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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
13η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΛΕΑ∆ (ΒΕΡΟΙΑ)

Παναγιώτη Τυροβολά, Προέδρου ∆.Σ. ΛΕΑ∆Π Τρίπολης
**************
ΘΕΜΑ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΕΑ∆
ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΕΛΗ
***************
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, καλησπέρα,
Από το ∆.Σ. της Ένωσης ορίσθηκα εισηγητής της ενότητας του
καταστατικού, που αφορά τα ‘’ΜΕΛΗ’’.
Όπως γνωρίζουµε, οι διατάξεις για τα σωµατεία περιλαµβάνονται στα
άρθρα 78 µέχρι και 106 του Αστικού Κώδικα.
Ειδικότερα, οι διατάξεις που αφορούν τα µέλη των σωµατείων
περιλαµβάνονται στα άρθρα 78 και 86 µέχρι 91 του Αστικού Κώδικα, στις οποίες
και ορίζεται :
`Αρθρο 78
Σωµατείο
`Ενωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά
προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται
στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί σωµατείο χρειάζονται είκοσι
τουλάχιστον πρόσωπα.
`Αρθρο 86
Είσοδος νέων µελών
Αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, η είσοδος νέων µελών
επιτρέπεται πάντοτε.
`Αρθρο 87
Αποχώρηση µελών
Τα µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από το σωµατείο.
Η
αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη
του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

`Αρθρο 88
Αποβολή µελών
Αποβολή µέλους επιτρέπεται: 1. στις περιπτώσεις που προβλέπει το
καταστατικό 2. αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η γενική
συνέλευση.
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Το µέλος που έχει αποβληθεί έχει το δικαίωµα να προσφύγει στον πρόεδρο
των πρωτοδικών µέσα σε δύο µήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση,
αν η αποβολή έγινε αντίθετα προς τους όρους του καταστατικού ή αν δεν
υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για την αποβολή του.
`Αρθρο 89
Ισοτιµία µελών
`Ολα τα µέλη του σωµατείου έχουν ίσα δικαιώµατα. Ιδιαίτερα δικαιώµατα
απονέµονται ή αφαιρούνται µε τη συναίνεση όλων των µελών.
`Αρθρο 90
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών που έπαψαν να είναι µέλη
`Οσοι έπαψαν να είναι µέλη του σωµατείου δεν έχουν κανένα δικαίωµα στην
περιουσία του.
Οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα µε το χρόνο που
παρέµειναν µέλη.
`Αρθρο 91
Αµεταβίβαστο της ιδιότητας του µέλους
Η ιδιότητα του µέλους, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, δεν
επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν µεταβιβάζεται, ούτε κληρονοµείται.

Όπως είναι αυτονόητο, τα µέλη κάθε σωµατείου αποτελούν την
σπονδυλική στήλη του. Αυτά είναι που δίνουν ζωή στο σωµατείο, από αυτά
συγκροτούνται τα διάφορα όργανα αυτού (Γ.Σ., ∆.Σ., Ε.Ε. κ.λ.π.), µε βάση τα
οποία εξελίσσεται η σωµατειακή ζωή. Στην γενική της έννοια η ιδιότητα του
µέλους αποτελεί την προσωπική σχέση που συνδέει ορισµένο πρόσωπο µε
συγκεκριµένο σωµατείο που κατά κανόνα είναι –εκτός αντίθετης ρύθµισης του
καταστατικού- αµεταβίβαστη, ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και ακληρονόµητη
και θεµελιώνεται είτε από την αρχή κατά τη σύσταση του σωµατείου (ιδρυτικά
µέλη), είτε µεταγενέστερα (µε την προσχώρηση) κατά τον τρόπο που προβλέπει
το καταστατικό, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους
τις απαιτούµενες προϋποθέσεις.
Από τα καταστατικά διαφόρων ΛΕΑ∆ που διάβασα, ως προς την ενότητα
αυτή, θεωρώ ότι είναι αρκούντως πλήρη και δεν απαιτούνται σε αυτά
παρεµβάσεις-τροποποιήσεις ή απαιτούνται ελάχιστες τέτοιες. Για την πληρότητα
όµως της εισήγησής µου και τη δηµιουργία σφαιρικής εικόνας του θέµατος,
επειδή άλλωστε δεν έχω εικόνα του συνόλου των καταστατικών, κάποια των
οποίων πιθανόν να έχουν διαφορές, θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε όλα τα
επί µέρους θέµατα που έχουν σχέση µε την ενότητα αυτή. Βέβαια, επειδή και ο
Κώδικας περί ∆ικηγόρων βρίσκεται σε διαδικασία εκ θεµελίων τροποποίησης,
πιστεύω ότι θα πρέπει να αναµένουµε την ολοκλήρωσή του, γιατί είναι βέβαιο ότι
οι διατάξεις που θα τροποποιηθούν θα επηρεάσουν σοβαρά και τα καταστατικά
των σωµατείων µας.
ΜΕΛΗ :
Τα σωµατεία µας, οι ΛΕΑ∆ ή τα ΛΕΑ∆, όπως καθένας από εµάς τα
αποκαλεί, είναι δεδοµένο ότι απευθύνονται σε περιορισµένο και ορισµένο αριθµό
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ατόµων και από αυτά αντλούν τα µέλη τους. Οι ΛΕΑ∆, λοιπόν, απευθύνονται, ο
καθένας στα µέλη του αντίστοιχου –του οικείου- τοπικού δικηγορικού συλλόγου
και ως µέλη του µπορούν να είναι µόνο τα εν ενεργεία µέλη του συγκεκριµένου
δικηγορικού συλλόγου. ∆εν νοµίζω ότι πρέπει το σωµατείο να περιλαµβάνει και
άλλα µέλη, όπως π.χ. συνταξιούχους συναδέλφους, αφού βασικός σκοπός του
είναι η αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια µεταξύ των εν ενεργεία δικηγόρων, ώστε
αυτοί να βοηθούνται και διευκολύνονται στην άσκηση του επίπονου
βιοποριστικού λειτουργήµατός τους, ενώ οι προτεραιότητες των συνταξιούχων
συναδέλφων είναι εντελώς διαφορετικές και δεν νοµίζω να υπάρχει δυνατότητα
συνύπαρξης στο ίδιο σωµατείο. Ούτε, επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν
διατάξεις για ‘’επίτιµα’’ ή άλλα µέλη, τα οποία µάλλον ανασταλτικά λειτουργούν
στην πορεία του σωµατείου. Αν θέλει το σωµατείο να τιµήσει κάποιον, µπορεί µε
άλλους τρόπους.
ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ – ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ :
Συνεπώς, αποκτούν την ιδιότητα του µέλους του κάθε ΛΕΑ∆:
α- Τα ιδρυτικά µέλη, δηλαδή αυτοί οι συνάδελφοι, εν ενεργεία µέλη του
οικείου δικηγορικού συλλόγου, που υπέγραψαν την ιδρυτική πράξη και το
καταστατικό του ΛΕΑ∆ ή αυτοί που θα υπογράψουν την συστατική πράξη και το
καταστατικό σε ΛΕΑ∆ που δεν έχουν ακόµα ιδρυθεί και πρόκειται να ιδρυθούν.
β- αυτοδικαίως, δηλαδή χωρίς να απαιτείται καµία άλλη ενέργεια από
µέρους τους, όσοι ήταν µέλη του αντίστοιχου Ταµείου Προνοίας που
καταργήθηκε.
γ- Οι δικηγόροι που έχουν καταστεί ή θα καταστούν στο εξής -µε διορισµό
ή µε µετάθεση από άλλο δικηγορικό σύλλογο της χώρας- µέλη του αντίστοιχου
τοπικού δικηγορικού συλλόγου.
Για την εγγραφή τους πρέπει να υποβάλουν στο ∆.Σ. του σωµατείου
αίτηση για να καταστούν µέλη του. Για την εγγραφή του µέλους αποφασίζει το
∆.Σ. του σωµατείου. Εδώ, θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί στο καταστατικό µια εύλογη
προθεσµία για την λήψη της απόφασης περί της εγγραφής, η οποία ούτως ή
άλλως είναι τυπική, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερών
από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί απόφαση εντός της
παραπάνω προθεσµίας η εγγραφή να γίνεται αυτοδίκαια.
Ηµέρα κτήσης της ιδιότητας του µέλους θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης προς το σωµατείο.
Σηµειώνω ότι -αν και κατά την άποψή µου- η υποβολή αίτησης για την
εγγραφή ως µέλους δηλώνει ότι ο αιτών αποδέχεται τις διατάξεις του
καταστατικού του σωµατείου, έστω και ως εκ περισσού, πρέπει να αναφέρεται
στο καταστατικό ότι όποιος υποβάλει αίτηση για εγγραφή του στο σωµατείο
εξυπακούεται ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη τις διατάξεις του καταστατικού και
–ακόµα- να αναγράφεται τούτο υποχρεωτικά στην αίτησή του περί εγγραφής.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ :
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διάταξη του άρθρου 87 Α.Κ. : Κάθε µέλος
του σωµατείου δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει από αυτό µε έγγραφη
αίτησή του προς το ∆.Σ. Η αποχώρηση του µέλους πρέπει να γνωστοποιείται
τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για
το τέλος του.
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ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΟΣ :
Είναι αυτονόητο ότι το µέλος αποβάλλεται από το σωµατείο όταν :
1] Τούτο παύει για οποιοδήποτε λόγο να είναι µέλος του οικείου
δικηγορικού συλλόγου.
2] Συνταξιοδοτείται είτε λόγω γήρατος είτε λόγω ολικής και µόνιµης
ανικανότητας για την άσκηση της δικηγορίας,
3] Σε κάθε περίπτωση που παύει να είναι δικηγόρος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (π.χ. στην περίπτωση πειθαρχικής ποινής
οριστικής παύσης)
4] Υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην περίπτωση αυτή η αποβολή του µέλους
συντελείται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωµατείου που λαµβάνεται
µε µυστική και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Θεωρώ πως σε κάθε τέτοια
περίπτωση το υπό διαγραφή µέλος πρέπει να κληθεί να παράσχει εξηγήσεις
κατά την συζήτηση της υπόθεσής του στη Γ.Σ.. Σπουδαίο λόγο διαγραφής
αποτελεί και η µη συµµόρφωση του µέλους στις οικονοµικές υποχρεώσεις του
προς το σωµατείο για ένα χρονικό διάστηµα που πρέπει να ορισθεί (π.χ. ένα ή
δύο έτη). Αυτός που διαγράφεται µε την απόφαση της Γ.Σ., έχει δικαίωµα να
προσφύγει στον Πρόεδρο Πρωτοδικών του οικείου Πρωτοδικείου κατά της
απόφασης αυτής, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµέρα που του
γνωστοποιηθεί η απόφαση διαγραφής του, αν η αποβολή έγινε αντίθετα προς
τους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για την
αποβολή του.
Στο παρόν σηµείο, θεωρώ ότι πρέπει να προβλεφθεί και η σχέση του
σωµατείου µε το µέλος που τυχόν τελεί σε αναστολή του δικηγορικού
επαγγέλµατος ή κατέχει πολιτική ή άλλη θέση ή δεν ασκεί ενεργή δικηγορία.
Άποψή µου είναι ότι στο µέλος που τελεί σε αναστολή του δικηγορικού
επαγγέλµατος ή κατέχει πολιτική ή άλλη θέση, πρέπει να αναστέλλεται η ιδιότητα
του µέλους του ΛΕΑ∆, για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω κατάσταση και ο
χρόνος αυτός να µην µετρά κατά τον υπολογισµό της εφάπαξ παροχής κατά την
αποχώρησή του. Η αναστολή και ο χρόνος της µπορεί να διαπιστώνεται
οποτεδήποτε µε απόφαση του ∆.Σ.. Η περίπτωση κατά την οποία το µέλος δεν
ασκεί ενεργή δικηγορία, διαφέρει, αφού πολύ δύσκολα µπορεί αυτό να
εξακριβωθεί, συνεπώς δεν νοµίζω ότι για τις περιπτώσεις αυτές µπορεί να γίνει
κάποια διάκριση. Το µέλος να συνεχίζει να παραµένει µέλος. Άλλωστε, ο
δικηγόρος που δεν ασκεί ενεργή δικηγορία, δεν θα δύναται να ανανεώνει την
ετήσια εγγραφή του στον δικηγορικό σύλλογο, οπότε αποβάλλεται και από το
ΛΕΑ∆ σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις. Στην περίπτωση µάλιστα
κατά την οποία ασκεί άλλο επάγγελµα, ασυµβίβαστο κατά το άρθρο 63 του
Κώδικα περί δικηγόρων, αν δεν παραιτηθεί ο ίδιος, παύεται.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ Η ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ :
Τα µέλη του σωµατείου που παύουν να είναι µέλη του σωµατείου είτε
λόγω οικειοθελούς αποχώρησής τους είτε λόγω αποβολής τους, δεν έχουν
κανένα δικαίωµα στην περιουσία του. Σύµφωνα µε την διάταξη δε του άρθρου 90
Α.Κ., αυτά οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα µε το χρόνο που
παρέµειναν µέλη του. Το ίδιο ισχύει για κάθε µέλος που χάνει την ιδιότητά του
αυτή είτε λόγω µετάθεσής τους σε άλλο δικηγορικό σύλλογο είτε εξ άλλου λόγου
(διορισµός σε δηµόσια υπηρεσία κ.λ.π.).
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Καθένας από τους παραπάνω, δικαιούται να εισπράξει από το σωµατείο,
προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των εισφορών του και των πάσης φύσεως
δικαιωµάτων του, ως εφάπαξ αποζηµίωση, χρηµατικό ποσό που ισούται µε το
γινόµενο των ετών πραγµατικής δικηγορίας στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, επί
το 1/35 της εφάπαξ αποζηµίωσης, όπως αυτή προβλέπεται από τα επόµενα
άρθρα του καταστατικού και ορίζεται από το κάθε ΛΕΑ∆ ξεχωριστά.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ :
1] Όλα τα µέλη του Λογαριασµού έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Αυτά έχουν το δικαίωµα του ‘’εκλέγειν’’ και του ‘’εκλέγεσθε’’ και συµµετέχουν στα
όργανα του σωµατείου.
2] Με την επιφύλαξη της διάταξης του καταστατικού που ορίζει αναλογική
εφάπαξ αποζηµίωση σε όσους αποχωρούν ή διαγράφονται, κάθε µέλος
δικαιούται να συµµετέχει στις παροχές που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις του καταστατικού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προϋπόθεση όπως
χρόνου δικηγορίας, φύλλου, επαγγελµατικής δραστηριότητας κ.λ.π.
3] Κάθε µέλος υποχρεούται να τηρεί τους όρους και τις διατάξεις του
καταστατικού, να ενδιαφέρεται και να εργάζεται για την πρόοδο του Λογαριασµού
και τη διαφύλαξη των πόρων και της περιουσίας του, ειδικότερα δε :
- Να εξοφλεί εµπρόθεσµα και χωρίς οχλήσεις τις οικονοµικές του
υποχρεώσεις στο σωµατείο και να εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις του
καταστατικού περί του ενσήµου του ΛΕΑ∆ και της καταβολής των κρατήσεων
στις παραστάσεις.
- Να συνεισφέρει µε κάθε τρόπο στην εύρυθµη λειτουργία του
Λογαριασµού και την απρόσκοπτη ευδοκίµηση των σκοπών του.
- Να γνωστοποιεί εµπρόθεσµα, εγγράφως, κάθε µεταβολή των
προσωπικών του σχέσεων, που συνεπάγεται οποιαδήποτε συνέπεια στις
σχέσεις του µε το σωµατείο.
- Να ενεργούν πάντοτε έχοντας υπόψη τους ότι τα οικονοµικά δεδοµένα
του σωµατείου είναι περιορισµένα και βασίζονται στην αλληλεγγύη των
συναδέλφων και στην δύναµη της ένωσης και συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται
κάθε άσκοπη δαπάνη.
Η Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ :
Α- Η ιδιότητα του µέλους, ως εκ της φύσεώς τη, ούτε κληρονοµείται, ούτε
µεταβιβάζεται.
Β- Επίσης, η ιδιότητα του µέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση, πλην
ειδικά της εκπροσωπήσεώς του από άλλο µέλος του σωµατείου, διορισµένου µε
ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Τρίπολη 11 Ιουλίου 2012
Ευχαριστώ
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΗ :
Μέλη του σωµατείου είναι αποκλειστικά τα εν ενεργεία µέλη του
οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου.
ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ – ΑΠΟ∆ΟΧΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ :
Την ιδιότητα του µέλους του ΛΕΑ∆ αποκτούν :
α- Τα εν ενεργεία µέλη του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που
υπέγραψαν την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό του ΛΕΑ∆.
β- Αυτοδικαίως, δηλαδή χωρίς να απαιτείται καµία άλλη ενέργεια από
µέρους τους, όσοι ήταν µέλη του αντίστοιχου Ταµείου Προνοίας που
καταργήθηκε.
γ- Οι δικηγόροι που έχουν καταστεί ή θα καταστούν στο εξής -µε
διορισµό ή µε µετάθεση από άλλο δικηγορικό σύλλογο της χώρας- µέλη του
αντίστοιχου τοπικού δικηγορικού συλλόγου.
Για την εγγραφή τους πρέπει να υποβάλουν στο ∆.Σ. του σωµατείου
αίτηση για να καταστούν µέλη του. Στην αίτησή του το υποψήφιο µέλος
πρέπει να δηλώνει ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη τους όρους και τις
διατάξεις του καταστατικού. Για την εγγραφή του µέλους αποφασίζει το
∆.Σ. του σωµατείου εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την
υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που το ∆.Σ. δεν λάβει απόφαση εντός
της παραπάνω προθεσµίας, η αίτηση θεωρείται ότι έγινε αυτοδίκαια δεκτή.
Ηµέρα κτήσης της ιδιότητας του µέλους θεωρείται η ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης προς το σωµατείο.
Η µε οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση της ιδιότητας του µέλους του
σωµατείου, προϋποθέτει και την από µέρους του χωρίς επιφύλαξη αποδοχή
των όρων και των διατάξεων του καταστατικού του.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ :
Κάθε µέλος του σωµατείου δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει
από αυτό µε έγγραφη αίτησή του προς το ∆.Σ. Η αποχώρηση του µέλους
πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του
λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΟΣ :
Η αποβολή του µέλους του σωµατείου επέρχεται :
1] Σε κάθε περίπτωση που παύει να είναι µέλος του οικείου
δικηγορικού συλλόγου.
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2] Όταν το µέλος συνταξιοδοτείται είτε λόγω γήρατος είτε λόγω
ολικής και µόνιµης ανικανότητας για την άσκηση της δικηγορίας,
3] Σε κάθε περίπτωση που παύει να είναι δικηγόρος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (π.χ. στην περίπτωση πειθαρχικής
ποινής οριστικής παύσης),
4] Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωµατείου, που
λαµβάνεται µε µυστική και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον
υπάρχει σπουδαίος λόγος και αφού προηγούµενα το υπό διαγραφή µέλος
κληθεί να παράσχει εξηγήσεις κατά την συζήτηση της υπόθεσής του στη
Γ.Σ.. Σπουδαίο λόγο διαγραφής αποτελεί και η µη συµµόρφωση του µέλους
στις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς το σωµατείο για χρονικό διάστηµα
δύο ετών. Αυτός που διαγράφεται µε την απόφαση της Γ.Σ., έχει δικαίωµα
να προσφύγει στον Πρόεδρο Πρωτοδικών του οικείου Πρωτοδικείου κατά
της απόφασης αυτής, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµέρα που
του γνωστοποιηθεί η απόφαση διαγραφής του αν η αποβολή έγινε αντίθετα
προς τους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για
την αποβολή του.
Αναστέλλεται η ιδιότητα του µέλους του σωµατείου το οποίο τελεί σε
αναστολή του δικηγορικού επαγγέλµατος ή κατέχει πολιτική ή άλλη θέση,
για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω κατάσταση και ο χρόνος αυτός δεν
προσµετράται κατά τον υπολογισµό της εφάπαξ παροχής κατά την
αποχώρησή του. Η αναστολή και ο χρόνος της µπορεί να διαπιστώνεται
οποτεδήποτε µε απόφαση του ∆.Σ..
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ Η ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ :
Όσοι παύουν να είναι µέλη του σωµατείου είτε λόγω οικειοθελούς
αποχώρησής τους είτε λόγω αποβολής τους, δεν έχουν κανένα δικαίωµα
στην περιουσία του. Ακόµα, αυτοί οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά
τους ανάλογα µε το χρόνο που παρέµειναν µέλη του. Το ίδιο ισχύει για κάθε
µέλος που χάνει την ιδιότητά του αυτή είτε λόγω µετάθεσής τους σε άλλο
δικηγορικό σύλλογο είτε εξ άλλου λόγου (διορισµός σε δηµόσια υπηρεσία
κ.λ.π.).
Καθένας από τους παραπάνω, δικαιούται να εισπράξει από το
σωµατείο, προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των εισφορών του και των
πάσης φύσεως δικαιωµάτων του, ως εφάπαξ αποζηµίωση, χρηµατικό ποσό
που ισούται µε το γινόµενο των ετών πραγµατικής δικηγορίας στον οικείο
δικηγορικό σύλλογο, επί το 1/35 της εφάπαξ αποζηµίωσης, όπως αυτή
προβλέπεται από τα επόµενα άρθρα του καταστατικού και ορίζεται από το
κάθε ΛΕΑ∆ ξεχωριστά.
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ :
1] Τα µέλη του Λογαριασµού έχουν ίσα δικαιώµατα. Αυτά έχουν το
δικαίωµα του ‘’εκλέγειν’’ και του ‘’εκλέγεσθε’’ και συµµετέχουν στα
όργανα του σωµατείου.
2] Με την επιφύλαξη της διάταξης του καταστατικού που ορίζει
αναλογική εφάπαξ αποζηµίωση σε όσους αποχωρούν ή διαγράφονται, κάθε
µέλος δικαιούται να συµµετέχει στις παροχές που προβλέπονται από τις
σχετικές διατάξεις του καταστατικού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
προϋπόθεση όπως χρόνου δικηγορίας, φύλλου, επαγγελµατικής
δραστηριότητας κ.λ.π.
3] Κάθε µέλος υποχρεούται να τηρεί τους όρους και τις διατάξεις του
καταστατικού, να ενδιαφέρεται και να εργάζεται για την πρόοδο του
Λογαριασµού και τη διαφύλαξη των πόρων και της περιουσίας του,
ειδικότερα δε :
- Να εξοφλεί εµπρόθεσµα και χωρίς οχλήσεις τις οικονοµικές του
υποχρεώσεις στο σωµατείο και να εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις του
καταστατικού περί του ενσήµου του ΛΕΑ∆ και της καταβολής των
κρατήσεων υπέρ αυτού στις παραστάσεις.
- Να συνεισφέρει µε κάθε τρόπο στην εύρυθµη λειτουργία του
Λογαριασµού και την απρόσκοπτη ευδοκίµηση των σκοπών του.
- Να γνωστοποιεί εµπρόθεσµα, εγγράφως, κάθε µεταβολή των
προσωπικών του σχέσεων, που συνεπάγεται οποιαδήποτε συνέπεια στις
σχέσεις του µε το σωµατείο.
- Να ενεργεί πάντοτε έχοντας υπόψη του ότι τα οικονοµικά δεδοµένα
του σωµατείου είναι περιορισµένα και βασίζονται στην αλληλεγγύη των
συναδέλφων και στην δύναµη της ένωσης και συνεπώς πρέπει να
αποφεύγεται κάθε άσκοπη δαπάνη.
Η Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ :
Α- Η ιδιότητα του µέλους ούτε κληρονοµείται, ούτε µεταβιβάζεται.
Β- Επίσης, η ιδιότητα του µέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση,
πλην ειδικά της εκπροσωπήσεώς του από άλλο µέλος του σωµατείου,
διορισµένου µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ

