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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 

 
Άρθρο 1 
Επωνυμία-Έδρα 
 
          Ιδρύεται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 
1/1999)  σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 
«Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Κατερίνης» 
(Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ.), με έδρα την Κατερίνη, το οποίο διαδέχθηκε καθολικά (σε 
δικαιώματα και υποχρεώσεις) το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Κατερίνης. 
 
 
Άρθρο 2 
Σκοπός 
 
Σκοπός του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. είναι : 
1. Να βοηθά τα μέλη του δικηγόρους και να εμπνέει σ’ αυτά το αίσθημα 
αλληλεγγύης και συνεργασίας. 
2. α. Να χορηγεί εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στους δικηγόρους μέλη του 
που εξέρχονται του επαγγέλματος, όταν συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο 
Νομικών ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή καταστούν ολικά και μόνιμα 
ανίκανα για το επάγγελμά τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο παρόν. 
β. Να χορηγεί εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στους εξερχομένους λόγω 
διορισμού τους στον δημόσιο τομέα (υπαλλήλους, δικαστές κλπ.) είτε λόγω 
διορισμού τους ως Συμβολαιογράφους ή Υποθηκοφύλακες, δικηγόρους, 
ανάλογα με τα έτη άσκησης της δικηγορίας και εφόσον έχουν ασκήσει 
δικηγορία επί μία τουλάχιστον δεκαπενταετία, όταν συνταξιοδοτηθούν από 
το Ταμείο Νομικών ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό. 
γ. Να χορηγεί εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στους εκουσίως εξερχομένους 
δικηγόρους ανάλογα με τα έτη ασκήσεως πραγματικής δικηγορίας και 
εφόσον έχουν ασκήσει δικηγορία επί μία τουλάχιστον δεκαπενταετία, όταν 
συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών ή από άλλο ασφαλιστικό 
οργανισμό. 
3. Να χορηγεί χρηματική ενίσχυση (βοήθημα) σε περίπτωση προσωρινής 
ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα). 
4. Να χορηγεί χρηματική ενίσχυση και έξοδα κηδείας στην οικογένεια του 
μέλους του σε περίπτωση θανάτου. 



5. Να αναλαμβάνει προγράμματα κοινωνικής πολιτικής για την υποστήριξη 
των μελών του (εξετάσεις προληπτικής ιατρικής, καταβολή βοηθήματος για 
την κάλυψη δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν 
καλύπτονται από ασφαλιστικούς φορείς, καταβολή χρηματικού βοηθήματος 
για την κάλυψη δαπανών τοκετού, δαπάνης βρεφονηπιακών σταθμών, 
δαπάνη λουτροθεραπείας μελών κ.τ.λ.). 
6. Να αναλαμβάνει την οργάνωση και την οικονομική στήριξη 
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων 
(κατασκηνώσεις, μαθήματα μουσικής, εικαστικών τεχνών, δημοσιεύματα, 
εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών κ.τ.λ.) για τα μέλη του και τα παιδιά τους. 
Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις  χορήγησης των παραπάνω παροχών 
καθορίζονται από το καταστατικό ή από κανονισμούς τους οποίους 
συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται από τη Γενική 
Συνέλευση των μελών. 
 
 
 
Άρθρο 3 
Μέλη 
 
Μέλη του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. μπορούν να γίνουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως 
Δικηγόροι στον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης. 
Αυτοδικαίως θεωρούνται εγγεγραμμένα μέλη όλα τα μέλη του 
καταργουμένου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κατερίνης. 
Εάν κάποιο από τα ήδη μέλη του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κατερίνης 
δεν επιθυμεί να είναι μέλος του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. θα πρέπει να το δηλώσει 
εγγράφως στη Γραμματεία του εντός προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, δηλαδή από την κατάργηση του Τ.Π.Δ.Κ. 
 
 
 
Άρθρο 4 
Εγγραφή  Μελών 
 
1. Η εγγραφή στο Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. κάθε δικηγόρου που είναι σήμερα μέλος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης γίνεται αυτοδίκαια με τη λήψη της 
σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού 
Συλλόγου Κατερίνης για την ίδρυση του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. 
2. Η εγγραφή των εφεξής διοριζομένων δικηγόρων στο Πρωτοδικείο 
Κατερίνης ή των μεταγραφομένων από άλλον Δικηγορικό Σύλλογο γίνεται με 
αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. 
3. Για την εγγραφή κάθε μέλους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην 
πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Ως ημέρα εγγραφής 
κτήσης της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημερομηνία εγγραφής στα 



μητρώα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης. 
4. Η ιδιότητα του μέλους του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. ούτε κληρονομείται ούτε 
μεταβιβάζεται. Αποκλείονται συνταξιούχοι άλλων κλάδων και διοριζόμενοι 
που έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας 
τους, εκτός από αυτούς που προέρχονται από μεταγραφή από άλλον 
Δικηγορικό Σύλλογο. 
 
 
 
Άρθρο  5 
Απώλεια της ιδιότητας του μέλους 
 
Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
1. Όταν αποχωρήσει μετά από έγγραφη αίτησή του, η οποία πρέπει να 
γνωστοποιείται στο Δ.Σ. τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του 
λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. 
2. Όταν αποφασίσει τη διαγραφή η Γενική Συνέλευση του σωματείου για 
σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο αποτελεί και η κατ’ εξακολούθηση μη 
συμμόρφωση του μέλους στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 του καταστατικού. 
Στην Γενική συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα πέμπτο 
(1/5) των μελών και η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 
Κάθε μέλος που έχει, σύμφωνα με τα παραπάνω, απωλέσει την ιδιότητα 
του, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης 
εντός διμήνου προθεσμίας αφότου του γνωστοποιήθηκε εγγράφως η σχετική 
απόφαση. 
3. Όταν αποβάλλει την ιδιότητα του μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου 
Κατερίνης λόγω μεταθέσεώς του.      
4. Όταν αποβάλλει την ιδιότητα του δικηγόρου λόγω παύσης ή διαγραφής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
 
 
 
Άρθρο 6 
Αναστολή της ιδιότητας του μέλους 
 
Η αναστολή της ιδιότητας του μέλους επέρχεται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
1. Όταν δεν εκπληρώνει τις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις του προς το 
σωματείο. Η αναστολή επέρχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
και έχει ως συνέπεια την απώλεια των δικαιωμάτων του μέλους επί των 
πάσης φύσεως παροχών. 
Ο χρόνος αναστολής δεν θεωρείται και χρόνος ασφάλισης στο σωματείο, 
εκτός και αν καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες εισφορές με τον νόμιμο τόκο 



υπερημερίας. 
2. Όταν αναστέλλεται η ιδιότητα του δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του κώδικα περί Δικηγόρων, αναστέλλεται ομοίως για το ίδιο χρονικό 
διάστημα και η ιδιότητα του δικηγόρου ως μέλος του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. με 
αποτέλεσμα την μη ύπαρξη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και τον μη 
καταλογισμό του χρόνου αναστολής στον υπολογισμό του εφάπαξ. 
 
 
 
 Άρθρο  7 
Αποβολή μελών 
 
Αποβολή μέλους από το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Οταν υπαίτια δεν καταβάλλει τις τακτικές και έκτακτες εισφορές του 
προς το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. για ένα έτος. 
β) Οταν για σπουδαίο λόγο αποφασίσει τη διαγραφή του η Γενική 
Συνέλευση του σωματείου. Στην περίπτωση αυτή ο αποβαλλόμενος έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο εντός δύο (2) μηνών από 
την έγγραφη γνωστοποίηση της απόφασης αποβολής αν η αποβολή είναι 
αντίθετη προς τους όρους του Καταστατικού ή αν δεν υπήρχε σπουδαίος 
λόγος για τη διαγραφή του. 
 
 
 
Άρθρο  8 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών 
 
Τα μέλη του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές 
Συνελεύσεις να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης, να εκλέγουν και να 
εκλέγονται, αν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και να λαμβάνουν μέρος σε 
κάθε διαδικασία που αφορά το σωματείο και τα συμφέροντα των μελών 
του. Για να έχουν τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να είναι οικονομικά 
τακτοποιημένα. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα. 
Τα μέλη υποχρεούνται : 
α) Να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, το οποίο 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα με την ένταξή τους στο σωματείο, του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, τους νόμους, καθώς και τις αποφάσεις 
της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β) Να παρέχουν κάθε πληροφορία και τα στοιχεία που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας. 
γ) Να γνωστοποιούν εγγράφως κάθε φορά την οποιαδήποτε προσωπική 
μεταβολή που συνεπάγεται την απώλεια ή αναστολή της ιδιότητας του 
δικηγόρου - μέλους. 



Άρθρο 9 
Δικαιώματα αυτών που αποχωρούν ή διαγράφονται 
 
1. Όσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου είτε λόγω οικειοθελούς 
αποχώρησής τους, είτε λόγω διαγραφής τους δεν έχουν κανένα δικαίωμα 
στην περιουσία του, ούτε και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή των 
εισφορών ή άλλων πόρων που κατέβαλαν στον Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. Οφείλουν, όμως 
να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν 
μέλη του. 
2. Κάθε μέλος που χάνει την ιδιότητά του αυτή λόγω μεταθέσεως σε άλλο 
Δικηγορικό Σύλλογο δικαιούται να εισπράξει από τον Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. χρηματικό 
ποσό που ισούται με το γινόμενο των ετών πραγματικής συμμετοχής στο 
σωματείο επί το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης, η οποία προβλέπεται από 
το άρθρο 10 του παρόντος, το οποίο ίσχυε κατά το χρόνο της μετάθεσής 
του. Το ποσό αυτό καταβάλλεται μετά τη συνταξιοδότησή του από το Ταμείο 
Νομικών με την ιδιότητα του δικηγόρου. 
 
  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
Άρθρο  10 
Τακτικοί και Έκτακτοι Πόροι 
1.Οι πόροι του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. 
 
    Τακτικοί πόροι είναι : 
 
          (α) Η εφάπαξ καταβαλλόμενη εισφορά εγγραφής κάθε μέλους που 
εντάσσεται στο Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. και που ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ 
και καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης εγγραφής. 
(β) Η μηνιαία εισφορά κάθε μέλους που ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) 
ευρώ. 
Η ετήσια εισφορά κάθε μέλους, με μέριμνα του Δικηγορικού Συλλόγου 
Κατερίνης, θα παρακρατείται από το μέρισμα (Διανεμητικό Λογαριασμό) του 
δικηγόρου. 
(γ) Καταβολή εισφοράς πέντε τοις εκατό (5%) επί των προεισπραττομένων 
αμοιβών των δικηγόρων για τη συμμετοχή τους σε πολιτικά, ποινικά και 
διοικητικά Δικαστήρια καθώς και τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση 
συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
(δ)  Η υπάρχουσα σήμερα περιουσία στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων 
Κατερίνης 
(ε) Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του σωματείου. 
(στ) Τα έσοδα από τη διάθεση ειδικών κινητών ενσήμων που επικολλούνται 



στα δικόγραφα που υπογράφονται από δικηγόρο, είτε παραδίδονται στον 
αρμόδιο υπάλληλο του Δικαστηρίου ή άλλης υπηρεσίας, όπου παρίσταται ο 
δικηγόρος προς άσκηση των καθηκόντων του. 
Η αξία των ενσήμων ανά έγγραφο ή διαδικασία θα προσδιορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Έκτακτοι πόροι είναι κάθε άλλη πρόσοδος που δεν αναφέρεται 
παραπάνω, όπως δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε υπέρ 
των σκοπών του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. εκ μέρους του δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ 
ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχορήγηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση. 
4. Τα ποσά των παραπάνω τακτικών εισφορών με στοιχεία 2α και 2β 
μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
 
Άρθρο 11 
Διασφάλιση περιουσίας 
 
1.Τα κεφάλαια του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο 
τραπεζικό λογαριασμό. Για την αντιμετώπιση δαπανών τρεχούσης φύσεως, 
ο Πρόεδρος φυλάττει χρηματικό ποσό σε μετρητά στο χρηματοκιβώτιο του 
σωματείου, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια να διαχειρίζεται τα υπάρχοντα 
κεφάλαια του σε αξιόγραφα ή σε τίτλους ή αμοιβαία κεφάλαια με 
εξασφαλιστικές ρήτρες. 
3. Οι αναλήψεις των κατατεθειμένων κεφαλαίων ενεργούνται από τον 
Πρόεδρο ή τον Ταμία ή ειδικά εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την καλύτερη και αποδοτικότερη 
εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου. Η αγορά και η 
πώληση ακίνητης περιουσίας διενεργείται μόνο μετά από απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από πρόταση του  Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
 
Άρθρο  12 
Οικονομική Διαχείριση 
 
1. Οι λογαριασμοί του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. τηρούνται κατά το διπλογραφικό 
σύστημα. Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατά τη λήξη της οικονομικής χρήσης 
συντάσσεται ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως, ο οποίος εγκρίνεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. Κατά το κλείσιμο των 



βιβλίων δημιουργείται αποθεματικό για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών. 
2. Οι πληρωμές του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. ενεργούνται μετά από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Για κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδονται γραμμάτια είσπραξης και 
εντάλματα πληρωμής που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και του 
Ταμία. 
4. Ο κανονισμός λειτουργίας ορίζει κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή  
του παρόντος άρθρου.   
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Άρθρο  13 
1. Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση κατά την έξοδο από την ενεργό υπηρεσία 
 
    Μέλος με δεκαπενταετή τουλάχιστον ασφάλιση στο καταργηθέν Ταμείο 
Πρόνοιας Δικηγόρων Κατερίνης και στο Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. ή σε άλλο Λ.Ε.Α.Δ. ή 
Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων (για όσους εγγράφονται στο Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. μετά 
από μεταγραφή από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο), που παραιτείται από την 
ενεργό υπηρεσία και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον 
ασφαλιστικό φορέα της κύριας ασφάλισης των δικηγόρων μετά την έκδοση 
της απόφασης περί συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό του φορέα 
(Ταμείο Νομικών), δικαιούται να εισπράξει εφάπαξ αποζημίωση, το ύψος 
της οποίας προσδιορίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ., πολλαπλασιαζόμενο επί 
τον αριθμό των ετών πραγματικής δικηγορίας για τα ιδρυτικά μέλη του 
Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. και τον αριθμό των ετών συμμετοχής στο Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. για τα 
εφεξής εγγραφόμενα μέλη, χωρίς ο αριθμός αυτός να μπορεί να υπερβεί τα 
τριάντα πέντε (35). Για τον ακριβή υπολογισμό της παροχής υπολογίζονται 
τα έτη, οι μήνες και ημέρες συμμετοχής του δικαιούχου στο Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. 
Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών λογίζεται ως έτος και 
μικρότερο δεν υπολογίζεται. 
Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 
ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του σωματείου μετά από απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή 
ολικής μόνιμης ανικανότητας και έξοδα κηδείας που δίδονται στη σύζυγο ή 
τα τέκνα του (της οικογένειας) 
 
Στα μέλη του σωματείου και εφόσον έχουν συμπληρώσει σ’ αυτό ή στο 
καταργηθέν Τ.Π.Δ.Κ. τουλάχιστον ένα έτος συμμετοχής, εάν επέλθει μόνιμη 



ολική αναπηρία από ατύχημα ή ασθένεια, η οποία έχει ως συνέπεια την 
οριστική διαγραφή ή παραίτηση από την ιδιότητα του δικηγόρου και τη 
συνταξιοδότησή του από τον κύριο ασφαλιστικό του φορέα (στην περίπτωση 
της μόνιμης ολικής ανικανότητας) θα χορηγείται εφάπαξ χρηματική 
ενίσχυση. Η ίδια ενίσχυση και με τις ίδιες προϋποθέσεις θα δίνεται και σε 
περίπτωση θανάτου του μέλους μόνον στη σύζυγο ή τέκνα αν υπάρχουν.  Η 
καταβολή αυτή είναι άσχετη από οποιαδήποτε άλλη καταβολή από Ταμεία ή 
ασφαλιστικούς εν γένει Οργανισμούς και εταιρίες. 
Η παραπάνω χρηματική ενίσχυση θα είναι ανάλογη με τα χρόνια συμμετοχής 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος για την κατ’ έτος 
αποζημίωση. 
Οι παροχές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν 
χορηγούνται στο ίδιο άτομο. 
Σε περίπτωση θανάτου του μέλους στη σύζυγο ή τα τέκνα του θανόντος θα 
χορηγείται ποσό για την κάλυψη των εξόδων κηδείας. 
 
3. Χρηματική ενίσχυση για προσωρινή ολική ανικανότητα 
 
          Στα μέλη που αντιμετωπίζουν έκτακτο σοβαρό πρόβλημα υγείας, το 
οποίο οφείλεται σε ασθένεια ή ατύχημα και έχει σαν συνέπεια την αδυναμία 
προς εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δέκα (10) ημέρες, 
καταβάλλεται έκτακτο χρηματικό βοήθημα. 
Σε περίπτωση που η προσωρινή ολική ανικανότητα προς εργασία του 
μέλους οφείλεται σε επιστράτευσή του το ανωτέρω έκτακτο χρηματικό 
βοήθημα καταβάλλεται αναλόγως των ημερών απουσίας, χωρίς να ορίζεται 
κατώτατο όριο ημερών ανικανότητας Σαν ασθένεια δεν θεωρείται η 
εγκυμοσύνη, εκτός αν από παθολογικά αίτια επέρχεται ανικανότητα προς 
εργασία. 
4. Δαπάνες προνοίας 
Α) Οικονομική ενίσχυση των μελών του με συμμετοχή του ταμείου στις 
δαπάνες λουτροθεραπείας και στις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων τους σε 
κατασκηνώσεις και παιδικούς σταθμούς. 
Β) Βοήθημα τοκετού. Για κάθε τοκετό ασφαλισμένης-μέλους του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. 
καταβάλλεται χρηματικό βοήθημα με την υποβολή της ληξιαρχικής πράξης 
γέννησης. Το ίδιο χρηματικό ποσό καταβάλλεται και στο σύζυγο-μέλος για 
τον τοκετό της συζύγου του, εφ’ όσον αυτή δεν είναι ασφαλισμένη σε άλλον 
ασφαλιστικό φορέα πλην του ΤΥΔΕ. Σε περίπτωση που η σύζυγος του 
μέλους είναι ασφαλισμένη σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ο σύζυγος-μέλος θα 
λαμβάνει το ήμισυ του άνω βοηθήματος.  
     Το ύψος των προβλεπόμενων στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του 
παρόντος οικονομικής παροχών, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησής 
τους θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας και μετά από έγκριση 
της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Ο Κανονισμός Λειτουργίας θα προβλέπει 
τα απαιτούμενα για την καταβολή της ενίσχυσης δικαιολογητικά. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Δ΄ 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. 
 
Άρθρο 14 
Τα βασικά όργανα του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό 
Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή. 
 
 
 
Άρθρο 15 
Γενική   Συνέλευση 
 
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και 
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του. Σ’ αυτήν μετέχουν 
όλα τα μέλη του. Κάθε μέλος διαθέτει μία μόνο ψήφο. 
2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για να αποφασίσει για : 
          (α) την τροποποίηση του καταστατικού, 
          (β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
(γ) την έγκριση του ισολογισμού καθώς και την απαλλαγή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη, 
(δ) την έγκριση και αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού, 
(ε) την αύξηση ή μείωση των εισφορών και την μείωση των παροχών, 
(στ) την αγορά ή πώληση ακινήτου, 
(ζ) την έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για την τροποποίηση του Κανονισμού 
Λειτουργίας 
(η) την διάλυση του σωματείου και τον διορισμό εκκαθαριστών, 
(θ) κάθε θέμα, το οποίο θα παραπεμφθεί σ’ αυτήν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και 
(ι) για κάθε θέμα που είναι αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
και της κείμενης νομοθεσίας. 
3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται : 
(α) σε τακτικές συνεδριάσεις μέχρι τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους για έγκριση 
του απολογισμού, ισολογισμού και προϋπολογισμού. 
(β) σε έκτακτες συνεδριάσεις όταν κριθεί αναγκαία η σύγκλησή της από το 
Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών, τα οποία, στην 
περίπτωση αυτή, καθορίζουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με 
ανακοινώσεις στο Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης. Η γνωστοποίηση πρέπει να 
γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την Συνέλευση. 
5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα 
τέταρτο (1/4) των εγγεγραμμένων μελών της. Σε περίπτωση έλλειψης 
απαρτίας η Γ.Σ. συνέρχεται ξανά εντός δέκα πέντε (15), χωρίς άλλη 
ειδοποίηση και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 



ένα δέκατο (1/10) των εγγεγραμμένων μελών της. Η απαρτία βεβαιώνεται 
στην αρχή της Συνέλευσης, είναι δε έγκυρη στη συνέχεια η Γ.Σ. όσα μέλη 
και να αποχωρήσουν. Σε περίπτωση εκ νέου έλλειψης απαρτίας, η Γενική 
Συνέλευση επαναλαμβάνεται την αντίστοιχη ημέρα της αμέσως επόμενης 
εβδομάδας και τότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των παρόντων μελών. 
Στην περίπτωση της παρ. 2, στοιχείο α του παρόντος άρθρου απαιτείται 
απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών και στις περιπτώσεις της παρ. 
2 στοιχεία β, ε, στ και ζ απαιτείται απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) των 
μελών. 
6. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται  με την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων, εκτός εάν από το καταστατικό ή από το νόμο απαιτείται 
αυξημένη πλειοψηφία. 
Στην περίπτωση της παρ. 2 στοιχείο α του παρόντος άρθρου απαιτείται 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) και στην περίπτωση της παρ. 2 
στοιχείο στ πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρισταμένων μελών. 
7. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο εκάστοτε 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη συνεδρίαση των 
αρχαιρεσιών, οπότε προεδρεύει μέλος που εκλέγεται από την ίδια και το 
οποίο δεν είναι μέλος του απερχόμενου Δ.Σ.. 
8. Για όλα τα θέματα και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται 
πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον 
πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα αυτής. 
9. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία εκτός από τις 
περιπτώσεις εκλογής των οργάνων διοίκησης του σωματείου και της 
διαγραφής μέλους, που η ψηφοφορία είναι μυστική. 
10. Κάποιο μέλος έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος για την 
συμμετοχή και ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση. Το κάθε μέλος μπορεί να 
εκπροσωπεί μόνο ένα (1) άλλο μέλος. Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει στην 
περίπτωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής. 
11. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το νόμο ή το καταστατικό 
προβλέπεται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη κάποιας 
απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, μετά από δύο άκαρπες συνελεύσεις, η 
απόφαση μπορεί να ληφθεί και με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου που 
παραδίδεται από τα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. 
 
 
 
Άρθρο   15Α 
 
Αρχαιρεσίες 
 
1. Οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται οι πρώτοι 



κατά σειρά αριθμού ψήφων, όλοι δε οι υπόλοιποι είναι κατά σειρά ψήφων 
αναπληρωματικοί. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο τίθενται μέχρι πέντε (5) σταυροί 
προτίμησης. 
2. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού 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.    
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.   
 
  
 
     
Άρθρο  16 
Εφορευτική   Επιτροπή 
 
1. Τουλάχιστον  τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των 
αρχαιρεσιών το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τριμελή Εφορευτική 
Επιτροπή, καθώς και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της από 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. 
3. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και του αποτελέσματος τους, η 
Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο επι-συνάπτεται 
ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται 
από όλα τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται στον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά της 
Συνέλευσης. 
 
 
 
Άρθρο 17 
Διοικητικό  Συμβούλιο 
 
1. Το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 
2. Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
ημέρα εκλογής τους την πρώτη από την εκλογή τους συνεδρίαση, μετά από 
πρόσκληση του πρώτου σε αριθμό ψήφων 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 (2) πρώτων και εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τις 
περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ 



των ισοψηφισάντων. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί κατά τη διάρκεια 
της θητείας του μία από τις παραπάνω θέσεις, καλείται το πρώτο κατά σειρά 
επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος και το Διοικητικό Συμβούλιο, με την 
συμπληρωμένη σύνθεσή του, στην πρώτη συνεδρίαση, εκλέγει μέλος του 
για την θέση αυτή και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. 
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και οι αρχαιρεσίες για 
την εκλογή του θα διεξάγονται συγχρόνως με τις αρχαιρεσίες για την 
εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης. Η 
θητεία του αρχίζει την 16η Μαρτίου του έτους των αρχαιρεσιών. 
4. Μέλος του Δ.Σ. αποβάλει αυτοδίκαια την ιδιότητά του εφόσον: α) 
Απωλέσει για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα του δικηγόρου, β) εκλεγεί 
βουλευτής ή Δήμαρχος, γ) του επιβληθεί τελεσίδικα από τον Δικηγορικό 
Σύλλογο η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης άνω των τριών (3) 
μηνών. 
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος του μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτο εφόσον : α) αποδεχθεί θέση ή αξίωμα που συνεπάγεται ολική 
αναστολή του λειτουργήματος του δικηγόρου σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 62 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Στην περίπτωση που δεν κηρυχθεί 
έκπτωτος θεωρείται ότι τελεί σε αναστολή της ιδιότητάς του ως συμβούλου 
για όσο χρονικό διάστημα τελεί σε αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας, β) 
απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το 
μέλος που θα αντικατασταθεί για τους λόγους αυτούς μπορεί να προσφύγει 
στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά. 
6. Εάν κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάποια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο 
καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα εφόσον απομένουν τουλάχιστον 
πέντε (5) από τα μέλη του. Σε αντίθετη περίπτωση θα διενεργούνται 
αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση 
κατά την οποία η μείωση του αριθμού των μελών θα συμβεί τους πρώτους 
δέκα οκτώ (18) μήνες της θητείας του και την συμπλήρωση των θέσεων του 
Δ.Σ. αν συμβεί μετά τους 18 μήνες. Η θητεία των με αυτό τον τρόπο 
εκλεγέντων μελών ορίζεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας 
του. 
7. Το Διοικητικό 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 ή το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή τρία τουλάχιστον μέλη του, 
τα οποία αναφέρουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   
8. Το Διοικητικό 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 του Προέδρου. 
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που 
αφορά τη διοίκηση του σωματείου, τη διαχείριση της περιουσίας του, την 



είσπραξη των εισφορών, την καταβολή των παροχών και γενικά την 
πραγμάτωση των σκοπών του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. Χαράσσει δε και εφαρμόζει το 
πρόγραμμα δράσης του σωματείου. Ασκεί επίσης κάθε εξουσία διοικητική 
και πειθαρχική. 
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση που 
συγκαλείται μέχρι τον Μάρτιο για την έγκριση του ισολογισμού-απολογισμού 
και για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρήσης. Επίσης κατά το μήνα 
Δεκέμβριο καταρτίζει τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, μέχρι δε την 
10η Μαρτίου κάθε έτους οφείλει να καταρτίζει τον ισολογισμό με τα 
αποτελέσματα της 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 από έλεγχο, συντάσσει έκθεση προς τη Γενική 
Συνέλευση. 
11. Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.  
12. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται 
προσφυγή στη Γενική Συνέλευση κατά τη νόμιμη διαδικασία. 
 
 
 
Άρθρο  18 
Ο  Πρόεδρος 
 
Ο Πρόεδρος : 
(α) εκπροσωπεί το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. στις δικαστικές, διοικητικές και λοιπές 
δημόσιες αρχές και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
(β) συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
(γ) υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά συνεδριάσεων της 
Γ.Σ. και όλα τα έγγραφα και όλα τα έγγραφα προς τις αρχές ή τρίτους. 
(δ) υπογράφει με τον Ταμία τις εντολές πληρωμών και τις αναλήψεις από 
Τράπεζες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.. 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον 
Αντιπρόεδρο και, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από το αρχαιότερο 
μέλος του Δ.Σ.. 
 
 
 
Άρθρο 19 
Ο  Γενικός  Γραμματέας 
 
Ο Γενικός Γραμματέας : 
(α) παρακολουθεί και συντονίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 



(β) φροντίζει για την επικοινωνία και την επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης. 
(γ) φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη και επικύρωση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης 
πεπραγμένων του Δ.Σ. 
(δ) υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του 
σωματείου. 
Τον Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει 
το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
 
Άρθρο 20 
Ο Ταμίας 
 
          Ο Ταμίας : 
          (α) φροντίζει για τις εισπράξεις και τις πληρωμές, 
          (β) τηρεί τα βιβλία Ταμείου και Περιουσίας, 
          (γ) συντάσσει τον ισολογισμό και τον απολογισμό προηγούμενης 
χρήσης. 
          (δ) έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των εντολών του Δ.Σ. που 
αναφέρονται στις λειτουργικές ανάγκες και στη συντήρηση της περιουσίας. 
 
      Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τον Ταμία αναπληρώνει το 
αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
 
Άρθρο 21 
Τήρηση  Βιβλίων 
 
Το σωματείο έχει την υποχρέωση να τηρεί τα παρακάτω 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 Διοικητικού 
Συμβουλίου. 4) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής. 5) Βιβλίο ταμείου και περιουσίας. Σ’ 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 την Εξελεγκτική 
Επιτροπή. 
 



Άρθρο  22 
Εξελεγκτική  Επιτροπή 
 
1. Η Γενική Συνέλευση, μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
προβαίνει και στην εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται 
από τρία (3) μέλη, τα οποία δεν είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Η εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως καθήκον τον ετήσιο έλεγχο της 
διαχείρισης και γενικά των πεπραγμένων της Διοικήσεως και τη σύνταξη και 
υποβολή ενώπιον της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της σχετικής έκθεσης. 
3. Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθεται κάθε στοιχείο που 
θεωρείται χρήσιμο για την διενέργεια του ελέγχου της. 
4. Εκτός από τον παραπάνω τακτικό ετήσιο έλεγχο η Εξελεγκτική Επιτροπή, 
μετά από αίτηση του 1/4 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων 
μελών του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. ή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, 
υποχρεούται να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο αποκλει-στικά και μόνο σε 
θέματα που αφορούν την διαχείριση της περιουσίας από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Το πόρισμα αυτού του ελέγχου κοινοποιείται στο Δ.Σ. όσο και σε 
όλα τα μέλη του σωματείου. 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄ 
 
Άρθρο  23 
Διάλυση του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. και τύχη της περιουσίας του 
 
1. Το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. παύει να υφίσταται εάν η εκπλήρωση του σκοπού του 
καταστεί ανέφικτη για σπουδαίο λόγο. 
2. Η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλείται δύο (2) μήνες νωρίτερα  και στην 
οποία πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του 
συνολικού αριθμού των μελών του, αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) των παρόντων μελών, με βάση σχετική εισήγηση του Δ.Σ., είτε 
τη συνέχιση της ύπαρξης του σωματείου με άλλο παρεμφερή σκοπό, είτε τη 
διάλυσή του. Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την 
επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο, έχει δε 
απαρτία εφόσον παρίστανται το ένα δεύτερο (1/2) των μελών και 
αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων κατά τα 
ανωτέρω. Αν και σε αυτή την επαναληπτική συνέλευση δεν επιτευχθεί η 
απαιτούμενη απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται την επόμενη εβδομάδα, την ίδια 
ημέρα και ώρα στον ίδιο τόπο και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 
το ένα τρίτο (1/3) των μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων 
(2/3) των παρόντων. Αν δεν υπάρξει και αυτή η απαρτία η πρόταση για 



διάλυση του σωματείου απορρίπτεται. Νέα πρόταση για διάλυση του 
σωματείου μπορεί να υποβληθεί μετά την παρέλευση έτους από την 
τελευταία Γενική Συνέλευση. 
3. Σε περίπτωση διάλυσης του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. η περιουσία του εκκαθαρίζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και διατίθεται νόμιμα με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μελών. 
 
 
 
Άρθρο  24 
Εσωτερικός  Κανονισμός 
 
Θέματα λειτουργίας του Σωματείου που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν 
καταστατικό ρυθμίζονται από Εσωτερικό Κανονισμό που συντάσσεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη γενική Συνέλευση. 
Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του παρόντος, συντάσσεται, τροποποιείται και συμπληρώνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και η σύνταξη, τροποποίηση και συμπλήρωση τίθεται 
υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. 
 
 
 
Άρθρο 25 
 
 1. Ο Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. έχει ως σήμα του απεικόνιση των ορέων του Ολύμπου 
και των Πιερίων, με έναν ζυγό στο κέντρο της παράστασης. Το σήμα αυτό 
φέρει η σφραγίδα του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. 
 2. Όλα τα έγγραφα του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Κ. σφραγίζονται με τη στρογγυλή 
σφραγίδα του, που φέρει στο κέντρο το σήμα του και περιμετρικά την 
επωνυμία του. 
 
                                           
Κατερίνη 6 Ιουνίου 2005 
Της εγκρίνουσας την τροποποίηση γενικής συνελεύσεως 
 
          
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
  
 
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ  


