
Για τα μέλη-δικηγόρους που αρχικά εγγράφονται στον Λ.Ε.Δ.Ε., μετά την  31-12-2008

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Λ.Ε.Δ.Ε.

(Δια του Δικηγορικού Συλλόγου)

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛ
Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡ.ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣ. .ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(Τ.Ν.) 1η    2η   3η 
ΗΜΕΡ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΛΕΔΕ Α.Μ. ΛΕΔΕ

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (ΛΕΔΕ)
ΑΧΑΡΝΩΝ 29-10439 ΑΘΗΝΑ.

Παρακαλώ   για   την εγγραφή μου στο Λ.Ε.Δ.Ε. και για την ένταξή μου στις διατάξεις του άρθρου 21 του
Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., που  ορίζουν την «πρόσθετη μηνιαία ενίσχυση» στους νέους δικηγόρους που
«έχουν χρόνο συνταξιοδοτικής ασφάλισης από 1-1-1993 και συνέχεια».

Δηλώνω  δε  υπεύθυνα  ότι  τα  προσωπικά  στοιχεία  που  αναγράφω  είναι  αληθή  και  σε  περίπτωση  αλλαγής 
οποιοδήποτε στοιχείου θα ενημερώσω το Λ.Ε.Δ.Ε.
Επίσης  δηλώνω ότι:
1/  Δέχομαι  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  τις  διατάξεις  του  Καταστατικού  του  Λ.Ε.Δ.Ε.,  του  Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του και των αποφάσεων της γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Λ.Ε.Δ.Ε.
2/   Εξουσιοδοτώ   τον  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Δικηγορικού  μου  Συλλόγου,  για  την 
εκπροσώπησή μου στα Συλλογικά Όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε., καθώς και για την παρακράτηση και αποστολή των 
αναγκαίων χρηματικών ποσών που απαιτούνται για την εξόφληση των οικονομικών μου υποχρεώσεων ως μέλος 
του Λ.Ε.Δ..Ε. (δικαίωμα εγγραφής, μηνιαίες συνδρομές κλπ), που ορίζονται από τις διατάξεις  του άρθρου 14 του 
Καταστατικού  του Λ.Ε.Δ.Ε.
3/  α) Δεν ασφαλίσθηκα σε άλλο συνταξιοδοτικό φορέα πριν την 1-1-1993 ή
     β) έχω συνταξιοδοτική ασφάλιση πριν την 1-1-1993 στο ………………………….. συνολικού χρόνου

        
Έτη ………………… Μήνες …………………….. Ημέρες ………………

4/  Έχω επιλέξει την  …….  Ασφαλιστική κατηγορία στο Ταμείο Νομικών και σε περίπτωση αλλαγής της θα 
ενημερώσω άμεσα το Λ.Ε.Δ.Ε.
5/  Παραιτούμαι από οποιοδήποτε δικαίωμά μου στην περιουσία του Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης και για επιστροφή 
των εισφορών που θα έχω καταβάλλει στο Λ.Ε.Δ.Ε  μέχρι την αποχώρησή μου ή αποβολή μου ή την απώλεια της 
ιδιότητας του μέλους, έστω  και αν αυτό στηρίζεται στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού και
6/  Θα γνωρίσω εγγράφως στο Λ.Ε.Δ.Ε. κάθε  μεταβολή των στοιχείων που δηλώνω και η οποία θα συνεπάγεται 
την απώλεια της ιδιότητός μου ως μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ημερομηνία …………………………….

(Ο αιτών-δηλών/ Η αιτούσα-δηλούσα).


