
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ  

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ [Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ.] 

 

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ., τηρεί μητρώο με τα μέλη του 

σωματείου και με τα προστατευόμενα μέλη τους. 

Η εγγραφή στο σωματείο πραγματοποιείται με την προσκόμιση (α) αίτησης 

και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, με την 

ταυτόχρονη καταβολή ποσού εκατό (100) ευρώ (άρθρα 5 παρ. 1 εδ. β΄ και 13 παρ. 2 

εδ. α΄ καταστατικού). 

Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο να ενημερώσει το μητρώο του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ. για τα 

προστατευόμενα μέλη τα οποία έχουν ασφαλιστεί στον ασφαλιστικό φορέα των 

δικηγόρων και δικαιούνται παροχές από το σωματείο. 

Η εγγραφή των προστατευόμενων μελών στο μητρώο του σωματείου 

πραγματοποιείται με την προσκόμιση (α) αίτησης και (β) θεωρημένης φωτοτυπίας 

του βιβλιαρίου υγείας του προστατευόμενου μέλους. 

 

Β. ΠΑΡΟΧΕΣ 

1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ, το οποίο αποτελεί πρωταρχικό σκοπό του σωματείου 

σύμφωνα με το καταστατικό του και το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 

πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) κατ’ άρθρο 16 παρ. 1 του καταστατικού, για 

τριάντα πέντε (35) χρόνια δικηγορίας. Δεν μπορεί, επομένως να ικανοποιείται 

επόμενος σκοπός, πριν την εξασφάλιση διατήρησης του πρώτου σκοπού (άρθρο 4 

παρ. 5 του καταστατικού). Πριν τη λήψη της «εφάπαξ αποζημιώσεως», το μέλος 

οφείλει να απευθύνει προς το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ. υπεύθυνη δήλωση (άρθρ. 8 Ν. 1599/1986), 

με την οποία να δηλώνει ότι, εφόσον επανέλθει στην ενεργό δικηγορία, υποχρεούται 

να επιστρέψει άμεσα το καταβληθέν ποσό στο Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ. 

 

2. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

α. Η καταβολή οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το σωματείο για την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχει ως κύριο σκοπό τη συμπλήρωση των όσων 

καταβάλλει ή χρεώνεται να καταβάλει το μέλος για την κάλυψη της δαπάνης της 



ιατροφαρμακευτικής του περίθαλψης. Εφόσον εξοφλείται η δαπάνη από άλλο 

ασφαλιστικό φορέα (πχ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., GENERALI, άλλη ασφαλιστική εταιρεία), το μέλος 

δεν δικαιούται να εισπράξει από το σωματείο οποιαδήποτε αποζημίωση (άρθρο 17 

παρ. 1 του καταστατικού). 

β. Υπό τον ανωτέρω όρο του καταστατικού από το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ. δεν θα 

αποδίδονται δαπάνες για ιατρική περίθαλψη, εφόσον τα μέλη απευθύνονται σε μη 

συμβεβλημένους/α με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρούς, επαγγελματίες λοιπών ιατρικών 

ειδικοτήτων και εργαστήρια. Δηλαδή, εφόσον υπάρχουν στα Χανιά 

συμβεβλημένοι/α με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ιατροί, επαγγελματίες λοιπών ιατρικών 

ειδικοτήτων και εργαστήρια, τα μέλη είναι υποχρεωμένα να απευθύνονται σε 

αυτούς, διαφορετικά οι σχετικές δαπάνες δεν θα αποδίδονται. 

γ. Το ποσό της δαπάνης που θα αποδίδεται από το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ. τελεί υπό τον 

περιορισμό ότι το καταβαλλόμενο ποσό προστιθέμενο στο ποσό που καλύπτεται από 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πλέον αυτού που θα καταβληθεί από την GENERALI ή άλλη 

ασφαλιστική εταιρεία ή συνολικά και από τα δύο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 

της συνολικής δαπάνης. 

δ. Στις υποβαλλόμενες στο Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ. αιτήσεις για απόδοση ιατρικών 

δαπανών, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι ο δικαιούχος δεν εισέπραξε, ούτε 

πρόκειται να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό από ασφαλιστική εταιρεία, για την 

σχετική δαπάνη. 

ε. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι το υποβαλλόμενο ποσό των 

αποδείξεων να υπερβαίνει τα 100,00 €. 

στ. Δεν θα εξετάζονται αιτήσεις και δεν θα αποδίδονται δαπάνες σε μέλη που 

δεν ασκούν πραγματική δικηγορία ή έχουν αναστείλει την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα για χρονικό διάστημα άνω του έτους. 

Επίσης, το εν λόγω χρονικό διάστημα θα αφαιρείται κατά τον υπολογισμό των 

ετών άσκησης δικηγορίας για την καταβολή του εφάπαξ. 

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ασθένειας ή άλλης ανώτερης 

βίας. 

Ως κριτήρια πραγματικής άσκησης της δικηγορίας θεωρούνται αθροιστικά 

πλήρης ενεργός και ανεξάρτητη άσκηση της δικηγορίας ή συμμετοχή σε νόμιμη 

δικηγορική εταιρεία, διατήρηση γραφείου αυτοτελώς ή με συνεργασία ή συστέγαση 

με άλλο δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, καθώς και πραγματοποίηση 



κατά το διάστημα ενός έτους, τεσσάρων τουλάχιστον παραστάσεων ενώπιον 

οποιουδήποτε Δικαστηρίου, ή σε συμβόλαια. 

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων πραγματικής ασκήσεως της δικηγορίας 

ενεργείται, ανέκκλητα, από το Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ., το οποίο δύναται: να εξετάζει κάθε 

σχετικό στοιχείο, καθώς και να ζητά γνωμοδότηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Οι νέοι δικηγόροι μέχρι τη συμπλήρωση έτους από την εγγραφή τους στο 

μητρώο του Λ.Ε.Α.ΔΙ. Χανίων, θεωρούνται ότι ασκούν πραγματική δικηγορία και δεν 

υπόκεινται σε έλεγχο. 

ΙΙ Ειδικότερα:  

α. Ιατρικές επισκέψεις: 

Αποδίδεται ποσοστό 50% επί του συνόλου της δαπάνης, υπό τους ανωτέρω 

υπό στοιχ. 2 Ι β, γ και ε περιορισμούς και μόνο εφόσον δεν υπάρχει συμβεβλημένος 

στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρός.  

β. Εργαστηριακές εξετάσεις: 

Καταβάλλεται ποσοστό 50% επί της συνολικής δαπάνης και υπό τους 

ανωτέρω υπό στοιχ. 2 Ι β, γ και ε περιορισμούς.  

γ. Επεμβατικές νοσηλείες 

Καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης. 

Σημ. : Για τα ανωτέρω υπό β. και γ., εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό της αιτήσεως 

υπερβαίνει τα 300 ευρώ, για την δαπάνη θα αποφαίνεται το Δ.Σ., το οποίο ανάλογα 

με την σοβαρότητα και το επείγον της ασθένειας, μπορεί να αυξομειώνει το 

παραπάνω ποσοστό.  

δ. φυσικοθεραπείες 

Δεν αποδίδεται ποσοστό επί της δαπάνης.  

ε. οδοντοθεραπείες 

Δεν αποδίδεται ποσοστό επί της δαπάνης.  

στ. γυαλιά 

Αποδίδεται ποσό έως 150,00 ευρώ ανά τέσσερα χρόνια και υπό τους ανωτέρω 

υπό στοιχ. 2 Ι β, γ και ε περιορισμούς. 

ζ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα μέλη υποχρεούνται, είτε να 

προσκομίζουν τις πρωτότυπες αποδείξεις, είτε, εφόσον έχουν αποστείλει τις 

πρωτότυπες στην GENERALI ή άλλη ασφαλιστική εταιρεία, φωτοτυπίες αυτών μαζί με 

το αποδεικτικό αποστολής στην ασφαλιστική εταιρεία.  



η. επίδομα τοκετού 

i. Για κάθε τοκετό μέλους του σωματείου, ο Λογαριασμός καταβάλει, αμέσως, 

με την υποβολή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, στη δικαιούχο ποσό 600 ευρώ. Το 

ίδιο χρηματικό ποσό πληρώνεται και στο σύζυγο - μέλος για τον τοκετό της 

ανασφάλιστης συζύγου του (άρθρο 18 του καταστατικού). 

ii. Στην περίπτωση τοκετού ουδεμία άλλη δαπάνη αποδίδεται.  

θ. φάρμακα: 

Το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ. δεν αποδίδει χρήματα για την αγορά φαρμάκων. 

 

3. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Στην έννοια των παιδικών σταθμών δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν άλλες 

εκπαιδευτικές ή αθλητικές δραστηριότητες. 

Για τη φοίτηση των τέκνων των μελών του σωματείου σε βρεφονηπιακούς 

σταθμούς, καταβάλλεται, μηνιαίως, ανά τέκνο, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

20% της σχετικής δαπάνης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ 

εβδομήντα (€ 70,00). 

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση του μέλους για την απόδοση των σχετικών 

δαπανών για παιδικούς σταθμούς πρέπει να συνοδεύεται από τις πρωτότυπες 

αποδείξεις των παιδικών σταθμών. 

Η απόδοση των δαπανών για βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα γίνεται δύο 

φορές κατ’ έτος, στο τέλος των μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου. 

Λόγω της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης 

και της δωρεάν φοίτησης και των προνηπίων, πλέον, στα δημόσια νηπιαγωγεία, δεν 

αποδίδεται ποσοστό επί της δαπάνης για τη φοίτηση προνηπίων σε ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια. 

 

4.  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

Καταργείται η απόδοση επιδόματος για κατασκηνώσεις. 

 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κάθε μέλος δικαιούται να υποβάλει την αίτηση στο σωματείο για καταβολή 

δαπανών εντός εξαμήνου από την δαπάνη. Δαπάνες παλαιότερες του εξαμήνου δεν 

θα αποδίδονται. 



 

6.  ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 

α. Το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ. υποχρεούται να εξετάσει αίτηση μέλους για παροχή 

έκτακτου βοηθήματος, σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας. Το βοήθημα 

αυτό σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 19) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

€  5.900 ανά μέλος. 

β. Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις το Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ. μπορεί να 

υπερβεί το ως άνω ποσό. 

 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Το Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ. υποχρεούται να καταβάλει στα μέλη τις παροχές μέσα 

σε είκοσι ημέρες από την υποβολή της αίτησης του μέλους, εκτός από τις 

περιπτώσεις του έκτακτου βοηθήματος για λόγους υγείας, το οποίο πρέπει να 

καταβάλλεται άμεσα και των δαπανών για βρεφονηπιακούς σταθμούς, η απόδοση 

των οποίων θα γίνεται δύο φορές κατ’ έτος, στο τέλος των μηνών Ιουνίου και 

Δεκεμβρίου. 
  

 
 

 
 
 

 

 

 


