ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Καταστ ατικό του Σωµατείου µε την επωνυµία Λογαριασµός
Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας ∆ικηγόρων

Κεφάλαιο

Πρώτο

Επωνυµία - έδρα –Σκοπός - Μέλη
Άρθρο 1ο
Επ ωνυµία
Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία
Λογαριασµός Ενισχύσεις και Αλληλοβοήθειας ∆ικηγόρων(Λ. Ε.Α.∆. )(ως καθολικός
διάδοχος φορέας του ν. Π. δ. δ.
µε την επωνυµία Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων
Πρωτοδικείου_____________ που καταργήθηκε την 1η Ιουλίου 1999 σύµφωνα µε την
διάταξη του άρθρου 31 του ν. 2676/1999 και µε τον διακριτικό τίτλο για λόγους ιστορικής
συνέχειας «Ταµείο Προνοίας». )
Άρθρο2ο
Έδρα
Έδρα του σωµατείου ορίζεται η πόλη των __________________________________

Άρθρο3°
Μέλη
Μέλη του σωµατείου δικαιούνται είναι αποκλειστικά εν ενεργεία µέλη του
∆ικηγορικού Συλλόγου _______________________
Άρθρο 4°
Σκοπός του Σωµατείου
Α. Σκοποί του Σωµατείου είναι η δηµιουργία, προς εξυπηρέτηση των µελών του: α)
Κλάδου πρόνοιας, β) κλάδου ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και γ) κλάδου κοινωνικών
παροχών.
Ενδεικτικά στους σκοπούς αυτούς περιλαµβάνονται:
1 Η καταβολή εφ` άπαξ βοηθήµατος ( αποζηµιώσεως) α) στα µέλη που συνταξιοδοτούνται
λόγω γήρατος ή ολικής και µόνιµης ανικανότητας και β) στην οικογένεια του θανόντος
µέλους.
2.Η καταβολή συµπληρωµατικού βοηθήµατος (αποζηµιώσεως) στα µέλη του για την
κάλυψη της δαπάνης του κρατικού τιµολογίου εφόσον το καταβαλλόµενο χρηµατικό ποσό
από τους ασφαλιστικούς φορείς των δικηγόρων ( Τ.Υ.∆ Ε κ.λ.π.) δεν καλύπτουν
ολοκληρωτικά τη δαπάνη αυτή. Η κάλυψη αυτή αναφέρεται στην νοσοκοµειακή,
φαρµακευτική, οδοντιατρική και ιατρική περίθαλψη του µέλους, της (του) ανασφάλιστης
σύζυγοι; και των ανήλικων τέκνων.
3. Η καταβολή χρηµατικού ποσού για δαπάνες τοκετού και κηδείας του µέλους.
4. Η σύναψη και δυνατότητα οικονοµικής συµµετοχής σε Οµαδική ασφάλιση υγείας, ζωής ,
σύνταξης των µελών .
5. Η καταβολή δαπάνης για ιατρικό έλεγχο των µελών του ανά τακτικό χρονικό διάστηµα
από οργανωµένες ιατρικές µονάδες µε τις οποίες θα συµβάλλεται το σωµατείο.
6. Η παροχή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε µέλη που έχουν άµεση ανάγκη από αυτήν
λόγω έκτακτων σηµαντικών περιστατικών.
7. Η συµµετοχή του σωµατείου στην δαπάνη των µελών που καταβάλλουν σε
βρεφονηπιακούς σταθµούς για τα παιδιά τους.

8. Η καταβολή επιδόµατος λουτροθεραπείας ( άδειας ) σε µέλη που έχουν συµπληρώσει το
65ο έτος της ηλικίας τους.
9. Η οργάνωση εορτών για τα παιδιά των µελών του σωµατείου
10. Η οργάνωση και κάλυψη της σχετικής δαπάνης για την λειτουργία παιδικών
κατασκηνώσεων παιδιών των δικηγόρων που φοιτούν στο δηµοτικό σχολείο.
11. Η διοργάνωση, ενίσχυση, συµµετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούν τους δικηγόρους.
Β) Η αναφορά των πιο πάνω σκοπών προσδιορίζει τον περιορισµένο αριθµό τους και
αξιολογεί τη σειρά της κάλυψης τους. Κανένας επιµέρους σκοπός δεν ικανοποιείται αν δεν
ικανοποιείται ο προηγούµενος, σύµφωνα µε την κρίση της διοίκησης του σωµατείου που
διατυπώνεται ως ιδιαίτερο κεφάλαιο στον ετήσιο προϋπολογισµό το υ σωµατείου.
Α. Οι ανωτέρω παροχές, πλην του εφ' άπαξ δύνανται να µειώνονται ανάλογο αν
χορηγούνται παράλληλα από άλλους φορείς και έχουν συµπληρωµατικό και µόνο
χαρακτήρα.
Β. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ανωτέρω παροχών καθορίζονται σε
κανονισµούς που συντάσσει το ∆.Σ.
Αρθρο 5ο
Κτήση της ιδιότητας του µέλους
Ι. Μέλη του Σωµατείου είναι αυτοί που υπέγραψαν το αρχικό καταστατικό. Και ακόµα,
καθίστανται µέλη του σωµατείου :
Α .Αυτοδικαίως όσο ήσαν µέλη του Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων ___________________
που διαλύθηκε σύµφωνα µα τη διάταξη του άρθρου 31 του Ν. 2676/Ί999 και
β. οι δικηγόροι που κατέστησαν και θα καθίστανται εφεξής µέλη του δικηγορικού
Συλλόγου ______ ________ είτε από µετάθεση τους από άλλο ∆ικηγορικό Σύλλογο
της χώρας είτε από διορισµό τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Για την εγγραφή τους απαιτείται υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης προς τη διοίκηση του
σωµατείου που µπορεί να υποβληθεί την ίδια ηµέρα µε την σχετική αίτηση προς τον οικείο
∆ικηγορικό Σύλλογο για να καταστούν µέλη του.
2. Γ ια την εγγραφή του µέλους πάντως αποφασίζει η διοίκηση του σωµατείου.
3.Ηµέρα κτήσεως της ιδιότητας του µέλους θεωρείται η ηµέρα καταχώρησης της αιτήσεως
προς έγγραφη του ενδιαφεροµένου στο πρωτόκολλο του σωµατείο
Αρθρο 6ο
Η αποχώρηση των µελών
Κάθε µέλος του σωµατείου δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει από αυτό µε
έγγραφη αίτηση προς τη διοίκηση του. Η αποχώρηση του µέλους πρέπει να
γνωστοποιείται τρείς τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει
για το τέλος του
Αρθρο 7ο
Αποβολή µελών
Η αποβολή ( διαγραφή ) µέλους επέρχεται :
1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωµατείου που λαµβάνεται µε µυστική
ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφ όσον υπάρχει σπουδαίος
λίγος. Αυτός που διαγράφεται έχει το δικαίωµα να προσφύγει στο αρµόδιο
δικαστήριο µέσα στην νόµιµη προθεσµία αφ` ότου του επιδοθεί η απόφαση για την
διαγραφή του και να διεκδίκηση την επανεγγραφή του εφ' όσον δεν υπάρχει
σπουδαίος λόγος για την διαγραφή του.
2. Σε κάθε περίπτωση που παύει να είναι µέλος του ΛΕΑ∆ λόγω µεταθέσεώς του από τον
οικείο ∆ικηγορικό σύλλογο σε άλλο.
3.Σε κάθε περίπτωση που παύει τα µέλος να είναι δικηγόρος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα περί ∆ικηγόρων (π.χ. πειθαρχική ποινή οριστικής παύσεως).
4 Όταν ο δικηγόρος συνταξιοδοτείται για οποιοδήποτε λόγο και

5.Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των οικονοµικών και των άλλων υποχρεώσεων του µέλους
προς το Σωµατείου, µε απόφαση του ∆.Σ. αναστέλλεται η ιδιότητα του ως µέλους και το
δικαίωµα του επί των πάσης φύσεως παροχών.
Ο χρόνος αναστολής δεν θεωρείται και χρόνος ασφάλισης στο Ταµείο, εκτός και αν
µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας καταβληθούν όλες οι οφειλόµενες εισφορές
συµπεριλαµβανοµένου και εκείνων που αντιστοιχούν στον χρόνο αναστολής της ιδιότητας
του ως µέλους του Σωµατείου.
Στην πιο πάνω περίπτωση εκτός από το δικαίωµα του ∆Σ να θέσει το µέλος σε κατάσταση
αναστολής της- ιδιότητας του υπάρχει και το δικαίωµα διαγραφής του µε απόφαση του ∆.Σ.
Κατά της απόφασης διαγραφής για τον λόγο αυτό το µέλος εντός µηνός από της
κοινοποίησης της διαγραφής µπορεί να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση του ΛΕΑ∆ που
αποφασίζει σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Αρθρο 8ο
∆ικαιώµατα αυτών που αποχωρούν ή διαγράφονται
Α. Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου και του όρθρου 16 παρ. 2 του
παρόντος, όσοι έπαψαν να είναι µέλη του σωµατείου είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης
τους (άρθρα 6), είτε λόγω αποβολής τους (άρθρο 7) , δεν έχουν κανένα δικαίωµα στην
περιουσία του. Ακόµα, οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα µε το χρόνο που
παρέµειναν µέλη του.
Β. Κάθε µέλος που χάνει την ιδιότητα του αυτή λόγω µεταθέσεώς του σε άλλο
∆ικηγορικό Σύλλογο δικαιούται εφ` όσον έχει διανύσει 5 χρόνια ως µέλος του ΛΕΑ∆ να.
εισπράξει από το Λογαριασµό, και χρηµατικό ποσό που ισούται µε το γινόµενο των ετών
πραγµατικής συµµετοχής στο Σωµατείο επί το 1/35 του εφ' άπαξ βοηθήµατος όπως αυτό
προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος και που ίσχυε τον χρόνο µετάθεσης του . Χρονικό
διάστηµα δικηγορικής υπηρεσίας έξι (6 ) τουλάχιστον µηνών θεωρείται έτος. ενώ µικρότερο
µηδενίζεται. Το ποσό αυτό καταβάλλεται µετά την συνταξιοδότηση του από το Ταµείο
Νοµικών µε την ιδιότητα του ∆ικηγόρου.
Αρθρο 9ο
Η αποδοχή του Καταστατικού
Η µε οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση της ιδιότητας του µέλους του σωµατείου,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος, προϋποθέτει και εξυπονοεί ότι το µέλος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα, τους όρους του παρόντος καταστατικού και ιδιαίτερα το δεύτερο κεφάλαιο
περί των πόρων του σωµατείου, αλλά και τα περί δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του έναντι
του σωµατείου άρθρα του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 10°
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών
1. Τα µέλη του Λογαριασµού έχουν ίσα δικαιώµατα. Συνεπώς, µε την επιφύλαξη του άρθρου
16 παρ. 3, κάθε µέλος δικαιούται να συµµετέχει στις παροχές που προβλέπονται στη διάταξη
του άρθρου 4 του παρόντος, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προϋπόθεση και ιδίως χρόνου
δικηγορίας, επαγγελµατικής δραστηριότητας και φύλλου.
2.Παράλληλα όµως κάθε µελος , υποχρεούται να τηρεί τους όρους του παρόντος και να
ενδιαφέρεται για την πρόοδο του Λογαριασµού και τη διαφύλαξη, των πόρων του και της
περιουσίας του.
3.Επιπλέον τα µέλη υποχρεούνται:
i.
Να εξοφλούν εµπρόθεσµα και χωρίς περιττές οχλήσεις τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις προς το Λογαριασµό
ii.
Να παρέχουν κάθε πληροφορία προς τη διοίκηση του σωµατείου
απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των
σκοπών του.
iii.
Να γνωστοποιούν εµπρόθεσµα και εφόσον είναι δυνατό έγγραφα κάθε
µεταβολή των προσωπικών τους σχέσεων που συνεπάγεται οποιαδήποτε συνέπεια
στις σχέσεις τους µε το σωµατείο και
iv.
Να θεωρούν ότι τα οικονοµικά δεδοµένα του σωµατείου είναι
περιορισµένα και βασίζονται κυρίως στην αλληλεγγύη των συναδέλφων τους και
στη δύναµη της ένωσης και συνεπώς κάθε άσκοπη δαπάνη πρέπει να αποφεύγεται.

Άρθρο 11ο
Η ιδιότητα του µέλους είναι αµεταβίβαστη
Α) Η ιδιότητα του µέλους ούτε κληρονοµείται ούτε µεταβιβάζεται.
Β) Οι δικηγόροι που τελούν σε αναστολή ολική του λειτουργήµατος τους, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων ή για οποιοδήποτε λόγο δεν συµµετέχουν
στο διανεµητικό λογαριασµό του Συλλόγου τους ή δεν διατηρούν γραφείο ή δεν ασκούν
δικηγορία, εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα του µέλους εφόσον συµµορφώνονται
προς τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2σττ ου παρόντος καταστατικού
Κεφάλαιο

∆εύτερο

Άρθρο 12 ο
Η περιουσία του
Λογαριασµού
Κάθε είδους χρηµατική απαίτηση του µέλους συµψηφίζεται µε αντίστοιχη
χρηµατική υποχρέωση του Λογαριασµού προς αυτό.
Αρθρο 13 ο
Πόροι του Λογαριασµού
1. Οι πόροι του Λογαριασµού διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους
2. Τ α κ τ ι κ ο ί πόροι είναι:
• Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται από κάθε µέλος για την (αρχική) εγγραφή του
στο σωµατείου εφόσον αυτή γίνει µετά την σύσταση του είτε λόγω µεταθέσεως είτε
λόγω διορισµού του ως δικηγόρου. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε__________ € και
εξοφλείται σε τρεις ισόποσες δόσεις που είτε πληρώνονται από τον ενδιαφερόµενο
είτε παρακρατούνται έπο την αρµοδία υπηρεσία του ∆ικηγορικού Συλλόγου από το
µέρισµα του διανεµητικού Λογαριασµού και αποδίδονται αµέσως στο σωµατείο.
• Οι τυχόν εκούσιες εισφορές µέλους ή τρίτου
• Ποσοστό 15% από τις προεισπράξεις των αµοιβών των δικηγόρων για τη συµµετοχή
τους σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια καθώς και τη συµµετοχή τους
στην κατάρτιση συµβάσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί
∆ικηγόρων. Το ποσοστό αυτό εισπράττεται κατά κύριο λόγο από την αρµόδια
υπηρεσία του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου και αποδίδεται αµέσως στο σωµατείο,
βαρύνει δε οπωσδήποτε και σε κάθε περίπτωση το δικηγόρο και ουδέποτε τον τρίτο
συναλλασσόµενο µε αυτόν
• Κάθε πρόσοδος από την περιουσία του σωµατείου (µισθώµατα, τόκοι, κ λ.:.:.)
• Η µηνιαία εισφορά κάθε µέλους που καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. Ο πόρος της
παραγράφου αυτής µπορεί να παρακρατείται από κάθε διανοµή µερίσµατος των
∆ικηγορικών Συλλόγων και αποδίδεται αµέσως στο σωµατείο. Σε περίπτωση µη
ύπαρξης διαθεσίµων υπολοίπων το ποσό αυτό καταβάλλεται άµεσα από τον ίδιο τον
δικηγόρο.
• Οι µηνιαίες εισφορές των δικηγόρων αα) που τελούν σε αναστολή άσκησης του
επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων και
ββ) εκείνων που για οποιονδήποτε λόγο δεν συµµετέχουν στο διανεµητικό
λογαριασµό του Συλλόγου τους (άρθρου 11 παρ β) η δεν διατηρούν γραφείο ή δεν
ασκούν δικηγορία. Κάθε µηνιαία εισφορά αυτού του εδαφίου ισούται προς το
διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στην παρ. 2 εδ ν του παρόντος άρθρου και
καταβάλλεται µε τη λήξη κάθε τριµήνου. Σε υπερηµερία καταβολής οφείλονται τόκοι
υπερηµερίας.
• Το προϊόν από την διάθεση ειδικών ενσήµων που είτε χρησιµοποιούνται µε
επικόλληση τους σε δικόγραφα που υπογράφονται από δικηγόρο είτε παραδίδοντα.,
στον αρµόδιο υπάλληλο του δικαστηρίου ή άλλης υπηρεσίας όπου παρίσταται ο
δικηγόρος προς άσκηση των καθηκόντων του. Τα ένσηµα εκτυπώνονται µε φροντίδα
και δαπάνες του Λογαριασµού σε αξίες _______________________________ . αα)
Σε δικόγραφα που κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο Πταισµατοδικείο ή άλλη
Αρχή ή κοινοποιούνται προς τρίτο (εξώδικες δηλώσεις κ. λ. π.) επικολλάται ένσηµο

των ______. Σε δικόγραφα που κατατίθενται σε πρωτοβάθµια πολιτικά, ποινικά ή
διοικητικά δικαστήρια, πολυµελούς ή µονοµελούς σύνθεσης η εισήγηση, ένσηµο
_______. Σε δικόγραφα που κατατίθενται σε δευτεροβάθµια πολιτικά, ποινικά ή
διοικητικά δικαστήρια ένσηµο______. Σε δικόγραφα αιτήσεων αναιρέσεως ή
ακυρώσεως καθώς και σε δικόγραφα απευθυνόµενα σε δικαστήρια που δικάζουν τα
κακουργήµατα ( άρθρο 8 ΚΠ∆) οπουδήποτε και αν κατατίθενται.
επικολλάται ένσηµο ______. β β) σε περίπτωση Ενώπιον οποιονδήποτε
δικαστηρίου η οποιασδήποτε αρχής προς άσκηση των καθηκόντων του. ο δικηγόρος
καταθέτει και παραδίδει στο γραµµατέα του δικαστηρίου ή της Αρχής το αντίστοιχο
ένσηµο σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Το ένσηµο αυτό 6 επικολλάται σιο
πρακτικό της δίκης που αναφέρεται η παράσταση του δικηγόρου και διαγράφεται µε τη
σφραγίδα της υπηρεσίας από το γραµµατέα του δικαστηρίου ή της Αρχής. Σε αναβολές
δίκης ή οποιασδήποτε άλλες δικαστικής ενέργειας, σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή Αρχή, ούτε
επικολλάται ούτε παραδίδεται από το δικηγόρο σχετικό ένσηµο γγ) Σε αντίγραφα από
απόγραφο µε επιταγή προς πληρωµή επικολλάται ένσηµο αντίστοιχο προς το δικαστήριο
που εξέδωσε την απόφαση. Άλλοι τίτλοι εκτελεστοί εξοµοιώνονται µε αποφάσεις
Ειρηνοδικείου .
Οι λεπτοµέρειες εκτύπωσης και διαχείρισης των ενσήµων ρυθµίζονται µε τον κανονισµό
του σωµατείου ( άρθρο 43).
3. Ε κ τ α κ τ ο ι πόροι είναι κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαµβάνεται στις
προηγούµενες, παραγράφους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεές προς το σωµατείο,
κληρονοµιές ή κληροδοσίες καθώς και κάθε άλλη επιχορήγηση ενίσχυση οικονοµική από
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπα προς το Λογαριασµό
Άρθρο 14°
Η εκµετάλλευση της περιουσίας του σωµατείου
1. Τα κεφάλαια του σωµατείου κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασµό
στο όνοµα του σωµατείου και σε τραπεζικά υποκαταστήµατα της έδρας του.
2. Το διοικητικό συµβούλιο του Λογαριασµού έχει την ευχέρεια να τοποθετεί τα κεφάλαια
του σε αξιόγραφα ή σε τίτλους εσωτερικού ή εξωτερικού µε εξασφαλίστηκες για το
σωµατείο ρή τρε ς και. πάντοτε µε απόφαση του που εγκρίνεται τουλάχιστον απο τα 2/3
των µέλη του . Τοποθέτηση χρηµάτων σε Αµοιβαία Κεφάλαια ή ανάθεση της
διαχείρισης της περιουσίας, ολική η µερική, σε τρίτους, επιτρέπεται µόνο µε απόφαση
της γενική.· συνέλευσης.
3. Το διοικητικό Συµβούλιο φροντίζει για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκµετάλλευση
της ακίνητης περιουσίας του σωµατείου. Η αγορά και η πώληση ακίνητης περιουσίας
διενεργούνται µόνο ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευση του σωµατείου.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου (και του εποµένου) δεν αποτελούν µόνο
κατευθυντήρια γραµµή προς τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου αλλά καθιδρύουν και
υποχρέωση τους προς τήρηση µε αυστηρότητα των κανόνων της τακτικής, νόµιµης
και αποδοτικής εκµετάλλευσης της σωµατειακής περιουσίας.
Άρθρο 15ο
Η διαχείριση τηςπεριουσίας
1. Οι λογαριασµοί του σωµατείου τηρούνται κατά το διπλογραφικό σύστηµα. Η χρήση
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου ε
τους. Κατά τη λήξη της οικονοµικής χρήσεως , συντάσσεται ισολογισµό: µε τα
αποτελέσµατα χρήσεως που εγκρίνεται πρώτα από το διοικητικό συµβούλιο και
µετά ταύτα από τη γενική συνέλευση
2 Κατά το κλείσιµο κάθε χρήσεως δηµιουργείται αποθεµατικό κεφάλαιο που ισούται
µε ποσοστό 5% των εσόδων.
3 Αναλήψεις χ ρηµά τω ν' ενεργούνται µόνο από τον ταµία η από µέλος του ∆Σ που
εξουσιοδοτείται από τον ταµία µετά από σχετική απόφαση του ∆.Σ. ή από
υπάλληλο του σωµατείου ύστερα από εγγραφή εξουσιοδότηση του ταµία. Γενική
και αόριστη εξουσιοδότηση γι α αναλήψεις χρηµάτων δεν ισχύει και δεν
αναγνωρίζεται από το σωµατείο

4. Για κάθε πληρωµή αποφασίζει το διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου.
5. Για κάθε είσπραξη χρηµάτων εκδίδεται γραµµάτια είσπραξης, ενώ για κάθε
πληρωµή δαπάνης εκδίδεται ένταλµα πληρωµής Αµφότερα πρέπει να
υπογράφονται από τον ταµία του σωµατείου και τον αρµόδιε υπάλληλο που θα
εισπράττει τα χρήµατα ή θα πληρώνει τις δαπάνες. Συνυπογράφονται από τον
πρόεδρο του ΛΕΑ∆.
Κ ε φαλαι ο
Τρίτο
Παροχές του σωµατείου προς τα µέλη
Άρθρο 16ο
Κλάδος
πρόνοιας
1. Κύρια και πρωταρχική υποχρέωση του Λογαριασµού είναι η καταβολή στους
δικαιούχους που προβλέπονται στην επόµενη παράγραφο εφ` άπαξ βοηθήµατα:
που ανέρχεται σήµερα σε ____________________________ €
2. ∆ικαιούχοι ολόκληρου του εφ άπαξ βοηθήµατος είναι;
Α. Η (ο) σύζυγος του µέλους που απεβίωσε και τα τυχόν τέκνα του. Το
Εφ` άπαξ βοήθηµα κατανέµεται µεταξύ όλων αυτών κατ` ισοµοιρία.
Β. Το µέλος που αποχωρεί από τη δικηγορία λόγω σωµατικής και πνευµατικής
νόσου και συνταξιοδοτείται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα των δικηγόρων
και
Γ. Ο αποχωρών λόγω συνταξιοδοτήσεως από το Ταµείο Νοµικών και συµπλήρωσε
35 χρονιά συνεχούς και πραγµατικής ασφάλισης στο σωµατείο, συνυπολογιζοµένου
και του χρόνου ασφάλισης στο καταργηθέν ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ως Ν.Π ∆.∆.
Ως προϋπόθεση της λήψης µειωµένου εφ" άπαξ βοηθήµατος θεσπίζεται η
συνταξιοδότηση από το Ταµείο Νοµικών. Το ποσό του µειωµένου εφ άπαξ
βοηθήµατος είναι τόσα 35α όσο και ο χρόνος ασφάλισης του στο σωµατείο,
συνυπολογιζοµένου και του χρόνου ασφάλισης στο καταργηθέν ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ως Ν.Π ∆.∆ .
3. Μέλος που εγγράφεται στο σωµατείο και είναι µέλος του ∆ικηγορικού
Συλλόγου, είτε λόγω µετάθεσης από άλλο ∆ικηγορικό Σύλλογο, είτε ύστερα από
συνταξιοδότηση
του
από
άλλο
κλάδο,
εισπράττει,
µετά
τη
συνταξιοδότηση του από τη δικηγορία (και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής του
άρθρου 13 παρ 2 εδ στ του παρόντος), εφάπαξ βοήθηµα που ισούται µε το γινόµενο
των ετών συµµετοχής στο Σωµατεία µέχρι τη συνταξιοδότηση του επί το 1/35 της
ολικής αποζηµίωσης, της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται
αναλογικά και στην περίπτωση θανάτου του µέλους.
I Το σωµατείο είναι υποχρεωµένο να καταβάλει στο δικαιούχο το όποιο βοήθηµα
δικαιούται , να λάβει µέσο σε εύλογη προθεσµία από την κατάθεση στο σωµατείο εκ
µέρους του ( του δικαιούχου) εκτός των άλλων πιστοποιητικών:.
α) Σε περίπτωση θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, ή β)σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης λόγω
σωµατικής ή πνευµατική: νόσου, βεβαίωση συνταξιοδότησης από τον τον κύριο
ασφαλιστικό φορέα ή γ)σε περίπτωση αποχώρησης µε την συµπλήρωση συντάξιµου
χρόνου, βεβαίωση συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
Στην τελευταία περίπτωση δύναται µε απόφαση του το ∆Σ να προκαταβάλει µέχρι το
½ του ποσού του βοηθήµατος.
Σε περίπτωση που το συνταξιοδοτούµενο µέλος δεν έχει την νόµιµη ηλικία
συνταξιοδότησης και συνεπώς δεν µπορεί να λάβει βεβαίωση συνταξιοδότησης
δύναται µε απόφαση ∆Σ να του καταβληθεί άµεσα το 1/3 του ποσού του
βοηθήµατος αυτού.
Άρθρο 17"
Κλάδος Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης

1. Η καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης από το σωµατείο για την
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη έχει ως κύριο σκοπό τη συµπλήρωση των όσων
καταβάλλει η χρεώνεται να καταβάλει το µέλος προς συµπλήρωση του κρατικού
τιµολογίου αποτίµησης των δαπανών αυτών που καταβάλλει ο φορέας
κοινωνικής ασφάλισης.
2 . Κάθε περιορισµός που προβλέπεται από άλλους ασφαλιστικούς φορείς -ων
δικηγόρων ως προς το ύψος της ετήσιας ή εφ άπαξ δαπάνης για την
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη του µέλους όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 4 παρ
2,3 του παρόντος, ισχύει και για το Λογαριασµό. Περίπτωση υπέρβασης
αποκλείεται:
Άρθρο 18ο

∆απάνες τοκετού κ.λ,π.
1.Για κάθε τοκετό ασφαλισµένης - µέλους του σωµατείου, ο Λογαριασµός πληρώνει
αµέσως, µε την υποβολή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης στη δικαιούχο ποσό
αποζηµίωσης. Το ίδιο χρηµατικό ποσό πληρώνεται και στο σύζυγο - µέλος για τον
τοκετό της ανασφάλιστης συζύγου του
2. Σε περίπτωση θανάτου µέλους, ο Λογαριασµός πληρώνει ποσό _________ € σε
όποιον πλήρωσε αποδεδειγµένα τα έξοδα κηδείας του µέλους.
Άρθρο 19°
Κλάδο ς Κοινωνικών Παροχών
Α) Ιατρικές εξετάσεις των µελών
Το διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου δύναται να συµβάλλεται µε οργανισµούς υγείας
(νοσοκοµεία, κλινικές) για την ανά τριετία γενική ιατρική εξέταση των µελών του
Β) Συµµετοχή σε οµαδική ασφάλιση
Το διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου δύναται να συµβάλλεται µε φορείς ιδιωτικής
ασφάλισης για κατάρτιση οµαδικού ασφαλιστηρίου υγείας, ζωής ή σύνταξης των µελών του
ΛΕΑ∆. Ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του σωµατείου µπορεί να συµµετέχει και
στην κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
.

Άρθρο 20°
Γ) Ενίσχυση σε ειδική έκτακτη ανάγκη
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιούται η διοίκηση του Λογαριασµού να αποφασίζει
την καταβολή χρηµατικής, ενίσχυσης σε µέλη του σωµατείου που για λογούς
ανεξάρτητους από την θέληση τους έχουν άµεση ανάγκη της ενίσχυσης αυτής που δεν
αποτελεί δανεισµό και καλύπτει κυρίως την περίπτωση ασθένειας του µέλους και την
αποµάκρυνση του από την αιτία αυτή, από τις επαγγελµατικές του ενασχολήσεις Η
χρηµατική ενίσχυση δεν µπορεί να υπερβεί για κάθε µέλος τα _____ _ __ __ €
Αρθρο 21ο
∆) ∆απάνες βρεφονηπιακών σταθµών
1) Λογαριασµός πληρώνει στα µέλη, του ποσοστό από τις µηνιαίες δαπάνες που
καταβάλουν αυτό σε βρεφονηπιακούς σταθµούς. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει
µηνιαία το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από το διοικητικό συµβούλιο και καταβάλλεται
µόνο µε την κατάθεση στο σωµατείο σχετικής αποδείξεως πληρωµής της σχετικής δαπάνης
στο σταθµό.
Άρθρο 22 ο
Ε) Επίδοµα Λουτροθεραπείας

Μέλη του Λογαριασµού που έχουν συµπληρώσει το 65° έτος της ηλικίας τους και εφόσον
δεν λαµβάνουν από άλλη πηγή παρόµοιο επίδοµα, δικαιούνται για κάθε έτος χρηµατική
ενίσχυση για λουτροθεραπεία που ισούται µε το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται
για κάθε τοκετό (άρθρο 18°) , Η ηλικία του µέλους αποδεικνύεται οπο τα µητρώα του
∆ικηγορικού Συλλόγου.
Άρθρο 23°
ΣΤ) Εκδηλώσεις - γιορτές για τα παιδιά
1. Το σωµατείο σε συνεργασία µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο οργανώνει κάθε χρόνο στην
________________ και στην περίοδο των Χριστουγέννων εορταστική εκδήλωση για τα
παιδιά των δικηγόρων της προσχολικής περιόδου και εκείνων που φοιτούν στο δηµοτικό
σχολείο. Οι δαπάνες για την οργάνωση αυτή είναι κοινές.
2.Τις λεπτοµέρειες της οργάνωσης δύναται ο Λογαριασµός να αναθέτει σε επιτροπή
µελών, διατηρεί όµως πάντοτε η διοίκηση του σωµατείου τον έλεγχο και τη γενική
διεύθυνση των εκδηλώσεων.
Άρθρο 24 ο
Ζ) Παιδικές κατασκηνώσεις
1. Το διοικητικό συµβούλιο οργανώνει µε δαπάνες του σωµατείου παιδικές
κατασκηνώσεις κατά τους θερινούς µήνες κάθε έτους.
2 Τις λεπτοµέρειες της κατασκήνωσης κάθε έτους προγραµµατίζει το διοικητικό
συµβούλιο, βοηθούµενο και από µέλη του σωµατείου µε την έναρξη του έτους. Οι ηµέρες
και ο τόπος παραµονής ρυθµίζονται µε κάθε λεπτοµέρεια αλλά πάντοτε σύµφωνα µε το
οικονοµικά δεδοµένα και τις οικονοµικές προβλέψεις του σωµατείου από το διοικητικό
συµβούλιο του Λογαριασµού σύµφωνα και µε σχετικό κανονισµό παροχών.

Κ ε φ α λ α ι ο

Τέταρτο

Όργανα του σωµατείου
Άρθρο 25ο
Τα βασικά όργανα του ΛΕΑ∆______ είναι η Γενική Συνέλευση , το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
η Εξελεγκτική Επιτροπή και η Εφορευτική Επιτροπή.
Άρθρο 26°
Η γενική
συνέλευση
Α. ∆ικαιοδοσία
1. Η γενική συνέλευση είναι τ ο ανώτατο όργανο του σωµατείου και αποφασίζει για κάθε
θέµα που αφορά τη λειτουργία του. Σ' αυτή µετέχουν όλα τα µέλη του. Κάθε µέλος διαθέτει
µόνο µία ψήφο.
2.Ειδικότερα, η γενική συνέλευση είναι αρµόδια και αποφασίζει για: α) τροποποίηση του
καταστατικού, β) την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την εξελεγκτική
επιτροπή, γ) έγκριση του ισολογισµού καθώς και την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε δ ) έγκριση και αναµόρφωση του
ετήσιου προϋπολογισµού, ε) την αύξηση ή µείωση των εισφορών, στ) την αγορά ή πώληση
ακινήτων, ζ) κάθε θέµα το οποίο θα παραπεµφθεί σε αυτήν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
και θ) για κάθε θέµα που είναι αρµόδιο σύµφωνα µε. τις διατάξεις του παρόντος και της
κείµενης νοµοθεσίας.
3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:
Α) σε τακτικές συνεδριάσεις µέχρι το µήνα Μάρτιο κάθε έτους για έγκριση του
απολογισµού, ισολογισµού και προϋπολογισµού, β) σε έκτακτες συνεδριάσεις όταν
κριθεί αναγκαία η σύγκληση της από το ∆.Σ η όταν ζητηθεί από το έ να δέκατο
(1/10) των µελών ή την εξελεγκτική επιτροπή, τα οποία στην περίπτωση αυτή

καθορίζουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Στην παραπάνω περίπτωση το ∆Σ
οφείλει να συγκαλέσει τη Γ.Σ. µέσα σε 30 ηµέρες από την υποβολή της αίτησης,
4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε
ανακοινώσεις στο ∆ικαστικό Μέγαρο, στα γραφεία του σωµατείου και στον
τοπικό τύπο. Η γνωστοποίηση τρέπει να γίνεται τουλάχιστον επτά (7) ήµερες
πριν από τη συνέλευση.
5 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το έ να τέταρτο (1/4)
των εγγεγραµµένων µελών της. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γ Σ. συνέρχεται
ξανά εντός οκτώ (8) ηµερών, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θεωρείται ότι βρίσκεται σε
απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων. Η απαρτία βεβαιώνεται στην
αρχή της συνέλευσης είναι δε έγκυρη, στη συνέχεια της Γ Σ όσα µέλη και να
αποχωρήσουν
6. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός εάν,
από το καταστατικό ή από το νόµο απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία
7. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από τη συνεδρίαση των αρχαιρεσιών, οπότε
προεδρεύει µέλος που εκλέγεται από την ίδια και το οποίο δεν είναι µέλος του
απερχόµενου ∆.Σ
8 Για όλα τα θέµατα και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται
πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται οπό τον
Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα αυτής.
9 . Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε φανερή ψηφοφορία εκτός από ης
περιπτώσεις εκλογής των οργάνων διοίκησης του σωµατείου της διαγραφής
µέλους και για προσωπικά θέµατα, όπου η ψηφοφορία είναι µυστική.
10. Για την αγορά ή πώληση ακινήτων απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ½ των µελών
και η απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία, των 3/5 των ν παρόντων,
1 1 . Στις περατώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αυξηµένη απαρτία στη ΓΣ και πλειοψηφία
στη λήψη απόφασης επιτρέπεται η συµµετοχή και ψηφοφορία απόντων µελών µε
εξουσιοδότηση. Κάθε παριστάµενο µέλος µπορεί να εκπροσωπεί µε εξουσιοδότηση
µέχρι δέκα (10) απόντα µέλη.
Άρθρο 27ο
Αρχαιρεσίες
1. Οι εκλογές διενεργούνται µε ενιαία ψηφοδέλτιο και εκλέγονται οι πρώτοι κατά σειρά
αριθµού ψήφων, όλοι δε οι υπόλοιποι είναι κατά σειρά ψήφων αναπληρωµατικοί. Σε
περίπτωση ισοβαθµίας γίνεται κλήρωση. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο τίθενται σταυροί
προτίµησης µέχρι του αριθµού των µελών κάθε οργάνου.
2 . Οι υποψηφιότητες για το αξίωµα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται το αργότερο δέκα (10 ) ηµέρες πριν από τις
αρχαιρεσίες. Η ανακήρυξη των υποψηφίων πραγµατοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από τις εκλογές από τον Πρόεδρο του απερχόµενου ∆Σ..
3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
Άρθρο 28 ο
Εφορευτική Επιτροπή
1. Τουλάχιστον τρεις (3) ήµερες πριν από την ηµέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζει τριµελή Εφορευτική Επιτροπή καθώς και ισάριθµα
αναπληρωµατικά µέλη από τα µη υποψήφια µέλη.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή µεριµνά για την τήρηση της τάξεως εποπτεύει τη διενέργεια
των αρχαιρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του καταστατικού, µε βάση
το µητρώο των µελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αµφισβήτηση ή ένσταση που
υποβάλλεται.
Άρθρο 29ο
∆ιοικητικό Συµβούλιο

1. Το Λ. Ε.Α.∆. διοικεί ου από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο
2. 2 Τα τακτικά µέλη ίου ∆.Σ. συνέρχονται στην πρώτη από την εκλογή τους
συνεδρίαση, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, µετά από πρόσκληση του πρώτου σε αριθµό
συµβούλου και εκλέγουν µεταξύ τους, µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό
Γραµµατέα και τον Ταµία. Εάν δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη ψηφοφορία, η εκλογή
επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων και εκλέγεται αυτός που θα
συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση
µεταξύ των ισοψηφησάντων. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί κατά τη διάρκεια
της θητείας του µία από τις παραπάνω θέσεις, καλείται το πρώτο κατά σειρά
επιτυχίας αναπληρωµατικό µέλος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη
συµπληρωµένη σύνθεση του, στην πρώτη συνεδρίαση, εκλέγει µέλος του για τη
θέση αυτή και για το υπόλοιπο διάστηµα της θητείας του,
3. Η Θητεία νου ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και αρχίζει απο τη 15'Μαρτίου
του έτους των εκλογών. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του θα διεξάγονται
συγχρόνως µε τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆ικηγορικού Συλλόγου., Ειδικά η θητεία του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
αρχίζει από τη συγκρότηση του σε σώµα, µετά τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών,
που θα διενεργηθούν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης του Λ ΕΑ ∆
και λήγει την 15 Μαρτίου του έτους .
4 Μέλη τα οποία είναι υποψήφια για την εκλογή στη ∆ιοίκηση του ∆ικηγορικού
Συλλόγου δεν µπορούν να είναι υποψήφια και για τις θέσεις του ∆ιοικητικού
συµβουλίου του ΛΕΑ∆.
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα, σε ηµέρα και ώρα
που ορίζεται απ' αυτό και αποφασίζει επί των θεµάτων που εισάγονται, κατόπιν
εισηγήσεως του προέδρου ενώπιον αυτού και έκτακτα όταν υπάρχει λόγος η το
ζητήσουν ο Πρόεδρος ή τρία τουλάχιστον µέλη του, τα οποία αναφέρουν και τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη είναι
περισσότερα από τα απόντα και οι αποφάσεις του λαµβάνονται πάντοτε µε
πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
τον Προέδρου.
7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εί να ι αρµόδιο να αποφασίζει, για κάθε θέµα που αφορά
τη διοίκηση του σωµατείου, τη διαχείριση της περιουσίας του, της είσπραξη των
εισφορών, την καταβολή των παροχών και γενικά την πραγµάτωση των σκοπών του
ΛΕΑ∆. Χαράσσει δε και εφαρµόζει το πρόγραµµα δράση του σωµατείου. Ασκεί
επίσης κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική.
8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λογοδοτεί κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση που
συγκαλείται κάθε \Απρίλιο για την έγκριση του ισολογισµού - απολογισµού και για
το πεπραγµένα της προηγούµενης χρήσης. Επίσης κατά το µήνα ∆εκέµβριο
καταρτίζει τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους µέχρι δε την 30η Μαρτίου κάθε
έτους οφείλει να καταρτίζει τον ισολογισµό µ--: τα αποτελέσµατα την
διαχειριστικής περιόδου που έληξε, καθώς και την έκθεση πεπραγµένων. Τα
στοιχεία αυτά καθώς και τα στοιχεία, διαχείρισης του Ταµείου υποβάλλονται µέχρι
την ίδια. ηµεροµηνία στην εξελεγκτική Επιτροπή η οποία µετά τον έλεγχο,
συντάσσει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση.
9. Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβούλου τηρούνται
πρακτικά του υπογράφονται από όλα τα παρόντα µέλη.
10. Κατά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επιτρέπεται προσφυγή στη
Γενική Συνέλευση από όσους έχουν έννοµο συµφέρον, η οποία αποφασίζει σχετικά
σε τελευταίο βαθµό, κατά τη νόµιµη διαδικασία
11. Λεπτοµέρειες για τον τρόπο λειτουργίας τον ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται
µε κανονισµό λειτουργίας αυτού που συντάσσεται από το ∆.Σ, και εγκρίνεται από
τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 30"
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο πρόεδρος:

1. εκπροσωπεί το ΛΕΑ∆ σε δικαστικές, διοικητικές και λοιπές δηµόσιες αρχές και σε
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
2. συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ.
3. υπογράφει µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα τα πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής
Συνέλευσης και όλα τα έγγραφα προς τις αρχές ή τρίτους.
4. υπογράφει µε τον Ταµία τις εντολές πληρωµών και τις αναλήψεις από Τράπεζες,
σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆.Σ.
5. παίρνει κάθε µέτρο για την καλή λειτουργία του σωµατείου για την εξασφάλιση των
συµφερόντων του, ακόµα δε και χωρίς απόφαση του ∆.Σ. όταν από την αναβολή
κρίνει ότι κινδυνεύουν σοβαρά τα συµφέροντα του σωµατείου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο πρόεδρος αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και
αν αυτός κωλύεται η απουσιάζει από το αρχαιότερο µέλος του ∆.Σ.
Άρθρο 31ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραµµατέας
1. παρακολουθεί και συντονίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
2. φροντίζει για την επικοινωνία και την επαφή µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
∆ικηγορικού Συλλόγου
3. Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη και επικύρωση των πρακτικών του ∆.Σ. και της
Γ.Σ. και για την σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων.
4. Επιµελείται την αλληλογραφία και των δηµοσίων σχέσεων του συλλόγου.
Τον Γενικό Γραµµατέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει το αρχαιότερο
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Το ∆.Σ. µπορεί να ορίζει ως βοηθό και µέλος του ∆.Σ.
Άρθρο 32ο
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταµίας:
1. Φροντίζει για τις εισπράξεις και πληρωµές
2. Τηρεί το βιβλίο Ταµείου και Περιουσίας
3. Συνάσσει τον ισολογισµό και τον απολογισµό προηγούµενης χρήσης, καθώς και τον
ισολογισµό του επόµενου έτους.
4. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των εντολών του ∆.Σ. που αναφέρονται στις
λειτουργικές ανάγκες και στην συντήρηση της περιουσίας.
5. Ενεργεί άµεσα όλες τις πληρωµές που αφορούν το ΛΕΑ∆
Το ∆.Σ. µπορεί να ορίζει ως βοηθό και µέλος του ∆.Σ.

Άρθρο 33Ο
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Το σωµατείο έχει την υποχρέωση να τηρεί τα εξής βιβλία:
1. Μητρώο µελών, στο οποίο αναγράφονται µε αύξοντα αριθµό τα ονόµατα των µελών
µε όλα τα στοιχεία τους και µε την ηµεροµηνία εγγραφής τους και διαγραφής τους.
2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων
3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της εξελεγκτικής επιτροπής
5. Βιβλίο Ταµείου και περιουσίας. Σε αυτό καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά
όλες οι εισπράξεις και πληρωµές και αναγράφονται λεπτοµερώς όλα τα κινητά και
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωµατείου. Τηρεί επίσης γραµµάτια εισπράξεων

και πληρωµών, τα οποία πριν από τη χρήση τους, αριθµούνται και θεωρούνται από
τη Εξελεγκτική Επιτροπή.

1.

2.

3.
4.

Άρθρο 34Ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Γενική Συνέλευση, µαζί µε την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
προβαίνει και στην εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται
από τρία (3) µέλη που δεν είναι µέλη του εκάστοτε ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως καθήκον τον ετήσιο έλεγχο της διαχείρισης
και γενικά των πεπραγµένων της διοικήσεως και τη σύνταξη και υποβολή
ενώπιον της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της σχετικής έκθεσης.
Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθεται κάθε στοιχείο που
θεωρείται χρήσιµο για την διενέργεια του ελέγχου της.
Εκτός από τον παραπάνω τακτικό ετήσιο έλεγχο, η Εξελεγκτική Επιτροπή
µετά από αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων
µελών του ΛΕΑ∆ ή κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
υποχρεούται να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο αποκλειστικά και µόνο σε
θέµατα που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Το πόρισµα αυτού του ελέγχου κοινοποιείται τόσο στο ∆.Σ.
όσο και σε όλα τα µέλη του σωµατείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Άρθρο 35ο
∆ιάλυση του ΛΕΑ∆ και τύχη της περιουσίας του

1. Το ΛΕΑ∆ παύει να υφίσταται εάν η εκπλήρωση σκοπού του καταστεί ανέφικτη για
σπουδαίο λόγο.
2. Η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε
ειδική συνεδρίαση που συγκαλείται δύο µήνες νωρίτερα και στην οποία πρέπει να
παρίστανται τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του συνολικού αριθµού των µελών του,
αποφασίζει µε πλειοψηφία των δύο τρίτων τω παρόντων µελών, µε βάση σχετική
εισήγηση του ∆.Σ., είτε τη συνέχιση ύπαρξης του σωµατείου µε άλλο παρεµφερή
σκοπό είτε τη διάλυση του. Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση
συνέρχεται την επόµενη εβδοµάδα, την ίδια µέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο, έχει δε
απαρτία εφόσον παρίστανται τα πέντε δέκατα (5/10) των µελών και αποφασίζει µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων µελών κατά τα ανωτέρω. Αν και σε
αυτή την επαναληπτική συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη απαρτία, η Γενική
Συνέλευση συνέρχεται την επόµενη εβδοµάδα, την ίδια ηµέρα και ώρα στον ίδιο
τόπο, βρίσκεται δε σε απαρτία µε όσα µέλη είναι παρόντα και αποφασίζει µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων.
3. Σε περίπτωση διάλυσης του ΛΕΑ∆ η περιουσία του εκκαθαρίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτού και περιέρχεται στον ∆ικηγορικό Σύλλογο.

Άρθρο 36ο
ΣΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α
Το ΛΕΑ∆ έχει ως σήµα δύο χέρια σε χειραψία αλληλεγγύης και όλα τα έγγραφά του
σφραγίζονται µε στρογγυλή σφραγίδα που έχει το σήµα και τον τίτλο του.
Άρθρο 37ο

Αυξοµειώσεις των παροχών
Τα χρηµατικά ποσά, τα κλάσµατα και τα ποσοστά συµµετοχής των µελών που
αναφέρονται στο παρόν καταστατικό είτε ως παροχές είτε ως υποχρεώσεις

αυξοµειώνονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που λαµβάνονται µε
πλειοψηφία των 2/3 των µελών του.
Άρθρο 38ο

Επέκταση σκοπών του Λογαριασµού.
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Λογαριασµού που καλείται για το σκοπό
αυτό, µπορεί να αποφασισθεί η δηµιουργία και άλλων κλάδων προς ενίσχυση των
µελών του.
Άρθρο 39ο

Το διοικητικό συµβούλιο του Λογαριασµού δικαιούται να εκδίδει (και να
τροποποιεί) κανονισµούς που θα ρυθµίζουν λεπτοµέρειες λειτουργίας του
Λογαριασµού και εφαρµογής του παρόντος, που µπορούν να τροποποιηθούν µετά
παρέλευση τουλάχιστον έτους.
Άρθρο 40ο
Παραγραφή αξιώσεων κατά ΛΕΑ∆
1. Το δικαίωµα στο εφ` άπαξ βοήθηµα που χορηγεί το Ταµείο λόγω αποχωρήσεως από
το δικηγορικό λειτούργηµα υπόκειται στην 5ετή παραγραφή αφ` ότου κατέστη
απαιτητή, πλην όµως υπολογίζεται και απονέµεται σύµφωνα µε όσα ισχύουν κατά
τον χρόνο αποχώρησής του µέλους από το δικηγορικό λειτούργηµα.
2. Το δικαίωµα του µέλους σε κάθε άλλη χρηµατική παροχή του ΛΕΑ∆ πρέπει να
ασκηθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του επόµενου έτους εκείνου κατά το οποίο
κατέστη αυτό απαιτητό.
3. Τα εφ` άπαξ χρηµατικά βοηθήµατα που χορηγεί το Ταµείο δεν εκχωρούνται, ούτε
κατάσχονται. Ειδικώς, επιτρέπεται η κατάσχεση σε περίπτωση δικαστικής απόφασης
που επιδικάζει διατροφή εκ του νόµου. Επίσης επιτρέπεται η εκχώρηση ή
κατάσχεση και εφαρµογή των διατάξεων περί εκχωρήσεως ή κατασχέσεων υπέρ του
∆ηµοσίου
Άρθρο 41ο
Παραγραφή αξιώσεων κατά µελών
Οι αξιώσεις του ΛΕΑ∆ για τις οικονοµικές υποχρεώσεις των µελών του υπόκεινται στην
20ετή παραγραφή του ΑΚ. Σε κάθε περίπτωση αξιώσεις του ΛΕΑ∆ έναντι των µελών του
συµψηφίζονται σε κάθε περίπτωση µε αντίστοιχες αξιώσεις των µελών και σε κάθε
περίπτωση µε το ποσό του εφ` άπαξ.

