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TOY ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

(Λ.Ε.Α.Δ.Α.)

Ο Κανονισμός αυτός προβλέπεται από το καταστατικό του σωματείου και αποβλέπει στην 
ειδικότερη ρύθμιση του ύψους, του είδους, των προϋποθέσεων και των όρων της εγγραφής, των 
εισφορών και των παροχών που χορηγεί το ΛΕΑΔΑ στα μέλη του.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Λ.Ε.Α.Δ.Α.)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A 
ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Κάθε δικηγόρος που σύμφωνα με το καταστατικό μπορεί να εγγράφει στο ΛΕΑΔΑ, προκειμένου να 
καταστεί μέλος, πρέπει να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση με την οποία θα ζητά την εγγραφή του στο ΛΕΑΔΑ και η οποία έχει την έννοια της πλήρους 
και ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού του σωματείου και στην 
οποία θα περιέχεται δήλωση ότι κατοικεί μόνιμα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αγρίνιου και ασκεί 
πραγματικά, ενεργά και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αγρίνιου 
την δικηγορία και θα αναφέρεται η διεύθυνση της επαγγελματικής του στέγης και της κατοικίας του. 
β) Εφόσον πρόκειται για έγγαμο ενδιαφερόμενο στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο 
του ή της συζύγου, το έτος του γάμου και, εάν υπάρχουν, τα τέκνα του και τα έτη γεννήσεώς τους. 
γ) Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρίνιου περί της εγγραφής του στον Δικηγορικό Σύλλογο και 
της ημερομηνίας όρκισης αυτού.
δ) Το ποσό της εγγραφής στο σωματείο όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά. 
ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που μπορεί να κριθεί σαν αναγκαίο από το Δ.Σ.

Οι ασκούμενοι δικηγόροι θεωρούνται αυτοδίκαια μέλη του ΛΕΑΔΑ από την εγγραφή τους στο 
δικηγορικό σύλλογο Αγρίνιου, για την λήψη των προβλεπομένων από το Καταστατικό παροχών, οι 
οποίες θα καταβάλλονται στο ήμισύ τους, χωρίς να απαιτείται αίτηση για την εγγραφή τους. Δικαίωμα 
του ΛΕΑΔΑ είναι να ζητά, όσες φορές το κρίνει αναγκαίο, την προσκόμιση βεβαίωσης του δικηγορικού 
συλλόγου Αγρίνιου περί της εγγραφής τους, καθώς και βεβαίωση δικηγόρου ότι ασκούνται πραγματικά 
και ουσιαστικά.

Βασική προϋπόθεση για την απονομή παροχών σε ασκούμενους είναι η διαμονή τους στην περιφέρεια 
του Πρωτοδικείου Αγρίνιου και η πραγματική άσκησή τους.

Ο χρόνος της άσκησης δεν θεωρείται ως χρόνος συμμετοχής στο ΛΕΑΔΑ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Η αίτηση του μέλους μαζί με τα δικαιολογητικά εισάγεται στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή έκτακτα, μόνο αν είναι ιδιαίτερη ανάγκη, το οποίο και αποφασίζει περί της 
αποδοχής ή μη αυτής. Αντίγραφο της απόφασης ή επιστολή γνωστοποίησης της απόφασης περί της 
εγγραφής κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ή ανακοινώνεται 
τούτο προφορικά.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης, γεγονός για το οποίο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος 
εγγράφως, δικαιούται αυτός μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της απορριπτικής απόφασης, να ασκήσει προσφυγή, απευθυνόμενη προς τη Γενική Συνέλευση του 
σωματείου. Η προσφυγή εισάγεται για συζήτηση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά 
την απόρριψη της αίτησης εγγραφής και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση 
αίτησης αναγνώρισης της ακυρότητας της απόφασης του Δ.Σ. που απέρριψε την αίτηση εγγραφής 
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί της προσφυγής κατά 
πλειοψηφία.
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση ως και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
καταχωρούνται στο μητρώο μελών του σωματείου. Στο μητρώο μελών σημειώνονται και οι πόσης 
φύσεως παροχές του ΛΕΑΔΑ προς τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Το δικαίωμα εγγραφής στο σωματείο για κάθε νέο μέλος ορίζεται στο ποσό των 20,00 ευρώ που 
καταβάλλεται εφάπαξ με την αίτηση εγγραφής.
β) Το ποσό επανεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 περ. β του καταστατικού ορίζεται σε 100,00 ευρώ, 
επίσης εφάπαξ καταβαλλόμενο.
γ) Το δικαίωμα εγγραφής στο ΛΕΑΔΑ Δικηγόρων προερχομένων από οποιονδήποτε άλλο επαγγελματικό 
κλάδο ορίζεται σε 500,00 ευρώ εφάπαξ καταβαλλόμενο εφόσον το υπό εγγραφή μέλος ξεπερνά το 40° 
έτος της ηλικίας του.

ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

Κάθε μέλος του σωματείου πλην αυτών που τελούν σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού 
λειτουργήματος υποχρεούται να καταβάλλει ετήσια εισφορά από 120,00 €, ήτοι 10,00 € κάθε μήνα, 
στο τέλος του αντίστοιχου έτους και συγκεκριμένα τον μήνα Δεκέμβριο αυτού,

Το ύψος της ετήσιας εισφοράς μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα 
από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από συνεκτίμηση της οικονομικής 
κατάστασης του ΛΕΑΔΑ. Προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει αναλογιστικές 
μελέτες.

Ως χρόνος καταβολής της εισφοράς αυτής ορίζεται, το αργότερο, η 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΩΝ

1. Για κάθε δικαστική ενέργεια ή σύμπραξη στην κατάρτιση συμβολαίου, για τις οποίες εκδίδεται 
τετραπλότυπη απόδειξη, παρακρατείται από τον δικηγορικό σύλλογο Αγρίνιου, υπέρ του ΛΕΑΔΑ το ποσό 
που προβλέπεται στο άρθρο 61 παρ. 2 του νόμου 4914/2013 (Κώδικας δικηγόρων) για κάθε δικαστική 
ενέργεια και ποσοστό 2,5% στη σύμπραξη για κατάρτιση συμβολαίου.

2. Τα μέλη του ΛΕΑΔΑ υποχρεούνται να επικολλούν ή αποδίδουν κινητό ένσημο η αξία του οποίου 
καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ.:
α) Σε δικόγραφα ή παραστάσεις στο Ειρηνοδικείο, στα Πολιτικά Πρωτοδικεία (Μονομελές και 
Πολυμελές), Διοικητικά Πρωτοδικεία (Μονομελές και Τριμελές), Πταισματοδικείο και Πλημμελειοδικεία 
(Μονομελές και Τριμελές -  ακόμη κι αν δικάζει σε δεύτερο βαθμό) και σε κάθε άλλη αρχή 
(συμβολαιογράφους, υποθηκοφυλακεία, επιτροπές Ι.Κ.Α., εξώδικα κ.λ.π.), κινητό ένσημο αξίας σήμερα 
πέντε (5,00) €.
β) Σε δικόγραφα ή παραστάσεις στα Πολιτικά Εφετεία, Διοικητικά Εφετεία, Ποινικά Εφετεϊα και σε 
δικαστήρια που δικάζουν κακουργήματα, κινητό ένσημο αξίας σήμερα δέκα (10,00) €.

3. Το Δ.Σ. του ΛΕΑΔΑ υποχρεούται να διενεργεί κάθε χρόνο έλεγχο της καταβολής των εισφορών 
αυτών καθώς και της επικόλλησης ή απόδοσης των ενσήμων εκ μέρους των μελών του.

3



ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΕΡΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Οι εισφορές ή οι τυχόν επιβληθείσες σε μέλη χρηματικές ποινές πρέπει να καταβάλλονται εμπρόθεσμα 

κατά τον χρόνο που ορίζεται για κάθε εισφορά ή χρηματική ποινή.
Το Δ.Σ. του ΛΕΑΔΑ, εφόσον από τον έλεγχο που πραγματοποιεί διαπιστώνει την ύπαρξη οφειλής 

έλους του, ειδοποιεί τούτο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο περί της οφειλής, του ύψους αυτής και 
ου χρόνου έναρξης της υπερημερίας. Τάσσει δε σ' αυτό εύλογο χρόνο για την καταβολή κάνοντας 
πωσδήποτε μνεία ότι μετά την παρέλευση της τασσόμενης προθεσμίας το μέλος στερείται 

οποιοσδήποτε παροχής του σωματείου.
Το Δ.Σ. του ΛΕΑΔΑ δικαιούται να συμψηφίσει οφειλές των μελών του προς αυτό, από οποιοδήποτε 

αιτία κι αν προέρχονται, με οποιουδήποτε είδους παροχή που τα μέλη αυτά δικαιούνται να λάβουν από 
το σωματείο.

Η υπαίτια καθυστέρηση πληρωμής κάθε είδους εισφοράς ή χρηματικής ποινής έχει σαν συνέπεια:
α) Την έναρξη των τόκων υπερημερίας σε βάρος του οφειλέτη και υπέρ του σωματείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεϊ με απόφασή του να απαλλάσσει το μέλος της καταβολής τόκων 

υπερημερίας, εφόσον κρίνει ότι η καθυστέρηση καταβολής οφείλεται σε δικαιολογημένο λόγο. Για το 
δικαιολογημένο ή μη της εμπρόθεσμης καταβολής των πάσης φύσεως εισφορών αποφαίνεται 
αμετάκλητα το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Την αναστολή κάθε παροχής προς το υπερήμερο μέλος του σωματείου.
Η άρση της αναστολής του δικαιώματος επί των παροχών επέρχεται μετά την πλήρη εξόφληση της 

οφειλής κατά έξοδα, τόκους και κεφάλαιο. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης εφαρμόζεται η διάταξη του 
άρθρου 423 ΑΚ, χωρίς όμως να αίρεται η αναστολή της παροχής, εκτός αν το Δ.1. αποφασίσει 
διαφορετικά.

γ) Την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος του μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Τα μέλη του σωματείου και τα μέλη των οικογενειών τους στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το 
καταστατικό και τον παρόντα ειδικό κανονισμό, αποκτούν δικαίωμα επί των πάσης φύσεως παροχών του 
σωματείου, μόνο εφόσον είναι οικονομικώς τακτοποιημένα και δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές 
έναντι αυτού, εκτός εκείνων που τελούν σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και για 
όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή, ο χρόνος της οποίας δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των 
παροχών όπου απαιτείται. Δικαίωμα του σωματείου είναι να ζητά την τακτοποίηση κάθε οικονομικής 
εκκρεμότητας πριν τη χορήγηση οποιοσδήποτε παροχής ή να συμψηφίζει κάθε τυχόν οφειλή του μέλους 
με το ποσό της δικαιούμενης παροχής.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνο για την καταβολή των εξόδων κηδείας.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 9

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Τα μέλη του σωματείου κατά την έξοδό τους από το δικηγορικό επάγγελμα δικαιούνται εφάπαξ 

βοηθήματος ανάλογου με τα χρόνια συμμετοχής τους στο ΛΕΑΔΑ και στο καταργηθέν Ταμείο Προνοίας 
Δικηγόρων Αγρίνιου.

Το ύψος του βοηθήματος αυτού είναι ίσο με πάγιο κατ' έτος συμμετοχής ποσό, χορηγείται δε κατ' 
ανώτατο όριο μέχρι και σαράντα (40) χρόνια συμμετοχής στο ΛΕΑΔΑ, έστω και αν ο πραγματικός 
χρόνος είναι μεγαλύτερος. Το ποσό αυτό καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από



αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σήμερα δε ανέρχεται στο ποσό των 800,00 ευρώ 
για κάθε έτος συμμετοχής στο ΛΕΑΔΑ και στο καταργηθέν Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αγρίνιου.

Για την καταβολή της παροχής αυτής το μέλος υποβάλλει αίτηση στο σωματείο η οποία συνοδεύεται 
από:

α) Βεβαίωση του δικηγορικού συλλόγου ότι διαγράφηκε από τα μητρώα του συλλόγου, 
β) Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ότι διέκοψε την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, 
γ) Αντίγραφο του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) στο οποίο έχει δημοσιευθεί η 

διαγραφή του δικηγόρου.
Σε περίπτωση θανάτου μέλους του σωματείου πριν τη λήψη της παροχής, αυτή καταβάλλεται στα 

πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού.
Για την καταβολή otouc συννενεκ της πεpiπτωσηc 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού (ήτοι σύζυνος 

και τέκνα) απαιτούνται:
α) Αίτηση των ενδιαφερόμενων που μπορεί να είναι κοινή, 
β) Ληξιαρχική πράξη του θανόντος.
γ) Αντίγραφο της δημοσιευθείσας διαθήκης του αποβιώσαντος ή βεβαίωση του αρμόδιου 

πρωτοδικείου ότι δεν δημοσιεύθηκε διαθήκη, 
δ) Πιστοποιητικό μη αποποίησης της κληρονομιάς
ε) Πιστοποιητικό του ληξιάρχου περί εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντος.
στ) Κάθε τυχόν άλλο πιστοποιητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει ως αναγκαίο.

Η καταβολή του οριζόμενου ποσού στους δικαιούχους διενεργείται το αργότερο μέσα σε διάστημα 
εξήντα (60) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την παρακράτηση κάθε τυχόν οφειλόμενου ποσού στο 
σωματείο από την καταβαλλόμενη παροχή.

Γ ια τη λήψη της παροχής αυτής σαν έτη συμμετοχής στο ΛΕΑΔΑ νοούνται τα χρόνια της πραγματικά, 
ενεργά και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα άσκησης δικηγορίας του μέλους του σωματείου στην 
περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αγρίνιου. Σαν τέτοια θεωρούνται και τα χρόνια που τα μέλη του ΛΕΑΔΑ 
έχουν διανύσει στο διαλυθέν Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αγρίνιου. Δεν αναγνωρίζονται χρόνια 
συμμετοχής σε άλλα συναφή σωματεία ή μη πραγματικά (πλασματικά) αναγνωρισμένα ή μελλοντικά 
χρόνια συμμετοχής.

Δικαίωμα για την παραπάνω παροχή έχει το μέλος εφόσον συμπλήρωσε στο ΛΕΑΔΑ τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) χρόνια συμμετοχής. Σε περίπτωση που η έξοδος από το δικηγορικό επάγγελμα ή η 
αποχώρησή του από το σωματείο πραγματοποιείται πριν τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών, καθώς και σε 
κάθε άλλη περίπτωση εκούσιας αποχώρησης μέλους από το ΛΕΑΔΑ ανεξαρτήτως των ετών συμμετοχής 
του σε αυτό και το καταργηθέν Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αγρίνιου εφόσον συνεχίζει να ασκεί 
δικηγορία στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αγρίνιου εγγεγραμμένο στο δικηγορικό σύλλογο Αγρίνιου, 
το μέλος δικαιούται εφάπαξ βοηθήματος ανάλογου με τα χρόνια συμμετοχής του στο ΛΕΑΔΑ και στο 
καταργηθέν Τ.Π.Δ.Α., το οποίο ισούται για κάθε έτος συμμετοχής του με το ήμισυ (Vi) του ποσού που 
ορίζεται παραπάνω. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και μέλη που έχουν ήδη αποχωρήσει από το σωματείο 
και δεν έχουν λάβει ακόμα το εφάπαξ βοήθημα εξόδου από τη δικηγορία.

Σε περίπτωση μετάθεσης του δικηγόρου -  μέλους του σωματείου σε άλλο δικηγορικό σύλλογο ή 
εκούσιας αποχώρησής του από το ΛΕΑΔΑ εφόσον συνεχίζει να ασκεί δικηγορία στην περιφέρεια του 
Πρωτοδικείου Αγρίνιου, το δικαίωμα για την λήψη της παροχής αυτής, και στο ύψος που ανέρχεται κατά 
το χρόνο αποχώρησης από το σωματείο, αποκτάται μετά την έξοδό του από το επάγγελμα του 
δικηγόρου.

Εάν κάποιος εγγράφει ως μέλος στο σωματείο μετά τη συμπλήρωση του 40ου έτους της ηλικίας του, 
εφόσον προέρχεται από οποιονδήποτε άλλο επαγγελματικό κλάδο, πλην της μεταγραφής από άλλον 
δικηγορικό σύλλογο, τότε, κατά την αποχώρησή του: α) Εντός εικοσαετίας από της εγγραφής του δεν 
δικαιούται εφάπαξ βοηθήματος αποχώρησης, β) Μετά τη συμπλήρωση εικοσαετίας από της εγγραφής 
του και οποτεδήποτε αποχωρήσει δικαιούται εφάπαξ βοηθήματος αποχώρησης ανάλογου με τα χρόνια
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συμμετοχής του στο ΛΕΑΔΑ, το οποίο ισούται με το ήμισυ (1/2) του ποσού που ορίζεται παραπάνω για 
κάθε έτος συμμετοχής.

Εάν μέλος του σωματείου εξέλθει του δικηγορικού επαγγέλματος λαμβάνοντας το εφάπαξ βοήθημα 
εξόδου από το σωματείο, στη συνέχεια δε επανεγγραφεί στον δικηγορικό σύλλογο Αγρίνιου ή και σε 
άλλον δικηγορικό σύλλογο προκειμένου να συνεχίσει την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος τότε 
υποχρεούται να επιστρέφει στο σωματείο το ποσό που έλαβε ως εφάπαξ βοήθημα εξόδου, εντόκως, με 
ποσοστό τόκου 10%, από την ημέρα που το έλαβε.

Σε περίπτωση διαγραφής μέλους για τους λόγους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 24 του καταστατικού του ΛΕΑΔΑ, δηλαδή λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή όταν 
οφείλει για τρία έτη την ετήσια εισφορά του στο ΛΕΑΔΑ τότε, το διαγραφέν μέλος, δικαιούται εφάπαξ 
βοήθημα αποχώρησης ανάλογα με τα χρόνια συμμετοχής του στο ΛΕΑΔΑ, το οποίο ισούται με το ήμισυ 
(1/2) του ποσού που ορίζεται παραπάνω για κάθε έτος συμμετοχής και πάντως για την περίπτωση της 
παραγράφου 3 του άρθρου 24 του καταστατικού όχι για τα έτη που οφείλει τις εισφορές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται να μην αποδώσει το εφάπαξ 
βοήθημα εξόδου στο σύνολό του ή για κάποια χρόνια συμμετοχής εάν διαπιστώσει ότι το αιτηθέν μέλος 
δεν ασκούσε πραγματικά και ενεργά ή κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα τη δικηγορία στην 
περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αγρίνιου για όλα ή για κάποια από τα κρίσιμα χρόνια, ακόμη κι αν δεν είχε 
προχωρήσει σε διαγραφή του μέλους αυτού. Στην περίπτωση αυτή το μέλος που θίγεται έχει δικαίωμα 
προσφυγής, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανωτέρω 
απόφασης, απευθυνόμενη στη Γενική Συνέλευση του σωματείου και η οποία συζητείται στην πρώτη, 
μετά την κατάθεση της προσφυγής του, Γενική Συνέλευση των μελών του ΛΕΑΔΑ που αποφασίζει 
οριστικά κατά πλειοψηφία. Η προσφυγή αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παραδεκτή 
άσκηση αίτησης -  αγωγής αναγνώρισης της ακυρότητας της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Η αξίωση του μέλους και των δικαιουμένων, σύμφωνα με το άρθρο 
13 του καταστατικού, προσώπων για τη λήψη του εφάπαξ επιδόματος εξόδου παραγράφεται με την 
πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία που γεννήθηκε κι ήταν δικαστικά επιδιώξιμη.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
Το ποσό του έκτακτου βοηθήματος που χορηγείται στα μέλη, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 

άρθρο 15 (έκτακτες παροχές) του Καταστατικού, σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου προσωπικού ή 
οικογενειακού ατυχήματος, ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των 1.000,00 ευρώ για κάθε 
ημερολογιακό έτος.

Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις ασθένειας του μέλους το ύψος του έκτακτου βοηθήματος μπορεί να 
ανέλθει μέχρι το ποσό των 5.000,00 ευρώ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δη σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις ασθένειας ή ατυχήματος, το 
παραπάνω έκτακτο βοήθημα μπορεί να χορηγείται και όταν ο σοβαρός λόγος χορήγησής του συντρέχει 
στο πρόσωπο του συζύγου του μέλους ή των τέκνων του, όταν αποδεδειγμένα το μέλος βρίσκεται σε 
οικονομική δυσχέρεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Το βοήθημα αυτό δεν το δικαιούνται όσα μέλη γράφτηκαν στο σωματείο μετά τη συμπλήρωση του 
40ου έτους της ηλικίας τους εφόσον προέρχονται από άλλον επαγγελματικό κλάδο και για μία δεκαετία 
από της εγγραφής τους.

Για την χορήγηση του βοηθήματος αυτού απαιτούνται: 
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναφέρει την περίπτωση για την οποία ζητά το βοήθημα 
(σοβαρή ασθένεια, προσωπικό ή οικογενειακό ατύχημα, επιστράτευση).
β) Πιστοποιητικό ιατρού, κλινικής, νοσοκομείου ή άλλου ιδιωτικού ή δημόσιου θεραπευτηρίου στο οποίο 
αναγράφεται η πάθηση του μέλους ή των μελών της οικογένειάς του.
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γ) Βεβαίωση του Στρατολογικού Γραφείου περί του χρόνου επιστράτευσης, όταν το βοήθημα ζητείται 
για το λόγο αυτό.
δ) Βεβαίωση -  δήλωση του αιτούντος στην οποία αναφέρεται ο χρόνος κατά τον οποίο, εξαιτϊας του 
προβλήματος του, το γραφείο παρέμεινε κλειστό και ο χρόνος αποχής του από δικαστικές και εξώδικες 
ενέργειες.
ε) Σε περίπτωση που το βοήθημα αυτό ζητείται λόγω πολύ σοβαρού προβλήματος του συζύγου του 
μέλους ή των τέκνων του, αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης ή του εκκαθαριστικού του 
σημειώματος.
στ) Κάθε άλλο στοιχείο που θα κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δικαίωμα του ΛΕΑΔΑ είναι, όπως ορίζεται στο καταστατικό, να ζητήσει την εξέταση του αιτούντος ή 
του μέλους της οικογένειάς του από ιατρό της επιλογής του με έξοδα του σωματείου, ενώ η τυχόν 
άρνηση του μέλους δίνει το δικαίωμα στο σωματείο να αρνηθεί την παροχή.

Το μέλος που δικαιούται την παροχή αυτή καταθέτει σχετική αίτηση το αργότερο εντός δύο (2) ετών 
από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο παρουσιάστηκε το πρόβλημα υγείας ή υπέστη το ατύχημα ή 
επιστρατεύθηκε άλλως το δικαίωμά του υποπίπτει σε παραγραφή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
Το σωματείο χορηγεί οικονομική ενίσχυση λόγω θανάτου στα μέλη της οικογένειας του μέλους. Το 

ύψος του βοηθήματος αυτού ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ.
α) Τα βοήθημα αυτό καταβάλλεται, εφόσον το μέλος δεν έχει εξέλθει από το επάγγελμα κατά τη 

στιγμή του θανάτου και δεν έχει λάβει το εφάπαξ βοήθημα εξόδου.
β) Τα ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο και σε περίπτωση έλλειψης αυτού και στα 

παιδιά του μέλους.
γ) Για την καταβολή αυτή αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως όταν πληροφορηθεί το 

θάνατο του μέλους και δεν απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου.
δ) Η παροχή αυτή δεν εξαρτάται από την προηγούμενη οικονομική τακτοποίηση του αποβιώσαντος 

και έχει τον χαρακτήρα της άμεσης οικονομικής βοήθειας στην οικογένεια του θανόντος.

ΑΡΘΡΟ 12 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

Το βοήθημα τοκετού ορίζεται στο ποσό των 300,00 ευρώ για κάθε τέκνο μέλους που γεννιέται.
Το βοήθημα αυτό καταβάλλεται στους άνδρες και γυναίκες μέλη του ΛΕΑΔΑ με την προσκόμιση των 

ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Αίτηση του μέλους.
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
Η καταβολή του βοηθήματος αυτού στα μέλη του σωματείου δεν εξαρτάται από την τυχόν καταβολή 

άλλου συναφούς επιδόματος -  βοηθήματος από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.
Σε περίπτωση πολλαπλού τοκετού το βοήθημα αυτό πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των 

γεννηθέντων παιδιών.
Το βοήθημα αυτό δικαιούται το μέλος και αν το τέκνο δεν γεννήθηκε ζωντανό. Όχι όμως και σε 

περίπτωση διακοπής της κύησης.
Η λήψη του βοηθήματος αυτού αποκλείει την παράλληλη καταβολή και εκτάκτου βοηθήματος για την 

ίδια αιτία. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μέλη του σωματείου το βοήθημα αυτό καταβάλλεται 
μία φορά και μόνο στη γυναίκα μέλος.

Το μέλος που δικαιούται την παροχή αυτή καταθέτει σχετική αίτηση το αργότερο εντός δύο (2) ετών 
από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο επήλθε ο τοκετός άλλως το δικαίωμά του υποπίπτει σε 
παραγραφή.
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ΑΡΘΡΟ 13 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Στα μέλη του ΛΕΑΔΑ που εγγράφονται στο σωματείο, κατά την έναρξη της δικηγορίας τους, 
καταβάλλεται ύστερα από αίτησή τους, ειδικό βοήθημα μέχρι 880,00 ευρώ συνολικά για την 

ί>\ αντιμετώπιση των εξόδων δημιουργίας γραφείου.
Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δύο ετήσιες δόσεις με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Μ\ α) Εγγραφή του μέλους στο ΛΕΑΔΑ.
/  β) Αίτηση για την καταβολή του ποσού, διαφορετική για κάθε έτος, με δήλωση ότι λειτουργεί 

γραφείο στην περιφέρεια του πρωτοδικείου Αγρίνιου μόνος ή συστεγαζόμενος με άλλο δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης μέσα στο έτος που το μέλος δικαιούται την παροχή το δικαίωμα 

παραγράφεται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε κάθε περίπτωση αποφασίζει για την χορήγηση ή μη της παροχής 

αυτής.
Το βοήθημα αυτό δεν το δικαιούνται όσα μέλη γράφτηκαν στο σωματείο εφόσον προέρχονται από 

άλλον επαγγελματικό κλάδο ή με μεταγραφή από άλλον δικηγορικό σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 14 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΤΗ

Το ΛΕΑΔΑ διοργανώνει κάθε έτος και στην περίοδο των Χριστουγέννων εορταστική εκδήλωση για τα 
τέκνα των μελών του, ηλικίας μέχρι δεκαπέντε (15) ετών.

Την οργάνωση της γιορτής αυτής αναλαμβάνει πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 15 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Το ΛΕΑΔΑ χορηγεί βοήθημα, το ύψος του οποίου ανέρχεται μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ, για 
τα τέκνα των μελών του που συμμετέχουν σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Το ποσό που το μέλος δικαιούται καταβάλλεται αφού:
α) Υποβάλλει αίτηση για την καταβολή του ποσού.
β) Προσκομίσει απόδειξη περί καταβολής ποσού σε παιδική κατασκήνωση.
Κατ' εξαίρεση μπορεί να καταβληθεί το δικαιούμενο ποσό απευθείας στον ιδιοκτήτη της 

κατασκήνωσης εφόσον εκδοθεί τιμολόγιο ή απόδειξη στο όνομα του σωματείου.
Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης μέσα στο έτος που το μέλος δικαιούται την παροχή το δικαίωμα 

παραγράφεται.

ΑΡΘΡΟ 16
ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Το ΛΕΑΔΑ χορηγεί ετησίως βοήθημα στην ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρίνιου 

μετά από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της.
Το ύψος του βοηθήματος αυτού και ο τρόπος καταβολής του αποφασίζεται κάθε φορά από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του βοηθήματος αυτού είναι η συμμετοχή της 

ποδοσφαιρικής ομάδας στο Πανελλήνιο Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων.

ΑΡΘΡΟ 17
ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Το ΛΕΑΔΑ χορηγεί ετησίως βοήθημα στην ομάδα καλαθοσφαίρισης του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αγρίνιου μετά από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της.
Το ύψος του βοηθήματος αυτού και ο τρόπος καταβολής του αποφασίζεται κάθε φορά από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.



Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του βοηθήματος αυτού είναι η συμμετοχή της ομάδας 
καλαθοσφαίρισης στο Πανελλήνιο & Παγκύπριο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Δικηγορικών Συλλόγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΟ 18 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το ΛΕΑΔΑ για την εύρυθμη λειτουργία του, την παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων του και την 
διαφάνεια έναντι των μελών του τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
- ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ στο οποίο καταχωρούνται τα πάσης φύσεως έγγραφα που λαμβάνει και 
αποστέλλει το σωματείο και οι αιτήσεις των μελών του.
- ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
- ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ -  ΕΞΟΔΩΝ όπου καταχωρούνται αναλυτικά τα πάσης φύσεως έξοδα και έσοδα 
του σωματείου.
- ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ που εκδίδονται για οποιαδήποτε είσπραξη διενεργείται για λογαριασμό του 
σωματείου.
- ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ που εκδίδονται για τις πάσης φύσεως πληρωμές για τις οποίες ο 
συναλλασσόμενος με το σωματείο δεν έχει υποχρέωση εκδόσεως παραστατικών, όπως, για παράδειγμα, 
τα μέλη του.
- ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ στο οποίο καταχωρούνται τα πάσης φύσεως στοιχεία για κάθε μέλος 
του, τα ατομικά και οικογενειακά τους στοιχεία, η ημερομηνία εγγραφής τους στο ΛΕΑΔΑ και οι πάσης 
φύσεως χορηγούμενες παροχές.
- ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΛΕΑΔΑ στο οποίο καταχωρούνται οι ημερομηνίες, ο 
αριθμός και η αξία των ενσήμων του ΛΕΑΔΑ που παραλαμβάνουν οι υπάλληλοι του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αγρίνιου και οι ημερομηνίες και τα χρήματα που παραλαμβάνει ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
ΛΕΑΔΑ από τις υπαλλήλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρίνιου.
- ΒΙΒΛΙΟ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΛΕΑΔΑ στο οποίο θα καταχωρούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΑ που οφείλουν 
χρήματα στο σωματείο από οποιαδήποτε αιτία, το ποσό της οφειλής και η αιτία απ' την οποία 
προέρχεται.

Όλα τα παραπάνω βιβλία αριθμούνται και θεωρούνται με την σφραγίδα του ΛΕΑΔΑ τηρούνται δε με 
ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με την αρμοδιότητά τους.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασίζεται η τήρηση και άλλων βιβλίων.
Τα μέλη του ΛΕΑΔΑ έχουν δικαίωμα γνώσης επί των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων, εφόσον δεν 

θίγεται το απόρρητο (οικονομικά στοιχεία, ιατρικές πράξεις κλπ.) των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 19 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Καμία απολύτως ανάληψη χρημάτων από πιστωτικό ή άλλο ίδρυμα δεν μπορεί να διενεργηθεί χωρίς 
τις υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία ή άλλου ορισθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δηλαδή πάντοτε απαιτούνται δύο (2) υπογραφές.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται ένα ποσό, για την εξυπηρέτηση τρεχουσών και 
καθημερινών συναλλαγών του ΛΕΑΔΑ, που μπορεί να διακινείται από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο και 
χωρίς την έκδοση ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

9



Ο Ειδικός Κανονισμός του Λ.Ε.Α.Δ.Α. που αποτελείται από δεκαεννέα (19) άρθρα εγκρίθηκε και 
ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου και τροποποιήθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις της 
19.12.2012 19.9.2014 και 19.12.2019 και ισχύει έκτοτε, μέχρις ότου τροποποιηθεί με μεταγενέστερη 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Αγρίνιου 
(ΛΕΑΔΑ).
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