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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ME ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΑΑΗΑΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Α'.Ε.Α.Δ.Α.)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΛΗ 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/1999) σωματείο 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Λ.Ε.Α.Δ.Α.)» και έδρα το 
Αγρίνιο.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός του ΛΕΑΔΑ είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του, η ανάπτυξη 
της αλληλεγγύης μεταξύ αυτών και η παροχή σε αυτά και τις οικογένειες τους 
αρωγής και αλληλοβοήθειας με την παροχή τακτικών, έκτακτων και ειδικών 
βοηθημάτων, όπως αυτά ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

2)Το είδος και το ύψος των πάσης φύσεως παροχών καθώς και οι προϋποθέσεις και 
οι όροι χορήγησής τους καθορίζονται από το καταστατικό αλλά και τον Ειδικό 
Κανονισμό, που εγκρίνεται και τροποποιείται πάντοτε με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες και προοπτικές του ΛΕΑΔΑ. 
Επίσης το καταστατικό και ο Ειδικός Κανονισμός καθορίζουν και το είδος και το 
ύψος των πάσης φύσεως εισφορών καθώς και την διαδικασία είσπραξης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3 
ΜΕΛΗ

Μέλη του ΛΕΑΔΑ είναι τα νόμιμα εγγεγραμμένα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αγρίνιου, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αγρίνιου, 
διατηρούν γραφείο κι ασκούν ενεργά, πραγματικά και κατά κύριο βιοποριστικό 
επάγγελμα τη δικηγορία στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αγρίνιου. Οι παραπάνω 
ιδιότητες απαιτείται να συντρέχουν όχι μόνο για την εγγραφή, αλλά και για τη 
διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του ΛΕΑΔΑ. Η ιδιότητα του μέλους του 
σωματείου αναστέλλεται για όσο χρόνο το μέλος τελεί σε αναστολή ασκήσεως του 
δικηγορικού λειτουργήματος.

Η εγγραφή στο ΛΕΑΔΑ κάθε δικηγόρου που είναι μέλος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αγρίνιου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν 
αιτήσεώς του.

Η αίτηση του ενδιαφερομένου για την εγγραφή του ως μέλους του ΔΕΑΔΑ έχει 
την έννοια της πλήρους αποδοχής του καταστατικού και του ειδικού κανονισμού 
αυτού. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να απαιτεί και την προσκόμιση κάθε 
αναγκαίου κατά την κρίση του δικαιολογητικού. Ως ημερομηνία εγγραφής στο 
ΛΕΑΔΑ θεωρείται η ημερομηνία εγγραφής του στον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρίνιου, 
εφόσον η αίτησή του για την εγγραφή στο ΛΕΑΔΑ υπεβλήθη μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την εγγραφή του στον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρίνιου, άλλως και σε κάθε



ί  '
περίπτωση, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για την συνδρομή ή μη ίω ν  
παραπάνω προϋποθέσεων για την εγγραφή του στο ΛΕΑΔΑ αποφασίζει ν το 
Διοικητικό «Συμβούλιο, κατά της απόφασης του οποίου, επιτρέπεται η -άσκησή 
προσφυγής, απευθυνόμενη στη Γενική Συνέλευση του σωματείου, μέσα σ 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης 
στον ενδιαφερόμενο, η οποία συζητείται στην πρώτη, μετά την κατάθεσή της, Γενική 
Συνέλευση, που αποφασίζει οριστικά κατά πλειοψηφία, κι η οποία αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση αγωγής -  αίτησης αναγνώρισης της 
ακυρότητας της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως ιδιόμορφα μέλη του ΛΕΑΔΑ θεωρούνται και μπορούν να είναι και οι 
ασκούμενοι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Αγρίνιου, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην 
περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αγρίνιου και ασκούνται πραγματικά και ουσιαστικά. 
Οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν ψηφίζουν, ούτε εκλέγονται, απαλλάσσονται της 
καταβολής κάθε εισφοράς και δικαιούνται μόνο της λήψης του εκτάκτου 
βοηθήματος, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν 
σοβαροί λόγοι υγείας, αποκλειστικά και μόνο, στο πρόσωπό τους. Οι ασκούμενες 
γυναίκες δικαιούνται επιπλέον και το 1/2 του προβλεπομένου επιδόματος τοκετού, 
εφόσον ο τοκετός συμπέσει στον χρόνο της άσκησης.

ΑΡΘΡΟ 4
Τα μέλη του ΛΕΑΔΑ υποχρεούνται: 

α) Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Ειδικού Κανονισμού, 
τους νόμους και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού 
Συμβουλίου.
β) Να φροντίζουν για το ΛΕΑΔΑ και να προστατεύουν τα συμφέροντά του. 
γ) Να λαβαίνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμορφώνονται με τις 
αποφάσεις καθώς και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών 
οργάνων του.
δ) Να γνωστοποιούν στο ΛΕΑΔΑ την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας τους και της 
επαγγελματικής τους εγκατάστασης καθώς και κάθε αλλαγή αυτών, η οποία, εφόσον 
ζητηθεί από το Δ.Σ. θα πρέπει να πιστοποιείται από έγγραφα στοιχεία, 
ε) Να δηλώνουν, προσκομίζοντας όλα τα αναγκαία έγγραφα, κάθε μεταβολή της 

οικογενειακής και επαγγελματικής τους κατάστασης που συνεπάγεται την 
τροποποίηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους.
στ) Να καταβάλλουν έγκαιρα τις συνδρομές, εισφορές και να εκπληρώνουν τις λοιπές 
υποχρεο')σεις τους.
ζ) Να παρέχουν την συνδρομή τους προς το ΛΕΑΔΑ, όταν ζητείται.

ΑΡΘΡΟ 5
Τα μέλη του ΛΕΑΔΑ δικαιούνται: 

α) Να λαμβάνουν τις πάσης φύσεως παροχές και βοηθήματα που προβλέπονται στο 
καταστατικό αυτό καθώς και στον Ειδικό Κανονισμό όπως ισχύει κάθε φορά, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται.
β) Να λαβαίνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου, να κρίνουν το έργο 
του Διοικητικού Συμβουλίου και να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν τα μέλη να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους αυτά είναι να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
προς το ΛΕΑΔΑ.
γ) Να συμμετέχουν στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ΛΕΑΔΑ.



δ) Να πληροφορούνται τη δράση και την οικονομική κατάσταση του ΛΕΑΔΑ.

ΑΡΘΡΟ 6
Το ΛΕΑΔΑ τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα πάσης φύσεως στοιχεία για 

κάθε μέλος του, τα ατομικά και οικογενειακά τους στοιχεία, η ημερομηνία εγγραφής 
3Γόυς στο ΑΕΑΔΑ και οι πάσης φύσεως χορηγούμενες παροχές. Η κοινοποίηση των 

/  στοιχείων αυτών σε τρίτους δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο.
Το Δ.Σ. του ΛΕΑΔΑ κατ' έτος, και το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου, 

επανελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής και διατήρησης της ιδιότητας 
μέλους του σωματείου των μελών του, δικαιούμενο σε περίπτωση αμφιβολίας να 
ζητά την προσκόμιση εκ μέρους των εγγεγραμμένων μελών του οποιουδήποτε 
αναγκαίου εγγράφου στοιχείου από το οποίο θα πιστοποιείται ότι τα μέλη διατηρούν 
επαγγελματικό γραφείο και ασκούν τη δικηγορία ενεργά, πραγματικά και ως κύριο 
βιοποριστικό επάγγελμα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αγρίνιου, μη 
δικαιουμένων των μελών του να αρνηθούν την προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων 
και θεωρουμένης της τυχόν άρνησής τους ως ενέργειας στρεφομένης με πρόθεση 
κατά των συμφερόντων του ΛΕΑΔΑ επισείουσας την ποινή της διαγραφής κατ’ 
άρθρο 24 του καταστατικού.

Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι για κάποιο εγγεγραμμένο μέλος 
του δεν πληρούνται οι παραπάνω αναγκαίες προϋποθέσεις διατήρησης της ιδιότητας 
του μέλους του ΛΕΑΔΑ, το Δ.Σ. αποφασίζει άμεσα με αιτιολογημένη απόφασή του 
τη διαγραφή του μέλους αυτού, η οποία ανατρέχει στον χρόνο παύσης ισχύος των 
παραπάνω προϋποθέσεων.

Κατά της απόφασης του Δ.Σ. περί διαγραφής μέλους του, για τον παραπάνω λόγο, 
το διαγραφέν μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής, απευθυνόμενη στη Γενική 
Συνέλευση του σωματείου και συζητείται στην πρώτη, μετά την προσφυγή του, 
Γενική Συνέλευση των μελών του ΛΕΑΔΑ. Η προσφυγή αυτή αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση αίτησης αναγνώρισης της ακυρότητας της 
απόφασης του Δ.Σ. περί διαγραφής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Η Γενική 
Συνέλευση αποφασίζει επί της προσφυγής κατά πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΠΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 7
α) Κάθε πρόσωπο που διορίσθηκε για πρώτη φορά ως δικηγόρος στο Πρωτοδικείο 

Αγρίνιου ή από μετάθεση μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρίνιου και εγγράφεται 
στο ΛΕΑΔΑ ως μέλος, καταβάλλει χρηματικό ποσό που αποφασίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση και αναφέρεται στον Ειδικό Κανονισμό ως δικαίωμα εγγραφής.

β) Κάθε πρόσωπο που επανεγγράφεται στο ΑΕΑΔΑ, ύστερα από προηγούμενη, για 
οποιοδήποτε λόγο, διαγραφή του, καταβάλλει χρηματικό ποσό που αποφασίζεται 
από τη Γενική Συνέλευση και αναφέρεται στον Ειδικό Κανονισμό ως δικαίωμα 
επανεγγραφής.

Η μη καταβολή του παραπάνω δικαιώματος εγγραφής και επανεγγραφής στερεί 
από το μέλος του ΛΕΑΔΑ, όλες τις προβλεπόμενες παροχές, επί των οποίων αποκτά 
δικαίωμα λήψης, μόνο μετά την εξόφληση των οφειλών του.



ΑΡΘΡΟ 8
1. Για κάθε δικαστική ενέργεια ή σύμπραξη στην κατάρτιση συμβολαίου, για" 

οπαίες εκδίδεται τετραπλότυπη απόδειξη παρακρατείται από τον δικηγορικό σύλλογο 
Αγρίνιου, υπέρ του ΑΕΑΔΑ, 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 ΑΕΑΔΑ 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 
Εφετεία και σε δικαστήρια που δικάζουν κακουργήματα, κινητό ένσημο αξίας 
σήμερα δέκα (10,00) €.

ΑΡΘΡΟ 9
Το Δ.Σ. του ΑΕΑΔΑ υποχρεούται να διενεργεί κάθε χρόνο έλεγχο της καταβολής 

των εισφορών αυτών καθώς και της επικόλλησης ή απόδοσης των ενσήμων εκ 
μέρους των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 10
Το ύψος των διάφορων εισφορών που ορίζονται στο καταστατικό καθορίζεται και 

από τον Ειδικό Κανονισμό που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μελών 
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11
Πόροι του ΑΕΑΔΑ είναι και τα πάσης φύσεως έσοδα που αποκτώνται από την 

διαχείριση της περιουσίας του καθώς και τυχόν κέρδη από την διοργάνωση 
κοινωνικών ή άλλων εκδηλώσεων. Έσοδα αποτελούν και τυχόν δωρεές προς το 
ΑΕΑΔΑ καθώς επίσης και τα έσοδα από συσταθησόμενη κοινοπραξία μεταξύ των 
μελών του με σκοπό την ενίσχυση των αποθεματικών και εσόδων του ΑΕΑΔΑ.

ΑΡΘΡΟ 12
Τα μέλη του ΑΕΑΔΑ, πλην αυτών που τελούν σε αναστολή άσκησης του 

δικηγορικού λειτουργήματος, υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια εισφορά από 
120,00 € στο τέλος του αντίστοιχου έτους και συγκεκριμένα κατά τον μήνα 
Δεκέμβριο αυτού. Το ύψος της ετήσιας εισφοράς μπορεί να μεταβάλλεται με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και μετά από συνεκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του ΑΕΑΔΑ. 
Προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την ανάθεση κατάρτισης 
αναλογιστικών μελετών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ * 

ΑΡΘΡΟ 13
Πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν από το ΛΕΑΔΑ τα πάσης φύσεως 

προβλεπόμενα βοηθήματα είναι:
1) Οι δικηγόροι που είναι μέλη του ΛΕΑΔΑ.
2) Οι δικαιούχοι. Σαν τέτοιοι ορίζονται ορισμένοι συγγενείς των μελών που 

υπεισέρχονται στη θέση τους σε περίπτωση θανάτου και οι οποίοι είναι η σύζυγος και 
τα τέκνα του μέλους ως και τα τέκνα αυτών. Τυχόν βοήθημα κατανέμεται σ ’ αυτούς 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1813 του ΑΚ, άσχετα με την ηλικία τους.

Εάν δεν υπάρχουν οι παραπάνω συγγενείς η τυχόν δικαιούμενη από το μέλος 
παροχή, παραμένει σε όφελος του ΛΕΑΔΑ και λογίζεται σαν πόρος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 14
Δικαίωμα λήψης των παροχών του ΛΕΑΔΑ έχουν όλα τα μέλη του σωματείου και 

τα μέλη των οικογενειών τους στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το καταστατικό 
και τον ειδικό κανονισμό εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, εκτός 
εκείνων που τελούν σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και για 
όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή, ο χρόνος της οποίας δεν λαμβάνεται υπ’ όψη για τον 
υπολογισμό των παροχών, όπου απαιτείται. Τα δικαιώματα των μελών αρχίζουν από 
την εγγραφή τους στο ΛΕΑΔΑ.

Δικηγόρος ο οποίος απέχει προσωρινά από τα καθήκοντα του λόγω επιβληθείσης 
πειθαρχικής ποινής από τον Δικηγορικό Σύλλογο δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσής 
του για καταβολή των εισφορών του στο ΛΕΑΔΑ.

ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι παροχές που χορηγεί ο ΛΕΑΔΑ διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες και ειδικές.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Τα μέλη του σωματείου κατά την έξοδό τους από το δικηγορικό επάγγελμα 

δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος αναλόγου με τα χρόνια συμμετοχής τους στο 
ΛΕΑΔΑ και στο καταργηθέν Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αγρίνιου.

Το ποσό του βοηθήματος αυτού είναι ίσο με πάγιο κατ’ έτος συμμετοχής ποσό, 
χορηγείται δε κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και σαράντα (40) έτη συμμετοχής στο 
ΛΕΑΔΑ και στο καταργηθέν Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αγρίνιου, έστω και αν ο 
πραγματικός χρόνος συμμετοχής είναι μεγαλύτερος. Το ποσό αυτό ορίζεται από τη 
Γενική Συνέλευση, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σήμερα δε ανέρχεται σε 800,00 € για κάθε έτος συμμετοχής.

Δικαίωμα για την παραπάνω παροχή έχει το μέλος, εφόσον συμπλήρωσε στο 
σοοματείο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια συμμετοχής. Σε περίπτωση που η 
έξοδος από το δικηγορικό επάγγελμα ή η αποχώρηση από το σωματείο 
πραγματοποιείται πριν τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών, καθώς και σε κάθε άλλη



περίπτωση εκούσιας αποχώρησης μέλους από το ΑΕΑΔΑ 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 ΔΕΑΔΑ και στο 
καταργηθέν Τ.Π.Δ.Α., το οποίο ισούται για κάθε έτος συμμετοχής του με το ήμισυ 
(1/2) του ποσού που ορίζεται παραπάνω. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και μέλη που 
ήδη έχουν αποχωρήσει από το σωματείο και δεν έχουν λάβει ακόμη 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 ΑΕΑΔΑ 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 συμμετοχής του στο ΑΕΑΔΑ, 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 
επιστρέψει 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 παρόντος καταστατικού, δηλαδή λόγω 
σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή όταν για τρία έτη δεν καταβάλλει την ετήσια 
εισφορά του στο ΑΕΑΔΑ τότε, το διαγραφέν μέλος, δικαιούται εφάπαξ βοήθημα 
αποχώρησης ανάλογα με τα χρόνια συμμετοχής του στο ΑΕΑΔΑ, 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, όχι για τα έτη που 
οφείλει τις ετήσιες εισφορές.

Σε καμιά περίπτωση δεν χορηγείται εφάπαξ βοήθημα εξόδου για μη πραγματικά 
(πλασματικά) αναγνωρισμένα ή μελλοντικά χρόνια συμμετοχής.

Το Δ.Σ., εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, με αιτιολογημένη απόφασή του 
δύναται να μην αποδώσει σε μέλος του, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν άσκησε ενεργά 
και πραγματικά ή κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα τη δικηγορία στην περιφέρεια 
του Πρωτοδικείου Αγρίνιου, το εφάπαξ βοήθημα εξόδου στο σύνολό του ή για 
κάποια χρόνια συμμετοχής ακόμη κι αν δεν έχει προχωρήσει σε προηγούμενη 
διαγραφή του για οποιοδήποτε λόγο. 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 Γ.Σ. του σωματείου και η 
οποία συζητείται στην πρώτη, μετά την κατάθεση της προσφυγής του, Γενική 
Συνέλευση των μελών του ΔΕΑΔΑ που αποφασίζει οριστικά κατά πλειοψηφία. Η



προσφυγή αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση αίτησης -  
αγωγής αναγνώρισης της ακυρότητας της απόφασης του Δ.Σ. ενώπιον του αρμοδίου 
•δικαστηρίου. Η αξίοΛτη του μέλους και των δικαιουμένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 * 
του· καταστατικού, προσώπων για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος εξόδου 
παράγράφεται με την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία που γεννήθηκε κι 
ήταν δικαστικά επιδιώξιμη.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Τα έκτακτα βοηθήματα χορηγούνται στα μέλη του ΛΕΑΔΑ, ύστερα από αίτησή 

τους, σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας ή άλλου προσωπικού ή οικογενειακού 
ατυχήματος ή επιστράτευσης που έχει σαν αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή 
άσκησης του επαγγέλματος, για διάστημα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον συνεχόμενων 
ημερών, μόνο μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος, και δεν μπορούν να υπερβούν το 
ποσό ταιν 1.000,00 € συνολικά ή το ποσό των 5.000,00 € στις περιπτώσεις σοβαρής 
ασθένειας ή σοβαρού προσωπικού ή οικογενειακού ατυχήματος. Το εκάστοτε 
χορηγούμενο ύψος του βοηθήματος, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με 
την συνεκτίμηση της σοβαρότητας της περίπτωσης. Προς τούτο το Διοικητικό 
Συμβούλιο δικαιούται να ζητά την προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου θεωρεί 
αναγκαίο. Σαν προσωρινή διακοπή της άσκησης του επαγγέλματος νοείται κάθε 
χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών κατ’ ανώτατο όριο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το παραπάνω έκτακτο βοήθημα μπορεί να χορηγείται 
και όταν ο σοβαρός λόγος χορήγησής του συντρέχει στο πρόσωπο του συζύγου του 
μέλους ή στα τέκνα του.

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.

Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αυξάνονται κάθε φορά ή και να μειώνονται εφόσον 
το επιτρέπουν ή το επιβάλλουν κατά περίπτωση τα οικονομικά του ΛΕΑΔΑ με 
απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Η χορήγηση του παραπάνω βοηθήματος, γίνεται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, 
ανάλογα με την σοβαρότητα της περίπτωσης και την οικονομική δυνατότητα του 
ΛΕΑΔΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, όταν το κρίνει αναγκαίο, να αιτείται 
την εξέταση του μέλους από ιατρό της επιλογής του. Η εξέταση είναι υποχρεωτική 
και η υποβολή του μέλους σ’ αυτήν δεν θεωρείται προσβλητική. Η άρνηση του 
μέλους να υποστεί την εξέταση στερεί από αυτό την παραπάνω παροχή.

Το κάθε φορά ισχύον ύψος της παροχής αυτής αποφασίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Σε περίπτωση θανάτου μέλους του ΛΕΑΔΑ καταβάλλεται στην οικογένειά του ένα 

ποσό ως έξοδα κηδείας, ανεξάρτητο από κάθε άλλη παροχή. Το ύψος του ποσού 
αυτού, που σήμερα ανέρχεται σε 600,00 €, ορίζεται σε εφάπαξ και ενιαίο για όλα τα 
μέλη της οικογενείας του αποβιώσαντος μέλους ποσό, από την Γενική Συνέλευση 
ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με τις οικονομικές 
δυνατότητες του ΛΕΑΔΑ. Ο Ειδικός Κανονισμός προβλέπει το ύψος, τα 
δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης της παροχής.
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ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Στα μέλη του ΑΕΑΔΑ, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται βοήθημα τοκετού μετά την 

γέννηση τον τέκνου, ανεξάρτητα αν οι γονείς του τέκνου τελούν ή όχι ®ε γάμο 
μεταξύ τους. Το ύψος του βοηθήματος, που σήμερα ανέρχεται σε 300,00 €, ορίζεται 
σε εφάπαξ και ενιαίο για όλα τα μέλη ποσό, από την Γ ενική Συνέλευση ύστερα από 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του 
ΑΕΑΔΑ. Ο Ειδικός Κανονισμός προβλέπει το ύψος, τα δικαιολογητικά και τον 
τρόπο χορήγησής του. Η χορήγηση του βοηθήματος αυτού, αποκλείει την παράλληλη 
χορήγηση και έκτακτου βοηθήματος για την ίδια αιτία.

ΑΡΘΡΟ 16
Μέλος του ΑΕΑΔΑ το οποίο εισέπραξε οποιοδήποτε βοήθημα χωρίς τη συνδρομή 

των σχετικών προϋποθέσεων, με την χορήγηση ψευδών ή ανακριβών βεβαιώσεων 
θεωρείται ότι υποπίπτει σε σοβαρό παράπτωμα κι ανεξάρτητα όλων των άλλων 
συνεπειών, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΑ δικαιούται να καταλογίσει και να 
απαιτήσει την έντοκη επιστροφή των αχρεώστητα καταβληθέντων παροχών. Η 
αξίωση αυτή του ΛΕΑΔΑ δεν υπόκειται σε παραγραφή.

Πριν την καταβολή οποιασδήποτε παροχής το ΛΕΑΔΑ δικαιούται να αξιώσει την 
προηγούμενη εξόφληση τυχόν οφειλών του δικαιούχου ή μέλους προς αυτό ή να 
συμψηφίσει την παροχή ή μέρος αυτής με τυχόν οφειλές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΑΔΑ

ΑΡΘΡΟ 17
Όργανα διοίκησης του σωματείου είναι: το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική 

Συνέλευση και το Εποπτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18
Το ΛΕΑΔΑ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) 

μέλη, τα οποία μαζί με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται από την Γενική 
Συνέλευση των μελών. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται την τελευταία Κυριακή του μηνός 
Νοεμβρίου του έτους των εκλογών από τις επτά (7) το πρωί μέχρι τις επτά (7) το 
απόγευμα, ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρίνιου. Η 
θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους μετά τη 
διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης και να εργάζεται για την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου. Σε 
δεκαπέντε ημέρες από την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο με φροντίδα του 
πλειοψηφίσαντος συμβούλου συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα 
εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, 
αναλαμβάνει δε τα καθήκοντά του από την 1η Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο που αποχωρεί παραδίδει στο νέο τη σφραγίδα, το ταμείο και 
γενικά κάθε περιουσιακό στοιχείο του σωματείου.



ΑΡΘΡΟ 19
W§ Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα, και έκτακτα

* ό τ ψ  υπάρχει ανβγκη, ύστερα από πρόταση του Προέδρού με τα θέματα που 'θα
V ^ ν Π τηθούν·
/·$■'/ Έκτακτα συγκαλείται επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν τρία (3) 

- από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή είκοσι (20) τουλάχιστον ταμειακά 
τακτοποιημένα μέλη του ΛΕΑΔΑ με έγγραφό τους στο οποίο αναφέρουν και τον 
λόγο για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τρία μέλη 
του. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν 
συνεδριάζει με τρία μέλη, οπότε για την λήψη απόφασης απαιτείται ομοφωνία. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο 
συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν ο αριθμός των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο κάτω από τα 3/5 του όλου 
αριθμού και έχουν εξαντληθεί και οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι, προκηρύσσονται 
εκτάκτως εκλογές, για την συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι μεγαλύτερος από ένα έτος, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών 
ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρευρίσκονται και 
μέλη του συλλόγου, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται στη γενική συνέλευση για το ύψος των παροχών 
και εισφορών, αποφασίζει δε και για κάθε άλλο θέμα που δεν ορίζεται στο παρόν 
καταστατικό ότι απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο για την εκπλήρωση της αποστολής του μπορεί να ζητά τη συνδρομή και 
μη μελών του συλλόγου όπως ειδικών επιστημόνων, ιατρών, λογιστών κλπ.

ΑΡΘΡΟ 20
Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων του 

ΛΕΑΔΑ και την ωφέλιμη και προσοδοφόρα τοποθέτηση των κεφαλαίων του τα οποία 
οφείλει να καθιστά παραγωγικά, με τοποθέτηση τους σε τοκοφόρες τραπεζικές 
καταθέσεις.

Τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΛΕΑΔΑ, πλην των απολύτως αναγκαίων για την 
εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, κατατίθενται υποχρεωτικά σε τοκοφόρο 
λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος, υποχρεωμένου του Διοικητικού Συμβουλίου να 
επιδιώκει την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση.

Για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μελών.

ΑΡΘΡΟ 21
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του. 

Έχει τη γενική εποπτεία των γραφείων και γενικά της λειτουργίας του συλλόγου. 
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσκαλεί σε 
συνεδρίαση, υπογράφει τα πρακτικά καθώς και όλα γενικά τα έγγραφα του συλλόγου 
μαζί με το Γενικό Γραμματέα.

Υπογράφει μαζί με τον Ταμία και όλα τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν τα 
έξοδα του συλλόγου και ιδίως την ανάληψη χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα.
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Παίρνει κάθε μέτρο για την καλή λειτουργία του σωματείου για την εξασφάλιση 
των συμφερόντων του, ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
όταν από την αναβολή κρίνει ότι κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα του σωματείου. 
Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του αναπληρώνεται από 
τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις 
τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις εκτός από την Γενική Συνέλευση στην 
οποία διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22
Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κάθε είδους 

πρακτικών και τηρουμένων από το σωματείο βιβλίων και στοιχείων, της τήρησης και 
ενημέρωσης του μητρώου των μελών, επιμελείται δε της αλληλογραφίας και των 
δημοσίων σχέσεων του συλλόγου. Προσυπογράφει τα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο 
και φυλάττει την σφραγίδα του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 23
Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων και την πληρωμή των 

υποχρεώσεων του συλλόγου. Είναι υπεύθυνος των πάσης φύσεως οικονομικών του 
Σωματείου, ενεργεί τις πληρωμές, φυλάττει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον απολογισμό 
της διαχειριστικής περιόδου, τηρεί τα σχετικά με το ταμείο βιβλία καθώς και το 
βιβλίο οφειλετών, για την ενημέρωση των οποίων είναι υπεύθυνος, καταθέτει στην 
τράπεζα στο όνομα του σωματείου, τα εισπραττόμενα χρήματα, εκτός από ένα ποσό 
που αποφασίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση των 
τρεχουσών ή άλλων αναγκών του ΛΕΑΔΑ, μεριμνά για την είσπραξη των 
καθυστερημένων εισφορών κλπ.

Ρητά ορίζεται ότι καμία απολύτως ανάληψη από πιστωτικό ή άλλο ίδρυμα δεν 
μπορεί να διενεργηθεί χωρίς την προσυπογραφή και από τον Πρόεδρο ή άλλου 
ορισθέντος μέλους του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΑ διαγράφεται ένα μέλος:

1. Όταν μετά τον υποχρεωτικό ετήσιο έλεγχο του μητρώου των μελών του, που 
γίνεται όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου κάθε έτους, το Δ.Σ. διαπιστώσει ότι 
κάποιο εγγεγραμμένο μέλος του δεν πληρούσε από της εγγραφής του ή ότι δεν 
συνεχίζει να πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 του 
καταστατικού, για τη διατήρηση της ιδιότητάς του ως μέλους του ΛΕΑΔΑ, ιδιαίτερα 
αυτή της ενεργούς, πραγματικής και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα άσκησης 
της δικηγορίας στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αγρίνιου, αποφασίζει άμεσα με 
αιτιολογημένη απόφασή του τη διαγραφή του μέλους αυτού, η οποία ανατρέχει στον 
χρόνο παύσης της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 του 
καταστατικού.
2. Όταν το Δ.Σ. αποδεδειγμένα διαπιστώσει ότι κάποιο εγγεγραμμένο μέλος έχει 
υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ιδιαίτερα δε ότι ενεργεί με πρόθεση σε 
βάρος των συμφερόντων του σωματείου. Σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, 
ενδεικτικά, αποτελούν η κατ’ εξακολούθηση μη επικόλληση ή μη απόδοση του 
ενσήμου υπέρ του ΛΕΑΔΑ και η μη πληρωμή των επιβληθησομένων χρηματικών 
ποινών.
3. Όταν οφείλει στο ΛΕΑΔΑ την ετήσια εισφορά του, όπως αυτή προβλέπεται στο 
άρθρο 12 του καταστατικού, τριών (3) τουλάχιστον ετών.



Εάν απωλέσει την ιδιότητα του Δικηγόρου για οποιοδήποτε λόγο και δεν 
, υποβάλλει έγγραφη αίτηση διαγραφής του από το σωματείο.

/ 5. /Εάν μεταγραφεί αίιό τον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρίνιου σε* άλλον δικηγορικό 
-σύλλογο και δεν υποβάλλει έγγραφη αίτηση διαγραφής του από το σωματείο.

Jo. Εάν υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΑ περί εκούσιας 
, ·' διαγραφής του από το σωματείο.

Στις παραπάνω τρεις πρώτες περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή 
του μέλους είναι η προηγούμενη έγγραφη κλήση του σε αυτοπρόσωπη απολογία 
ενώπιον του Δ.Σ. ενώ στην τρίτη περίπτωση θα πρέπει να προηγείται της κλήσης 
αυτής συστημένη επιστολή μέσω των ΕΛΤΑ, με ειδοποίηση πληρωμής όλων των 
οφειλομένων εισφορών και ενημέρωση, σε περίπτωση μη εξόφλησης, περί της 
διαγραφής του μέλους. Κατά της απόφασης αυτής του Δ.Σ. το διαγραφέν μέλος έχει 
δικαίωμα προσφυγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησής της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 
6 του παρόντος Καταστατικού.

Τ \  Στην δεύτερη και τρίτη περίπτωση ως ημερομηνία διαγραφής του από το
σωματείο θεωρείται η ημερομηνία συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΑΕΑΔΑ που διέγραψε το μέλος, με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 -  κεφάλαιο ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ -  όσον αφορά τη λήψη του εφάπαξ 
βοηθήματος εξόδου από τη δικηγορία.

Στην τέταρτη περίπτωση ως ημερομηνία διαγραφής του από το σωματείο 
θεωρείται αυτή της απώλειας της ιδιότητας του δικηγόρου και αν δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί της διαγραφής του από τον δικηγορικό σύλλογο Αγρίνιου, στην 
πέμπτη περίπτωση αυτή της διαγραφής του από τον δικηγορικό σύλλογο Αγρίνιου, 
ενώ στην έκτη περίπτωση η ημερομηνία συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΛΕΑΔΑ κατά την οποία έγινε δεκτή η αίτησή του.

ΑΡΘΡΟ 25
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου. 

Ιδιαίτερα η Γενική Συνέλευση:
α) Εκλέγει την εφορευτική επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο, το εποπτικό 
συμβούλιο και απαλλάσσει αυτά ή τα μέλη τους από τα καθήκοντά τους. 
β) Εγκρίνει ή απορρίπτει, τον απολογισμό πεπραγμένων, τον οικονομικό απολογισμό 
του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση του εποπτικού συμβουλίου και αποφασίζει 
για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους. 
γ) Εγκρίνει ή ακυρώνει τις αποφάσεις περί διαγραφής των μελών που έχει λάβει το 
Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προσφυγή του διαγραφέντος μέλους, 
δ) Τροποποιεί ή συμπληρώνει το καταστατικό όπως τα σχετικά άρθρα και ο νόμος 
ορίζουν και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα του σωματείου.
ε) Τροποποιεί ή συμπληρώνει τον Ειδικό Κανονισμό μετά από εισήγηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Αποφαίνεται επί των προσφυγών των μελών επί πειθαρχικών κυρώσεων που τους 
επιβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ζ) Αποφαίνεται για την επιβολή έκτακτης και ειδικής εισφοράς στα μέλη μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
η) Αποφαίνεται για την αύξηση ή μείωση του ύψους των εισφορών ή των παροχών 
ως και για τη θέσπιση νέων ή κατάργηση υφισταμένων μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ 26
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν, να ψηφίζουν κα’ 

εκλέγονται όλ\χ τα μέλη του σωμαΐείου, εφόσον είναι τάμειακώς τακτοποιημέν 
εξόφληση των τυχόν ταμειακών υποχρεώσεων των μελών μπορεί να γίνει μέχρι 
την έναρξη της Συνέλευσης. Κάθε μέλος μπορεί να παρευρίσκεται στις Γενικ 
Συνελεύσεις και να ψηφίζει μονό αυτοπροσώπως.

ΑΡΘΡΟ 27
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σε συνεδρίαση τον Δεκέμβριο 

κάθε έτους. Έκτακτα συγκαλείται όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί από είκοσι (20) τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένα 
μέλη του σωματείου, με γραπτή αίτησή τους στην οποία αναγράφονται τα θέματα που 
θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όταν υποβληθεί τέτοια αίτηση 
να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε ένα μήνα το αργότερο με θέματα 
ημερήσιας διάταξης, όσα αναφέρονται στην αίτηση. Στις Γενικές Συνελεύσεις 
προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την Γ.Σ. για την 
διενέργεια αρχαιρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 28
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα, όταν κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης και κατά την διάρκεια των εργασιών της, παρευρίσκεται το 
1/4 των ταμειακά εντάξει μελών της, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος. Εάν δεν 
υπάρξει απαρτία η συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια 
ακριβώς ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια 
ακριβώς θέματα και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των παρόντων μελών.

Η πρόσκληση για την γενική συνέλευση πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία, το 
οίκημα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση θεωρείται 
κοινοποιηθείσα στα μέλη, εφόσον τοιχοκολληθεί δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν τη συνέλευση στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρίνιου ή, μέσα στην 
ίδια προθεσμία αποσταλεί στα μέλη του μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(mail).

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, 
εκτός από τις περιπτώσεις που το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 29
Στην γενική συνέλευση που διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγεται τριμελής εφορευτική 
επιτροπή από μέλη που δεν είναι υποψήφια για κανένα αξίωμα με τη βοήθεια της 
οποίας διεξάγονται οι εκλογές.

Οι υποψήφιοι για τα όργανα του ΔΕΑΔΑ πρέπει να υποβάλλουν αίτηση 
υποψηφιότητας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των 
εκλογών.

Προς τούτο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΑΔΑ, υποχρεούται να αναρτά 
ανακοίνωση, προ μηνός τουλάχιστον στην οποία αναφέρεται η προθεσμία υποβολής 
των υποψηφιοτήτων. Μετά την λήξη της προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο 
ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο 
αναγράφονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι ξεχωριστά για κάθε όργανο 
του σωματείου. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή των
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υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης δίπλα από το όνομα των υποψηφίων. Ο 
αριθμός των σταυρών είναι ίσος με τον αριθμό των μελών κάθε οργάνου.
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ΑΡΘΡΟ 30
/ Μετά την λήξη της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων και των 

σταυρών προτίμησης. Επακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων με 
πράξη της εφορευτικής επιτροπής στην οποία αναγράφονται τα ονόματα των 
υποψηφίων και ο αριθμός των ψήφων (σταυρών) που πήρε ο καθένας. Για κάθε 
όργανο εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση δε 
ισοψηφίας, στην τελευταία θέση, γίνεται κλήρωση ανάμεσα στους ισοψηφήσαντες. 
Για το διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο εκλέγονται και ανά δύο (2) 
αναπληρωματικοί. Δεν επιτρέπεται η εκλογή των ίδιων προσώπων σε περισσότερα 
από ένα όργανα. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται από την εφορευτική επιτροπή, στον 
γενικό γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου που αποχωρεί.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται από το εποπτικό συμβούλιο που 

είναι τριμελές και εκλέγεται με δύο αναπληρωματικούς, κάθε τέσσερα χρόνια, μαζί 
με το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκαλείται τακτικά τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, 
προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων του συλλόγου και υποβάλλει γραπτή έκθεση για την 
οικονομική διαχείριση του ΛΕΑΔΑ, του προηγούμενου από τη σύγκλησή του έτους, 
στην γενική συνέλευση. Επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου και υπεύθυνος για 
την λειτουργία του είναι ο αρχαιότερος σε έτη δικηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΑΡΘΡΟ 32

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κατά των μελών του ΛΕΑΔΑ που παραβιάζουν τις διατάξεις του καταστατικού 

αυτού ή προβαίνουν σε ενέργειες αντίθετες με τον σκοπό του ή που ενεργούν 
εναντίον των συμφερόντων του ή δεν είναι συνεπείς στις οικονομικές ή άλλες 
υποχρεώσεις τους απέναντι στο σωματείο επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
πειθαρχικές κυρώσεις.

Ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος πειθαρχικές κυρώσεις που 
επιβάλλονται είναι η σύσταση, η γραπτή επίπληξη του μέλους, η επιβολή χρηματικής 
ποινής, η στέρηση όλων ή μερικών παροχών και τέλος η διαγραφή του μέλους. Όλες 
οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από 
προηγούμενη έγγραφη κλήση του μέλους σε αυτοπρόσωπη απολογία ενώπιον του. Το 
ύψος της χρηματικής ποινής που μπορεί να επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο 
κυμαίνεται από δέκα (10) έως εκατό (100) ευρώ, κατά την κρίση του, για κάθε 
παράβαση του ελεγχόμενου μέλους του.

Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβάλλει οποιαδήποτε 
πειθαρχική κύρωση το μέλος στο οποίο αυτή επιβλήθηκε έχει δικαίωμα προσφυγής 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της, η 
οποία συζητείται στην πρώτη μετά την κατάθεσή της Γενική Συνέλευση των μελών 
του ΛΕΑΔΑ που αποφασίζει κατά πλειοψηφία, κι η οποία αποτελεί αναγκαία
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προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση αίτησης -  αγωγής αναγνώρισης τη 
ακυρότητας της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβάλλει πειθαρχικτ

• ποινή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου* · /»‘
Κ,αταβληθέντες πόροι και εισφορές παραμένουν προς όφελος του σωματείου και 

σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν επιστρέφονται σε μέλη είτε κατά την 
διαγραφή είτε κατά την συνταξιοδότηση είτε κατά την για οποιοδήποτε λόγο 
αποχώρηση ή έξοδό τους από το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 33 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από την γενική συνέλευση, η 

οποία έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το ΧΑ  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών 
και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3Α των παρόντων.

Ειδικά για να ληφθεί απόφαση για την διάλυση του ΛΕΑΔΑ απαιτείται απαρτία 
των 3/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του ΛΕΑΔΑ και πλειοψηφία των 2/3 
των παρόντων.

Για να ληφθεί απόφαση για αγορά ή εκποίηση ακινήτου του ΛΕΑΔΑ απαιτείται 
απαρτία των 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3λ  των 
παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 34
Σε περίπτωση διάλυσης του ΛΕΑΔΑ η ακίνητη περιουσία αυτού περιέρχεται στον 

Δικηγορικό Σύλλογο Αγρίνιου.
Το αποθεματικό του ΛΕΑΔΑ διανέμεται στα μέλη του ανάλογα με τα χρόνια 

συμμετοχής της.

ΑΡΘΡΟ 35
Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που γράφει περιφερειακά την επωνυμία του 

και εσωτερικά το έτος ίδρυσής του. Τυχόν παράσταση ή γράφημα αποφασίζεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 36
Το παρόν καταστατικό που περιέχει 36 άρθρα συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ’ 

άρθρο και στο σύνολό του από την Γενική Συνέλευση των μελών του Λογαριασμού 
Ενίσχυσης και Αλληλασφάλειας Δικηγόρων Αγρίνιου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 με 
την αυξημένη ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο καταστατικό του και θα ισχύει 
από τη δημοσίευσή του στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αγρίνιου.

Αγρίνιο 19 Δεκεμβρίου 2019



Το παρόν καταστατικό έχει άρθρα τριάντα έξι (36) και

επωνυμία “ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Λ.Ε.Α.Δ.Α.” 

που εδρεύει στο Αγρίνιο. Επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 

1/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αγρίνιου και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το ως άνω Σωματείο ιδρύθηκε με την υπ' αριθμό 95/1999 

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρίνιου και 

καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου 

Αγρίνιου με αύξ. αριθμό 22/8-6-1999.

‘ αποτελεί το τροποποιημένο Καταστατικό του σωματείου με την

Αγρίνιο, 20-1 -2020





Βεβαιώνεται ότι το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε με την υττ' αριθμ. 

1/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αγρίνιου και καταχωρήθηκε με αύξοντα 

αριθμό 4/7-2-2020 στο ειδικό βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων και 

συλλόγων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αγρίνιου.
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