
Γ) Σε κάθε µέλος θα καταβάλλεται ετησίως ως συµπληρωµατικό βοήθηµα για
ιατροφαρµακευτική ή οδοντιατρική περίθαλψη ποσοστό …..% επι του ποσού
της δαπάνης που θα συµµετέχει το µέλος όπως αυτή θα προκύπτει από τη
βεβαίωση του ασφαλιστικού ταµείου (ΤΥ∆Ε) µε ανώτατο όριο παροχής από
το Λ.Ε.Α.∆…. το ποσό των …….. (….) ευρώ. Για την καταβολή του ποσού
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αυτού θα πρέπει το µέλος να προσκοµίσει ιατρική απόδειξη και τη σχετική
βεβαίωση του ΤΥ∆Ε.
Στην περίπτωση κατά την οποία καλύπτεται πλήρως η σχετική δαπάνη
δεν θα χορηγείται κανένα ποσό.
∆) Χρηµατική ενίσχυση σε στρατευµένους ω ς έφεδροι
(άρθρο ……………του Καταστατικού.
Για την καταβολή της ενίσχυσης αυτής απαιτείται αίτηση από το
δικαιούχο µέλος του Λ.Ε.Α.∆… µε την οποία πρέπει να συνυποβάλλονται και
τα απαραίτητα πιστοποιητικά των αρµόδιων στρατιωτικών αρχών από τα
οποία αποδεικνύονται οι ηµέρες στράτευσης.
Η ηµερήσια ενίσχυση ορίζεται στο ποσό των ….. ευρώ και θα
χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρι τριάντα (30) ηµερών.
Ε) (Άρθρο ……….. του Καταστατικού)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λογαριασµού δύναται µε απόφασή του
που λαµβάνεται αφού ληφθεί υπ΄ όψη το υπάρχον αποθεµατικό του Ταµείου
να παρέχει ως αµοιβή στα άτοµα που προσφέρουν υπηρεσίες στο
Λογαριασµό για τη διεκπεραίωση των εσωτερικών ή εξωτερικών υποθέσεών
του, χρηµατικό ποσό που να είναι ανάλογο του χρόνου και του µεγέθους των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Το ποσό αυτό κατά τη κρίση του µπορεί να καταβάλλεται είτε µε τη
λήξη του οικονοµικού έτους, είτε µε τη διεκπεραίωση της παρεχόµενης
εργασίας, είτε οποτεδήποτε άλλοτε οριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Λ.Ε.Α.∆…
ΣΤ) Χρηµατική ενίσχυση σε έκτακτες ανάγκες.
(άρθρο ………….. του Καταστατικού).
Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης µπορεί να θεωρηθούν τυχόν
πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµοί, καταστροφές ή άλλες παρόµοιας µορφής
περιπτώσεις που τυχόν να βλάπτουν οικονοµικά το µέλος µε επιζήµια
αποτελέσµατα για την περιουσία του όπως π.χ, από τυχόν πυρκαγιά ή
πληµµύρα ή κάποιο σεισµό ή άλλη αιτία ανεξάρτητη από τη θέληση του
µέλους, καταστρέφεται η οικία ή το γραφείο του.
Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγείται βοήθηµα ύψους …… (…….)
ευρώ και για την καταβολή του θα πρέπει µαζί µε την αίτηση του µέλους προς
τη ∆ιοίκηση του Λ.Ε.Α.∆… να συνυποβάλλεται για την απόδειξη του τυχόν
επισυµβάντος γεγονότος και σχετική έκθεση ή άλλου είδους επίσηµο στοιχείο
από κάποιο εµπειρογνώµονα ή άλλη αρµόδια αρχή.
Ζ) Χρηµατική ενίσχυση του µέλους λόγω έκτακτου προβλήµατος της
υγείας συγγενικού του µέλους.
(άρθρο ………….. του Καταστατικού).
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Η χρηµατική ενίσχυση που θα παρέχεται στο µέλος λόγω έκτακτου
σοβαρού προβλήµατος που αφορά τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο
……….. του Καταστατικού, και για χρονικό διάστηµα µέχρι τριάντα (30)
ηµερών ορίζεται στο ποσό των …….. (………) ευρώ για κάθε ηµέρα.
Άρθρο 7
∆απάνες Πρόνοιας
(άρθρο…………. του Καταστατικού)
Α)
α) Για κάθε τοκετό µέλους του Λογαριασµού θα καταβάλλεται το
ποσό ……….. (…….) ευρώ.
Για την καταβολή στο δικαιούχο του ανωτέρω ποσού θα πρέπει να
συνυποβάλλει στη ∆ιοίκηση του Λ.Ε.Α.∆…, µαζί µε την αίτηση και ληξιαρχική
πράξη γεννήσεως του τέκνου ή ιατρική βεβαίωση από αρµόδιο που να
αποδεικνύει ότι το παιδί γεννήθηκε νεκρό.
β) Ως γαµήλιο δώρο για την τέλεση γάµου του µέλους του
Λ.Ε.Α.∆.Ν, θα καταβάλλεται το ποσό ……………. (…….) ευρώ.
Για την καταβολή του ποσού θα πρέπει το µέλος µαζί µε την αίτησή του
να συνυποβάλλει στο Λ.Ε.Α.∆… και ληξιαρχική πράξη τελέσεως γάµου.
Όλες οι παραπάνω παροχές θα αυξοµειώνονται ανάλογα µε τις
οικονοµικές δυνατότητες του Λογαριασµού, µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 8 ο
Γενική διάταξη για την καταβολή των παροχών.
(άρθρο ……. του Καταστατικού).
α) Για την καταβολή όλων των ενισχύσεων απαιτείται προηγούµενη
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λ.Ε.Α.∆… που λαµβάνεται µετά την
υποβολή αίτησης του µέλους.
β) Όλες οι ενισχύσεις αποστέλλονται στο δικαιούχο µε ταχυδροµική
επιταγή, ή τραπεζική εντολή ή άλλο µέσο ή και µε κατάθεση σε ατοµικούς
τραπεζικούς λογαριασµούς. Τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που
αποδεικνύουν την καταβολή καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο που τηρείται
στο σωµατείο.
Άρθρο 9 ο
Υπερήµερη καταβολή εισφορών.
Η υπαίτια καθυστέρηση πληρωµής των κάθε φύσεως οικονοµικών
υποχρεώσεων προς το Λογαριασµό συνεπάγεται:
α) Tην έναρξη τόκων υπερηµερίας σε βάρος του οφειλέτη και υπέρ του
Λ.Ε.Α.∆… από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα της προθεσµίας προς
εξόφληση των κάθε φύσεως υποχρεώσεων.
β) Tην αναστολή της υποχρέωσης προς καταβολή κάθε παροχής προς
το υπερήµερο µέλος του Λογαριασµού.

6

Έτσι η µη εµπρόθεσµη εξόφληση των οικονοµικών υποχρεώσεων των
µελών προς το Λογαριασµό, συνεπάγεται αυτοδίκαια την αναστολή του
δικαιώµατος του µέλους να διεκδικήσει την οποιαδήποτε παροχή του.
γ) Η άρση της αναστολής επέρχεται µετά την εξόφληση της οφειλής
κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.
Σε περίπτωση µερικής εξόφλησης εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου
423 του Α.Κ, χωρίς όµως να αίρονται οι απαγορεύσεις και κυρώσεις των παρ.
α και β του παρόντος κεφαλαίου.
Ρητά απαγορεύεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στην υπηρεσία του
Λ.Ε.Α.∆… η καταβολή οποιασδήποτε παροχής σε οποιοδήποτε µέλος κατά
παράβαση του παρόντος κεφαλαίου.
δ) Τα µέλη που αποχωρούν ή αποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του καταστατικού, είναι υποχρεωµένα να εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής
τους από την εγγραφή τους στο Λ.Ε.Α.∆… καθώς και όλες τις εισφορές µέχρι
την ηµέρα αποβολής τους ή το τέλος του έτους αποχώρησής τους.
Άρθρο 10ο
Η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού θα γίνεται µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
όπως ορίζεται στο καταστατικό.
Ο παρόν Κανονισµός συντάχθηκε κατόπιν της από ……… αποφάσεως
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λ.Ε.Α.∆…, και σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου ……….. του καταστατικού, υποβλήθηκε για έγκριση στη Γενική
Συνέλευση των µελών όπως ακριβώς ορίζεται στο υπό τροποποίηση νέο
κωδικοποιηµένο καταστατικό που θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού,
και αφού έγιναν οι σχετικές τροποποιήσεις, ψηφίστηκε από τη Γενική
Συνέλευση των µελών και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ηµεροµηνία
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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