
Λ.Ε.Α.Δ.Α.
Λογαριασμός Ενίσχυσης

& Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Αγρινίου





Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη 

ΛΕΑΔA;

…………………….…….



❖ Τι είναι ΛΕΑΔA;

• Το τοπικό σωματείο μας, που στηρίζει το δικηγόρο, τη μητρότητα, την 
οικογένεια, τον συνταξιούχο 

• Δίνει εφάπαξ βοήθημα εξόδου από τη δικηγορία, έκτακτο βοήθημα ασθενείας, 
βοήθημα τοκετού, βοήθημα νέου δικηγόρου, βοήθημα στις ομάδες αθλουμένων
συναδέλφων, διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα ανήλικα τέκνα των 
μελών του, καλύπτει παιδικές κατασκηνώσεις.

• Δεν είναι ασφαλιστικό ταμείο 

• Δεν είναι το ΛΕΔΕ



❖ Ποιοι είναι οι πόροι του ΛΕΑΔA;

• Οι εγγραφές των νέων μελών 20€ (3-4 το χρόνο)

• Οι τόκοι από τις προθεσμιακές καταθέσεις μας (ελάχιστοι πια)

• Τα έσοδα από τα ένσημα (το δεύτερο βασικό μας έσοδο, να μην το αγνοούμε!)

• Το 5% από τις κρατήσεις στα γραμμάτια (βάσει νόμου)

• Οι ετήσιες εισφορές των μελών 120€ το χρόνο (να είμαστε συνεπείς στην καταβολή τους)



• Ναι! Είναι ένα βιώσιμο σωματείο (αν το προσέξουμε, θα παραμείνει)

• Οι επόμενες γενιές πρέπει κι αυτές να παραλάβουν ένα 
βιώσιμο σωματείο

• Οι εποχές που το ΛΕΑΔΑ έβγαζε χρήματα, έχουν πετάξει!

• Επειδή υπάρχουν χρήματα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα 
ξοδέψουμε (ας μην κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε!)

• Τα λεφτά βγαίνουν δύσκολα!

❖ Το ΛΕΑΔΑ πάει καλά;



Με τα έσοδα από όλους μας 

εγγραφές, ένσημα, γραμμάτια, τόκους, ετήσια εισφορά

καλύπτονται τα βοηθήματα όλων των συναδέλφων μας, 

όλων των ηλικιών.

❖ Πώς το ΛΕΑΔΑ λειτουργεί αλληλοβοηθητικά;



ΑΠΟΤΕΛΕΙ…

• Στήριγμα

• Χωρίς γραφειοκρατία

• Με διαφάνεια

• Με αμεσότητα

• Και με προσωπική επαφή

Αποτελεί πρότυπο σωματειακής οργάνωσης

❖ Ποια είναι η επιτυχία του ΛΕΑΔΑ;



• Ναι, το σέβομαι, όταν ξέρω τι είναι!

• Το σέβομαι γιατί είναι οι κόποι μου!

• Το σέβομαι επειδή με νοιάζει αν τα λεφτά φτάνουν και για τους άλλους!

• Άρα, με νοιάζει αν αρρωστήσει ένας συνάδελφός μου να υπάρχουν 
χρήματα να τον βοηθήσουμε!

• Το σέβομαι γιατί είμαι μέλος ενός κοινού λογαριασμού και μια μέρα 
μπορεί να χρειαστώ κι εγώ βοήθεια. 

…άσε που θα πάρω και το εφάπαξ μου που δεν είναι καθόλου 
ευκαταφρόνητο (800 ευρώ για κάθε έτος δικηγορίας με όριο τα 40 έτη).

❖ Σέβομαι το ΛΕΑΔΑ ;



• Να τσεκάρω τα e-mails μου! Και να τα διαβάζω!

• Με κρατάνε πάντα ενήμερο διαδικτυακά αλλά 
είναι πάντα και στη διάθεσή μου για οποιαδήποτε 
διευκρίνηση δια ζώσης!

❖ Έχω κι άλλες απορίες!!!



ΛΕΑΔΑ
Αλληλεγγύη – συναδελφικότητα – αμεσότητα -
διαφάνεια



Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν 

ακούς τη λέξη ΛΕΑΔΑ;

Το μικρό αλλά δικό μας ταμείο!





Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!

Το Δ.Σ.

Του Λ.Ε.Α.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
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