
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ.

π: σχεδίου Νόμου «περί συμπληρώσεως τής περί Τα
μείων Προνοίας Δικηγόρων νομοθεσίας καί καταργήσεως 
τού Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Άρτης».

Ποος τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βονλην ιών 'Ελλήνων

1. Οι δικηγόρο: άσφαλιζοντα: υποχρεωτικώς οι ε; ττ.ζζ 
-ισοχήν, εί; τά rap" έκάστω Δικηγορικφ Συλλέγω τού Κρά- 
,υς λειτουργούντα Ταμεία Προνοίας Δικηγόρων. Προς τούτο 
αταόάλλουν κατά τήν διάρκειαν τής ενεργού δικηγορίας των 
σφοράς (παγίας ή οι" ενσήμων) και έςερχομενοι ταύτης 
υγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου δικαιούνται παροχών εφ 
τα τ.
Τό ύψος τού ύπό έκάστου των Ταμείων Πρόνοιας Δικηγό- 

jv χορηγούμενου έφ’ άπαξ βοηθήματος ποικίλλει Οπως ποι- 
λλουν και α! προϋποθέσεις χορηγήσεώς του.
Κατά κανόνα ή ώς άνω παροχή χορηγείται εις τους ησρα- 

σμένους τού Ταμείου τούς έξερχομένους τής άσραλίσεως 
ίγω διακοπής άσκήσεως (παραίτησις, θάνατος, αναπηρία) 
,ύ επαγγέλματος, μετά τήν συμπλήρωσιν ώρισμένου ορίου ήλι- 
ίας καί ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι παρέμειναν εις τήν άσςάλι- 
ν τού Ταμείου έπί 20ετίαν ή κατ’ έλάχιστον επί πενταετίαν.

'Ορισμένα εκ τών Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων θεωρούν 
:ι οί ήσραλισμένοι των δικαιούνται έρ’ άπας βοηθήματος, 
ο’ όσον δικαιωθούν συντάξεως έκ τού Ταμείου Νομικών καί 
χουν συμπληρώσει ώρισμένον χρόνον έν άσραλίσει εις τούτο.

Τινές των δικηγόρων κατά τήν διάρκειαν τής ένεργοϋ δικη- 
ορίας των. μετατίθενται παρ’ έτέρω Δικαστηρίω κ.αί ούτως 
-φ συνεχίζουν τήν άσκησιν τού ίδιου επαγγέλματος άσφαλί- 
ονται ΰποχρεωτικώς εις έτερον Ταμείον Προνοίας ή διορι- 
ονται Συμβολαιογράφοι καί άσραλίζονται εις τό Ταμείον 
Ασραλίσεως Συμβολαιογράφων.
At νομοθεσία: πλείστων Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων

εν παρέχουν δικαίωμα άναγνωρίσεως προϋπηρεσίας, ούδέ έπι- 
σρέφου-)· τάς καταβληθείσας είσροράς ή τό περιεχόμενον δω 
αίωμα άναγνωρίσεως καί εξαγοράς προϋπηρεσίας τυγχάνει 
σύμρορον.

Ούτως ό μετατιθέμενος δικηγόρος ή ό δικηγόρος ό διοριζό- 
ενος συμβολαιογράφος, ·ένφ κατέβαλεν έπί σειράν έτών εισρο
ές δέν δικαιούται παροχής τίνος. ·

’Βν όφει των ά/ωτέρω καί έπειδή ή ρόσις των παροχών έρ’ 
ταξ προσιδιάζει περισσότερον προς τήν ιδιωτική/ άποταμίευ- 
ν, διά τών άρθρων 1 καί 2 τού παρόντος Νομοσχεδίου παρ- 
/εται ή ευχέρεια νά μήν άπόλλυται τό έπί τών παροχών δι- 
αίωμα τών ώς άνω ήσραλισμένων, έρ’ όσον ουτοι διετέλεσαν 
τί πενταετίαν τουλάχιστον έν άσραλίσει εις Ταμείον Προνοίας 
ικηγόρων.

2. Τό ΤαμεΤον Προνοίας Δικηγόρων Άρτης ίδρυθέν διά 
οϋ άπό 31 Δεκεμβρίου 1937 Β. Δ/τος, είχεν ώς βασικόν πό- 
ον τάς είσροράς τών μελών του. ύπολογιζομένας εις 10% 
πί τής αμοιβής των, ώς σκοπόν δέ τήν παροχή/ α) χρηματι- 
ού βοηθήματος διανεμόμενου έξ ίσου κατά διμηνίαν εις άπαν- 
ας τους δικηγόρους μέλη του, β) προσωρινού χρηματικού 
οηθήματος εις τους δικηγόρους ένεκεν άσθενείας ή άλλου 
ροσωπικοΰ ή οικογενειακού ατυχήματος καί γ) έρ’ άπαξ 
ρηματικού βοηθήματος εις τους έξερχομένους τού έπαγγέλ- 
ατος Δικηγόρους.

Τό ανωτέρω Ταμείον δέν ήδυνήθη νά εκπλήρωσή τους σκο- 
ους αυτού διότι τά πάσης ρύσεως τούτου έσοδα, ώς έκ τού 
μικρού αριθμού τών μελών του — 39 τον αριθμόν — καί 
ών έλαχίστων ένός έκάστου τούτων έσόδων, είναι ελάχιστα 
αί ώς τοιαϋτα ουδόλως προς ταϋτα έπαρκοϋν.

Ή ΰπαρξις τού έν λόγω Ταμείου καί ή περαιτέρω διατή- 
ιησις του, ένφ οΰδέν προσρέρει εις τά μέλη αυτού, άντιθέτως 
υσχεραίνει τά μέγιστα τήν ένώπιον τών Δικαστηρίων διαδικα-
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σίαν. ώς έκ τών ύπό τοΰ Καταστατικού αυτού θεσπιζόμενων 
ακυροτήτων.

Διά τούς ανωτέρω λόγους έπροτάθη τόσον ύπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως τών μελών τού Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων 
Άρτης, όσον καί ύπό τού Δικηγορικού Συλλόγου Αρτης ή 
κατάργησίς του καί ήτις πραγματοποιείται διά τοϋ-'άρθρου 3 
τού ύπό κρίσιν νομοσχεδίου.

Εν Αθήναις τή 21 Απριλίου 1975 
Ό Υπουργός

Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΓ ΛΟΣ

ΤΡΟΠ ΟΠ ΟΙΟΥΜΕΝΑΙ — ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διά τού σχεδίου Νόμου «περί συμπληρώσεως τής περί Τα
μείων Προνοίας Δικηγόρων Νομοθεσίας καί καταργήσεως 
τού Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων ’Αρτης».

1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

Ύπ’ ά?ιθ. 200/18.3.1975.

.«Περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως τού Καταστατικού 
τού Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Τριπόλεων».

(Φ.Ε.Κ. 58/1.4.75, τ. Α').

Άρθρον 3.

Τό άρθρον 2Γ αντικαθίσταται ώς έξής:

«1. Ή έφ’ άπαξ παροχή χορηγείται:

“) ··■ -Ι............... ι·· ·■·· .................. .............■!...........···
β) Εις τους μετατιθεμένους εις έτερον Δικηγορικόν Σύλ

λογον καί εις τους διοριζομένους ώς συμβολαιογράφους.

; 2. α) .................................................. / ... .............. ....

- ί(<0 ............................................ .................................
ί(β) -ι..'...................... ........................ ·.......................
β) Προϋποθέσεις παροχής βοηθήματος τής β' περιπτώ- 

σεως τής προηγουμένης παραγράφου:

(α) Διαγραφή τού Δικηγόρου έκ τού Ταμείου ώς μέλους 
διά τάς αιτίας ταύτας (μετάθεσις δικηγόρου ή διορισμός ώς 
Συμβολαιογράφου).

(β) 20ετής τουλάχιστον συμμετοχή αύτοϋ εις τό Ταμείον.

2. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

Άπό 25 'Οκτωβρίου 1958.

«Περί κυρώσεως τροποποιήσεως τού Καταστατικού τού Ττω 
μειου Προνοίας Δικηγόρων Κοζάνης».

(Φ.Ε.Κ. 201/12.11.58, τ. Α').

Άρθρον 10.

Κατ’ έξαίρεσιν δικαιούνται έφ’ άπαξ βοηθήματος οί συμ- 
πληρωσαντες έκ τών μετατιθεμένων εις άλλο Πρωτοδικείον 
δεκαετή τουλάχιστον συμμετοχήν εις τό Ταμείον καί έφ’ όσον 
ουτοι ήθελον μετατεθή άπό 1ης ’Ιανουάριου τού έπομένου 
έτους τής δημοσιεύσεως ;ού παρόντος εις τήν ’Εφημερίδα 
πής Κυθερνησεως, τό δέ πιρεχέμενον τούτοις βοήθημα είναι 
άνάλογον προς τά έτη τής συμμετοχής υπολογιζόμενη προς 
δραχμας 400 δε’ έκαστον τοιοΰτον έτος, _·.-■·
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3, - ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

"Azc ii Ίουνίου/24 Ίουλίον 1956:
«Περί κυρώσεως Καταστατικού Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων 

Μεαολογγίου», -
(Φ.Ε.Κ. 165/56,τ. Α').

Άρθρον 10.
1...................................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
5 .................................................................................................
6 ........................................ ..........................................
7................................................. .................................................
θ. Εις τους έχουσίως άζοχωρούντας τής έν 'ή ζεριςερει^ 

του Πρωτοϊικείου Μεσολογγίου ένεργοΰ ϊιχηγοριας xat τού 
Ταμείου ζρό τής ζληρώσεως των its τήν άζόκτησιν τού. ια- 
χτικού βοηθήματος λόγο) γήρατος άζαιτουμένων ορών, ούοεν 
έζιστρέφεται έχ τών rap’ αυτών όζωσϊήζοτε καταβ,ληθεντων..

Ώς άζοχωροϋντες έχουσίως ζλήν τών ϊια μεταθεσεως κλζ. 
άζοχωρούντων νοούνται χαι οι παυόμενοι ϊι οιανϊηζοτε 
αιτίαν.

4. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ1 

Άζό 3 Δεκεμβρίου 1937
«Περί κυρώσεως τοΰ Καταστατικού τοΰ Ταμείου Πρόνοιας 

τών Δικηγόρων Άρτης». (Φ.Ε.Κ 499/8.12.37, τ. A ), 
ώς έτροζοζοιήθη ϊιά τών Β. Δ/των άζο 21 Νοεμβρίου 
1939 «ζερί τροζοζοιήσεως τών άρθρων 5 χαί 6 τό Κα
ταστατικού τού Ταμείου, Προνοίας Δικηγόρων Ά της»

- (Φ.Ε.Κ. 507/24.11.39, τ. Α') -καί άζό 3 Σεζτεμβρίου' 
1956 «ζερί κυρώσεως, τροζοζοιήσεως Καταστατικού Τα
μείου Προνοίας Δικηγόρων Άρτης» (Φ.Ε.Κ. 21//29.9. 
1956, τ.Α'),

Άρθρον 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περιουσία τού Ταμείου — Άζοθεματικόν 
Μετοχικόν Κεφάλαιον.

Άρθρον 4.

Πόροι τοΰ άζοθεματικοΰ κεφαλαίου είναι: α) ϊραχμαί 50 
καταβαλλόμενα! έφ’ άζαΗ ζαρά ζαντός ασκούμενου ϊικηγόρο 
β) τό zap’ έκαστου ϊικηγόρου τό ζρώτον ϊιοριζομένου έν τ 
έϊρα τού Πρωτοϊικείου "Αρτης ή καί έκ μεταθέσεως έξ άλλο 
ϊικαστηρίου ώς ϊικαίωμα εγγραφής καταβαλλόμενου ζοσο 
όζερ καθοριζόμενου ύζό τής Διοικητικής Έζιτροζής ίσοϊυν: 
μεί μέ το αντιστοιχούν εις έκαστον ϊικηγόρον μέρος τού άζοθ: 
ματικού κεφαλαίου καί όζερ είναι τό ζηλίκον τής ϊιαιρέσεω 
τοΰ άζοθεματικοΰ κεφαλαίου τοΰ ΰζάρχοντος κατά τον χρόνο 
τής εγγραφής ϊιά τοΰ άριθμοΰ τών ϊικηγόρων μετόχων το 
Ταμείου καί έζί ζλέον ϊραχ. 2.900. τοΰ 1/3 καταβαλλόμενο 
άυέσως άμα τή έγγραφή του, τοΰ ϊέ ύζολοίζου εντός ϊιετία 
εις άναλόγους τριμηνιαίας βάσεις, γ) τα κατά τό κατωτέρ, 
άρθρον 16 εΐσζραττόμενα ζοσά, κατά τάς έν τοίς έβαφίοι 
τοΰ άρθρου τούτου άναφερομένας ζεριζτώσεις. ώς καί ζάν έτ· 
ρον έσοϊον τοΰ Ταμείου τούτου, μή ύζαγόμενον εις τάς ζερ 
ζτώσεις τοΰ έζομένου άρθρ ου 5, ϊ) τό κατά τό ζαρόν καί έ 
άλλων ζειθαρχιχών ζαραβάσεων έζιβαλλόμενα ζρόστιμα κ: 
έξοϊα, ε) τά κληροδοτήματα καί at ϊωρεαί αΐ γενόμεναι ηρό 
τό Ταμείον, στ) ο! τόκοι καί τά λοιζά έσοϊα τής ζεριουσία 
τοΰ Ταμείου, ζ) τό έν τέταρτον, έκ τών είσζραττομένων κατ 
τό έζόμενον άρθρον 5 έσόϊων ϊυνάμενον νά αύξηθή ή ν 
μειωθή ζαρά τής Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων.

Άρθρον 5.
Πόροι τού Ταμείου είναι ζοσοστά καταβαλλόμενα, ώς κατο 

τέρω, άτινα ϊέν βαρύνουσι τούς ϊιαϊίκους ίϊ'.ώτας, άλλα το 
ένεργοΰντα ϊικηγόρον. Έκ τής κατά τούς κειμένους Νόμου 
καθορισμένης άμοιβής 90 έκατοστά θά λαμβάνη ό ενεργώ 
τάς ζράςεις ϊικηγόρος, τά ϊέ 10 έκατοστά θά κατατίθεντ: 
εις τό Ταμείον ΰζέρ τοΰ μετοχικού κεφαλαίου.

Δυνάμει τού ’Αναγκαστικού Νόμου ϋζ’ άριθ. 87 τής 2/ 
Αΰγούστου—(7) Σεζτεμβρίου 1936 ίϊρύεται ζαρά τώ Δικηγο
ρικό» Συλλέγω Άρτης είϊικόν ταμείον ύζό τή·) έζωνυμίαν 
«Ταμείον Προνοίας Δικηγόρων Πρωτοϊικείου Άρτης» 
έϊρεΰον έν Άρτη.

Άρθρον 2.
Σκοζός τού Ταμείου είναι ή ζροστασία τοΰ ϊικηγόρου ώς 

οργάνου τής Δικαιοσύνης, 1) κατά τόν χρόνον τής άσκήσεως 
τού λειτουργήματος αυτού, α) ϊιά ζαροχής βοη-θήματος χρη
ματικού ϊιανεμομένου ές ίσου κατά ϊιμηνίαν εις ασαντας 
τούς ϊικηγόρους μέλη τοΰ Ταμείου, β) ϊιά ζαροχής ζροσωρι- 
νών χρηματικών βοηθημάτων εις τούς ϊικηγόρους τούς ένεκεν 
άσθενείας ή άλλου ζροσωζικού ή οικογενειακού ατυχήματος 
λαμβάνοντος ανάγκην. 2) Κατά τόν κατά τήν λήσιν τής 
άσκήσεως τοΰ λειτουργήματος χρόνον α) ϊιά ζαροχής έφ’ άζαΐς 
βοηθήματος χρηματικού, εις ώρισμένους συγγενείς τού άζο- 
θνήσκοντος ϊικηγόρου. 3) Διά ζαροχής έφ’ άζας βοηθήμα
τος εις ϊικηγόρους άζοχωρούντας τού έζαγγέλματος λόγω 
άναζηρίας καί γ) ϊιά ζαροχής έφ’ άζαξ χρηματικού βοηθή
ματος εις ϊικηγόρους άζοχωρούντας τού ϊικηγορικοΰ έζαγγέλ
ματος μετά ζολυετή άσκησιν αυτού.

Άρθρον 3.
Μέλη τού Ταμείου είναι ΰζοχρεωτικώς: α) ζάντες οί νο- 

μιμως ϊιωρισμένοι ήίη ϊικηγόροι καί έγγεγραμμένο; έν τώ 
μητρώω τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου Άρτης. οι οιατηροΰντες 
έν τή έϊρα τού Πρωτοϊικείου Άρτης τό ϊικηγορικάν των γρα- 
φείον καί άσκούντες ζραγματικώς καί άζοκλειστικώς τήν ϊι- 
κηγορίαν έν τή ζεριφερεία τοΰ Πρωτοϊικείου "Αρτης καί έκ- 
ζληρούντες τάς κατωτέρω ϊιαγραφομένας ύζοχρεώσεις καί 
β) οί μέλλοντες νά ϊιορισθώσιν έν τή ζεριφερεία τοΰ Πρωτο- 
ϊικειου Άρτης ϊικηγόροι είτε τό ζρώτον ϊιοριζόμενοι ροιοϋ- 
τοι είτε μετατιθέμενοι έΐς άλλου Πρωτοϊικείου καί έφ’ όσον 
θα ασκήσωσι ζραγματικώς καί άζοκλειστικώς τήν ϊικηγόρίαν 
και άφοΰ έκζληρώσωσι τάς κατωτέρω ύζοχρεώσεις των.

• Άρθρον 6.
Ή είσζραξις τών ύζό τοΰ άρθρου 5 ειϊικών ζοτοστών γ 

νέτα: μόνον ϊιά ϊιζλοτύζου τοΰ ταμείου, ισχυουσών ϊιά τό 
ζολιτικάς καί ϊιοικητικάς ύζοθέσεις τών ϊιατάςεων τού ά; 
θρου 6 τοΰ έσωτερικού κανονισμού.

Άρθρον 7.

Ή μή τήρησις τών έν άρθρο*.ς 4 καί 5 καθοριζόμενο: 
έκτος τού κατά τον κώϊικα ζερί ϊικηγόρων ζε·θαρχικών κυρ ο 
σεων, συνεζάγεται καί τό άζαράϊεκτον τοΰ ϊικογράφου, τοΰ έ·; 
γράφου καί τής ζαραστάσεως τοΰ ϊικηγόρου.

Άρθρον 8.

Οί ζόροι τοΰ Ταμείου ϊιακρίνοντα: εις ϊύο:
α) Μετοχικόν Κεφάλαιον ϊημιουργούμενον έκ τών κατ 

τό άρθρον 5 έσόϊων ήτοι τών τριών τετάρτων τοΰ έζί τώ 
αμοιβών ζοσοστοΰ καί β) Άζοθεματικόν Κεφάλαιον, οημιου; 
γούμενον έκ τών έν τ'φ άρθρω 4 έσόϊων καί έκ τοΰ ενός τι 
τάρτου έκ τών κρατήσεων, τών αμοιβών ώς τό άρθρον 5 όριζε

Άρθρον 9.
Τό μετοχικόν κεφάλαιον θά ϊιατίθετα: ζρός έςυζηρέτησι 

τοΰ έν άρθρω 2 zap. 1 έϊάφ. α' σκοζοΰ. Προς τούτοις τ 
κατά τό άρθρον 5 καθοριζόμενα ζοσοστά (τ.ε. τά 3/4 έκ τι 
ζοσοϋ τών κρατήσεων τής άμοιβής) ϊι’ ούίεμιάς ϊαζάνης έζ 
βαρυνόμενα, μερίμνη τής Διοικητικής Έζιτροζής θά ϊιανι 
μωντα: κατά ϊιμηνίαν ές ίσου μεταςύ τών μετόχων ϊικηγι 
ρων μελών τοΰ Ταμείου ϊιά καταστάσεως. τής καταβολής εί 
έκαστον βεβαιουμένης or άζοίείζεως τοΰ ϊικαιούχου.

Άρθρον 10.
Τό Άζοθεματικόν Κεφάλαιον θά ϊιατίθετα·.:
α) Διά τή-) ζληρωμήν τών έσόϊων ϊιαχειρίσεως καί λο 

ζών ϊαζανών τοΰ Ταμείου καί αίτινες ϊαζάναι ϊέν ϊύναντ: 
νά ύζερβαίνωσι τό ζοσόν τών 205c τών έτησίων άκαθαρίστω 
έσόϊων τού άζοθεματικοΰ κεφαλαίου.
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μ παροντι 
: άφ. 2' jy.

:ήν έξ'υπηρέτησιν των έν άρθρω 2 παρ. 1 έδάφ. 
έδάφ. a'. ,3'. γ'. σκοπών ώς καί παντός έτέρου έν 
Καταστατικές σκοπού πλή/ τού έν άρθρω 2 παρ. 1 
πού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
A' Δαπάνα’..

Άρθρο·/ 11.
Τά έξοδα διαχειρίσεως /.2! έν γένε: Βαπάναι τοϋ Ταμείου 

νεργοϋνται ϊ:' Ενταλμάτων πληρωμής έκδιδομένων καί ύπο- 
ραφομένων -ο τοϋ Προέδρου 2ης Διοικητικής Επιτροπής, 
·;γραφονται δέ ανλυτικώς εν τώ κατ’ έτος ψηφιζομενες υπο 
ής Γενικής Συνελεύσεως προϋπολογισμφ καί Βέν Βύναται νά 
περβαίνωσιν έν συνόλω τό ποσόν τών 20% έκ τών άνεκκαθα- 
:22ων εσόδων τών ·!»—έρ τοϋ άποθεματικοϋ κεφαλαίου προορι

σμένων κατά 20 ά/ωτέρω άρθρον 4. Ύπέρβασις τοϋ ποσού 
:ούτου συγχωρείται μόνον 2ή προηγουμένη ειδική άποφάσει τής 
Συνελεύσεως τών μετόχων τον Ταμειου.

Β'. Μέτοχο· καί δικαιούχοι.

Άρθρο·/ 12.
Πρόσωπα άτινα έχουν δικαίωμα εις λήψιν παρά τοϋ Τα- 

-μείου τών. - Βιά τοϋ παρόντος Καταστατικού καθοριζομένων 
βοηθημάτων είνα::

α) Μέτοχο:, καί β) δικαιούχοι.
1. Μέτοχο: είν2ΐ άπαντες ο: εις την έοpav τοϋ Πρωτοδι

κείου *Αοτης Εγκατεστημένοι ή:η δικηγόροι ήδη ασκούντες 
ώς μόνον xa: αποκλειστικόν Επάγγελμα τό τοϋ δικηγόρου 
Χ2τά τά έν άρθρω 3 καθοριζόμενα.

2. Δικαιούχοι είναι ο: συγγενείς τών μετόχων, σύζυγος καί 
τέκνα τών μετόχων, ο: γονείς xa: 0: άνήλ:χο: αδελφοί 
y.a: άγαμο: άδελφαί.

Άρθρον 13,
Ο: μέτοχο: ο: άναφερόμενοι έν άρθρω 12 μετέχουν xa: δι

καιούνται απάντων τών διά τοϋ παρόντος καθοριζομένων βοη
θημάτων y.a: παροχών. ο: δέ δικαιούχοι μετέχουν μόνον τών 
τακτικών έφ’ άπαξ βοηθημάτων τών ρητώς Βιά τοΰ παρόντος 
Καταστατικού καθοριζομένων έν ούδεμιά όμως περιπτώσει με
τέχουν ουδέ δικαιούνται μερίσματος τών έκ τού άρθρου 5 
Εσόδων.

Άρθρον 14.

' Δικαίωμα προς λήψιν παρά τοϋ Ταμείου τών κατά τοϋς 
όρους τοϋ παρόντος Καταστατικού καθοριζομένων βοηθημά
των έχουσιν απόντες ο! παρά τφ Δικηγορικφ Συλλέγω Άρ- 
τηί εγγεγραμμένο: δικηγόροι καί άσκοϋντες ώς μόνον xa: 
κύριον επάγγελμα τό τοϋ Δικηγόρου ώς άνω καί συμμορφού- 
μενο: προς τάς ΰπό τοϋ παρόντος καθοριζομένας υποχρεώσεις 
των καί οί τούτων δικαιούχοι ώς εϊδικώτερον έν άρθρω 12 
καθορίζονται.

Άρθρ ον 15.
Δικηγόρος έγγραφόμενος έν τώ Πρωτοδικείω Άρτης ώς 

μέλος τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου μετά την ΐσχΰν τοΰ παρόν
τος, δέον νά καταβάλη εις τό Ταμείον ποσόν ίσον μέ τό πη
λίκο·/ τής Βιαιρέσεως τοΰ ποσού τοΰ άποθεματικοϋ κεφαλαίου 
Βιά τοϋ άριθμοϋ τών μετόχων τοΰ Ταμείου καί έπί πλέον 
^?2X!·*2» 2.000. Αι προς τό Ταμείον υποχρεώσεις αύται τών 
διοριζομένων ώς άνω παρά τώ Πρωτοδικείο Άρτης μετά τήν 
ΐσχΰν τοϋ παρόντος καταβάλλονται εις δόσεις τριμηνιαίας 
έντός προθεσμίας τό πολύ δύο ετών.

Άρθρον 16.
1. Τό ποσόν τοΰ βοηθήματος καθορίζεται ώς εξής:

α) Τό αναλογούν εις έκαστον μέτοχον ποσόν τοϋ έν άρθρψ 
2 παρ. 1 έδαφ. α τακτικού βοηθήματος (μερίσματος) είναι 
τό καθοριζόμενον ΰπό τής Διοικητικής Επιτροπής έπί τή βάσει 
τών_κατα τήν προηγουμενην τής διανομής Βιμηνίαν πράγματά 
ποιηθεντων κατα το αρθρον 5 έσοΒων Βιανεμομένων έξ ίσου 
μεταςύ τών μέτοχων άνευ ούδεμιάς κρατήσεως πλήν τής έν 
αρθρφ 4 παράγρ. ζ' ά/αφερομένης τοιαύτης.

6) Τό ποσόν τοϋ έφ" άπαξ βοηθήματος εις τους άποχωροΰν- 
τας έκ τής άσκήσεως τοϋ Βικηγορικοΰ έπαγγελματος λογομ 
ά-ναπηρίας ή πολυετούς υπηρεσίας, είναι ή μετοχή του έπί 
τοϋ άποθεματικοϋ κεφαλαίου. Δ:ά ϊέ τούς άποχωροϋντας Βικη- 
γόρους μετά τριετία·/ από τής ισχύος τοϋ παρόντος-είς τό πο
σόν τής μετοχής προστίθενται καί Βραχ. ο.ΟΟΟ.

α) Δικηγόρος μέτοχος τοϋ Ταμείου απομακρυνθείς Βιά με- 
ταθέσεως ή αναπηρίας ή καταλήύεως θέσεως ασυμβιβάστου εις
τό έπάγγελμα τοϋ Βικηγόρου ϊια νά ιέπανέλθη και καταστή μέ
τοχος, Βέον: 1) νά έπ:στρέψη παν ό,τι έλαβε παρά τοϋ Ταμείου 
ώς βοήθημα έντόκως άπό τής λήψεως μέχρις άποΒόσεως μέ 
τον νόμιμον τόκον, 2) νά καταβάλη τήν εισφοράν τής έπελθού- 
σης αύξήσεως τής μετοχής καί 3) έπί πλέον Βραχμάς χιλίας 
καί Βέν καθίσταται μέτοχος έκ νέου προ τής ολοσχερούς κατα
βολής τούτων, β) Δικηγόρος μέτοχος τοΰ Ταμείου απομακρυν
θείς τής έΒρας του καί Βιακόψας τάς εργασίας του άνευ έγ- 
γράφου άΒείας τής Διοικητικής Επιτροπής χορηγουμένης Βι! 
άποφάσεως ταύτης. καί μόνον έάν πρόκειται περί ασθένειας τοϋ 
μετόχου ή τίνος τών οικείων του τών άναφερομενων έν τώ 
άρθρω 12 παρ. 2 έΒ. α'. πέρα·/ τών Βύο μηνών έντός τοϋ αϋτοϋ 
έτους, στερείται τοϋ έν άρθρω 2 καί 16 έΒ. α' τακτικού έπι- 
Βόματος, εΐσαγομένης τής μερίίος τοϋ εις τό άποθεματικόν κε
φάλαιο·/ τοϋ Ταμείου, καί ΰποχρεοϋται εις τήν καταβολήν 
υπέρ τοϋ-άποθεματικοϋ κεφαλαίου ποσού κανονιζομένου κατα 
μήνα άπουσίας ΰπό τής Διοικητικής ’Επιτροπής άναλόγως
τών κατά τήν Βιάρκειαν ταύτης τής άπουσίας πραγματοποιη- 
θέντων υπέρ τοϋ άποθεματικοϋ κεφαλαίου έσόΒων, 4) Βιά πά
σαν άμφισβήτησιν ή παράπονον μετόχου κατά τών άποφάσεων 
τής Διοικητικής ’Επιτροπής ασκείται ΰπό τοΰ Ενδιαφερομένου 
προσφυγή ένώπιον τής Έΰποπτικής ’Επιτροπής καί έφ’ οσον ή 
άπόφασις τής ’Εποπτικής ’Επιτροπής είναι σύμφωνος προς 
τήν τοιαύτην τής Διοικητικής ’Επιτροπής τό ζήτημα λύε
ται όριστίκώς, έάν όμως είναι αντίθετος άποφαίνεται ή Συν- 
έλευσις καλούμενη προς τούτο ΰπό τής Διοικητικής Έπι-
τ? οπής.

5. α) Τό ποσοστόν τοϋ τακτικού έφ1 άπαξ βοηθήματος 
τοϋ άρθρου 2 παρ. 2 έδ. α' τό παρεχόμενου εις τους έν άρ
θρω 12 παρ. 2 συγγενείς τοϋ μετόχου, ήτοι σύζυγον καί τέ
κνα, ανηλίκους άΒελφοΰς καί αγάμους άδελφάς αΰτοϋ καθο
ρίζεται εις τό αυτό μέ τό πρός^τοός μετόχους ώς έν τή 
ανωτέρω παραγράφω 3 τοΰ παρόντος ποσόν κατανεμόμενον 
έξ ίσου μεταξύ τών δικαιουμένων πλειόνων τού ένός.

β) Έφ’ όσον ό μέτοχος δικηγόρος έχει τιμωρηθή Βίς του
λάχιστον πειθαρχικώς έντός τοϋ αύτοϋ έτους, δύναται ή 
Διοικητική τού Ταμείου ’Επιτροπή έκτιμώσα καί τήν οικονο
μική/ τών δικαιούχων κατάστασιν νά μειώση τό ποσόν μέχρι 
50%.

γ) 'Οσάκις ό μέτοχος δικηγόρος Βέν καταλείπη στ/γγε- 
νεΤς τών έν τφ άρθρω 12 ά·/αφερομέ·/ων δικαιούχων τοϋ άνω 
βοηθήματος, τό βοήθημα παραμένει ΰπέρ τοϋ άποθεματικοϋ 
τοϋ Ταμείου, έκτος έάν διαθέτη διά διαθήκης τούτο ΰπέρ' 
οίουδήποτε θελήση πλήν όμως εις τή/ περίπτωσιν ταύτην 
50% έκ τοϋ ποσού τοϋ βοηθήματος παραμένει ΰποχρεωτικώς 
ΰπέρ τοΰ Ταμείου.

6. Άπαντα τά βοηθήματα ταϋτα δύνανται κατά τήν κρί- 
σιν τής Διοικητικής ’Επιτροπής τοΰ Ταμείου νά καταβληθώ- 
σιν εις τούς μετόχους τμηματικώς εις δόσεις έντός ένός 
έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Διοίκησις τοϋ Ταμείου. Διοικητική ’Επιτροπή.
Άρθρον 17.

Τό Ταμείον διοικείταιΆπό ’Επιτροπής άποτελουμένης έκ 
πέντε (5) μελών δικηγόρων μετόχων τοϋ Ταμείου καί έκλε- 
γομένων ΰπό τής Γενικής Συνελεύσεως, ούτοι δέ έκλέγουν 
έκ τών μελών τον Πρόεδρον, τέν Γραμματέα καί τον Τα
μία. Τά μέλη τής Διοικητικής Επιτροπής εκλέγονται διά 
δύο έτη άρχόμενα άπό 1 ’Ιανουάριου.

Έκλεγήσιμοι είναι οΐ δικηγόροι οί συμπληρώσαντες του
λάχιστον πενταετή ΰπηρεσίαν, ή δέ έκλογή των ένεργείται



έντός -τοϋ μηνός Δεκεμβρίου -ής ληγούσης θητείας. Έζ αι
ρετικός, ϊιά τήν τρωτήν Διοικητικήν Έζιτροζήν αΰτη θά 
έκλεγή εντός μηνός άζό τής ϊημοσιεύσεώς τού έγχριτιχο5_ 
τοϋ ζαρόντος Διατάγματος.

Άρθρον 18.
To Ταμείον έκζρασωζείται ένώζισν των αρχών χαί των Δι

καστηρίων ύζό τοϋ Προέδρου τής Διοικητική; Έζιτροζής, 
τά ϊέ έχϊιϊόμενα ύζό τοϋ Ταμείου έγγραφα ΰζογράφονται ύζό 
τού Προέδρου καί τοϋ γραμματέως, τον Πρόεδρον χωλυό- 
μενον άναζληροί το άρχαιότερον κατά σειράν μέλος τής Έζι- 
τροζής χαί τούτου χωλυομένου τό έζόμενον.

Άρθρον 19.
Ή Διοιχητιχή Έζιτροζή έχει τή/ έν γένει διοίκησιν χαί 

ϊιαχειρισιν τοϋ Ταμείου συμφώνως ζρός τάς διατάξεις τοϋ 
ζαρόντος Καταστατικού χαί φροντίζει ττερί τής χανονιχής 
εϊσζράξεως των ζόρων αύτοϋ χαί ζερί τής έζωφελοϋς τοζο- 
θετήσεως των κεφαλαίων τούτων.

2. Άζαγορεύεται ή ϊιάθεσις αύτών εις χρηματιστηρια
κά; χαί έν γενει κερϊοσκοζιχάς έζιχειρήσεις. Προχειμένου 
ζερί άζοχτήσεως άχινήτου ή άλλης τοζοθετήσεως ζλήν τής 
χαταθέσεως εις τήν Εθνικήν ή Αγροτικήν Τράζεζαν άζαι- 
τείται άζόφααις τής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Ή Διοικητική Έζιτροζή οφείλει είς τή/ αρχήν έκά- 
στκυ έτους νά χζταρτιζη χαί νά ύζοίάλλη είς τήν Γενικήν 
Σν/έλευσιν ζρός έγκρισιν ‘τον ζροϋζολογισμόν έσόδων non 
έξόϊων, εις το τέλος ϊέτήςχρήσεως οφείλει νά ύζόβαλλη 
είς τήν Γενικήν Συνέλευαιν τον άζολογισμόν. Είς άμφοτέρας 
τάς ζεριζτώσεις ό ζροΰζολογισμός καί άζολογισμός έχτυ- 
ζοϋνται χαί διανέμονται άντίτυζα τούτων εις τά μέλη τοϋ 
Ταμείου ζρό τριών τουλάχιστον ήμερων ζρό τής Γενικής, Συν- 
ελεύιεως.

4. Τά μέλη τής Διοιχητιχής Έζιτροζής είναι ζρυσωζι- 
χώς ύζεύθυνα άλληλεγγύως χαί εις ολόκληρον έκαστος ϊιά 
ζάσαν ζημίαν ή όζοία ήθελε τυχόν έζέλθει εις τό ΤαμεΤον 
έξ ύζαιτιότητός των, εύθυνόμεν» χαί ϊιά μικράν κατά τήν 
έχζλήρωσιν των καθηκόντων των αμέλειαν.

Άρθρον 20.
'Ή Διοικητική Έζιτροζή εντός τοϋ ζρώτου μηνός άζό 

τής άναλήψεως των καθηκόντων της συντάσσει τον εσωτε
ρικόν κανονισμόν τής λειτουργίας τοϋ Ταμείου. Βύρίσχετσι, 
έν άζαρτία ζαρόντων τριών τουλάχιστον μελών, α! ϊέ άζο- 
φάσεις αυτής έχουν κόρος έφ’ όσον ληφθώσιν έν όμοφωνία'τών 
ζαρόντων μελών. Άζοφάσεις τής Διοικητικής Έζιτροζή; 
λαμβανόμεναι κατά ζλειοψηφίαν ϊέον νά τύχουν τής ομοφώ
νου έγκρίσεως τής Έζοζτικής Έζιτροζής, έν διαφωνία ϊέ 
άζοφαινεται ή Συνέλευσις.

Αι άζοφάσεις τής Διοικητικής Έζιτροζής ίημοσιεύονται 
ϊιά τοιχοχολλήσεως εις τό Γραφείον τοϋ Συλλόγου.

Περί τής άζοφάσεως ταύτης τηρείται βιβλίον ζραχτιχών 
ΰζογραφόμενον ζαρά τοϋ Προέϊρου χαί τοϋ γραμματέως. 
Κατά ζάσης άζοφάσεως τής Διοικητικής Έζιτροζής έζιτρέ- 
ζεται ζροσφυγή έντός 15 ημερών άζό τής ϊημοσιεύσεώς τη; 
ένώζιον τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Δικηγορικού Συλ
λόγου όζερ άζοφαινεται όριστιχώς. ΓΕν ϊιαφωνία ϊέ καλεί
ται ή Συνέλευσις.

Άρθρον 21.

•Ο Ταμίας ένεργεί τάς είσζράςει; τών έσόϊων ϊιά ϊιζλο- 
τύζων άζοδείζεων χαί τάς ζληρωμάς δυνάμει έντάλματος 
υζογεγραμμενου υζο τού Προέϊρου και στηριζομένου εις άζό- 
φασιν τής Διοικητικής Εζιτροζής καί τον ζροϋζολογισμον 
καί ϊιαχειρίζετα: τό ένσημον.

Η όλη ζοσότης τοϋ ένσημου φυλάσσεται ζαρ’ άζάντων τών 
μελών τής Διοικητικής Εζιτροζής καί εις τόν ταμίαν ζαρα- 
δίδεται άναλογως τών αναγκών ώρισμένη ζοσότης ζρός κατα- 
νάλωσιν άφοϋ σφραγισθή ΪΓ ειδικής σφραγίϊος όρισθησομένης 
υζό τής Διοικητικής Έζιτροζής.

Λύνατ-α: ματ’ άζόφασιν τής Διοικητικής Έζιτροζής νά ένερ- 
Υ5 τ,ϊν εισζραζιν και δια τών ύζο τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου 
έντεταλμένων τήν εισζραζιν τών ζόρων τοϋ Συλλόγου ζρο-

σώζων βοηθού ταμίου καί είσζράκτορος. Τά χρήματα c 
5.000 είσζραττόμενα κατατίθενται άμέσως ζαρά τή ’Έθν: 
ή ’Αγροτική Τραζέζη έζ’ ονόματι τοϋ Ταμείου: Ή άνάλη 
χρημάτων γίνεται ϊι’ άζοφάσεως τής Διοικητικής Εζιτροζι 
’Αν’μέλος τής Διοικητικής Έζιτροζής ζρόχειται νά άζουσ 
ση ζλέον τοϋ ϊιμήνου άζοφασίζει ή Έζιτροζή. Δυναται 
ζροσλαμίάνηται ύζό τής Διοικητικής Εζιτροζής ειδικός ; 
γιστής ϊιά τήν τήρησιν τών βιβλίων καί διεξαγωγήν τών ί 
γασιών τοϋ Ταμείου. -

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Ε'.

Έζοζτιχή Έζιτροζή.

Άρθρον 22.
Συγχρόνως με τήν Διοικητικήν Έζιτροζήν έν.λέγηται ·ύ· 

τής Γενικής Συνελεύσεως καί τριμελής Έζοζτιχή Εζιτρο: 
έχ τών μελών τών έχόντων ϊεκαετή τούλάχιστον ϊικηγορικ· 
ΰζηρεσίαν καί άτινα μεταξύ των έκλέγουσι τόν Πρόεϊρον κ 
τόν γραμματέα. Τά μέλη τής Έζοζτικής Εζιτροζής ϊέν ϊ 
νανται νά είναι συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι τ 
τάρτου βαθμού ζρός τά μέλη τής Διοικητικής Έζιτροζί 
ούϊέ συνεταίροι αυτών.

Έζοζτεύει καί έλέγχει εάν αί ζράξεις τής Διοικητική 
Έζιτροζής είναι σύμφωνοι ζρός τάς διατάξεις τοϋ καταστατ 
.χοϋ καί ζρός τάς άζοφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως. Δ 
χαιοϋται όζοτεϊήζοτε νά έξετάζη καί νά έλέγχη τά έγγραφ 
χαί βιβλία καί αν"εύρη ότι ϊέν τηρούνται αί διατάξεις το 
καταστατιχοΰ ή αί άζοφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως ϊ 
κχιοϋται νά συγχαλέση είς συνεϊρίασιν τήν Διοικητικήν Έζ: 
τροζήν ή νά ζητήση τήν σύγχλησιν Γενικής Συνελεύσεως κο 
νά λάβη έν γένει ζάν μέτρον όζερ νομίζει άναγκαίον ζρός ζε 
ριφρούρησιν τών συμφερόντων τοϋ Ταμείου.

Τέλος οφείλει νά έλέγχη τόν έτήσιον άζολογισμόν καί ν: 
όζοίάλλη σχετικήν έκθετιν εις τήν Γενικήν Σονέλευσιν. 'Γ 
Έζοζτική Έζιτροζή εΰρίσκεται έν άζαρτία έάν μετέχουν ϊύ 
μέλη καί αί άζοφάσεις έχουν κύρος έάν τύχουν τής έγκρίσεω< 
ϊύο τών μελών.

Άρθρον 23.
Ή ύζηρεσία τών μελών τής τε Διοικητικής Έζιτροζής τοί 

Ταμείου καί τής Έζοζτικής τοιαύτης ζαρέχεται ϊωρεάν.
Άρθρον 24.

Ή Γεν. Συνέλευσις τοϋ Ταμείου άζοτελείται έκ ζάντων τώ·. 
μετόχων αύτοϋ συνέρχεται ϊέ είς τακτικά; συνείριάσεις κατά 
τάς έν τώ ζαρόντι καταστατικό όριζομένας ζεριζτώσεις εκτά
κτως δέ οσάκις κρίνη τούτο ά/αγκαίον ή Διοικητική Εζι- 
τροζη ή ή Έζοζτική Έζιτροζή ή τό Διοικητικόν Συμβούλιο·/ 
τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου ή έζί έγγράφω αιτήσει 5 τουλάχι
στον μελών άναγραφούση καί τόν λόγον τής ζροσκλήσεως καί 
άζευθυνομένη ζρός τή/ Διοικητικήν Έζιτροζήν ήτις είναι ϋζό- 
χρεος νά συγκαλέση άμέσως τήν Γενικήν Συνέλευσιν.

Άρθρον 25-
Ή Γενική Συνέλευσις συγκαλεΤται ύζό τοϋ Προέϊρου ϊιά 

ζροσωζικών ζροσκλήσεων τών μελών ά-αγραφουσών τά θέμα
τα τής συζητήσεως καί ΰζογραφομένων ύζό τοϋ Προέϊρου τής 
Διοικητικής Έζιτροζής. Κατά τά λοιζά ώς ζρός τήν άζαρ- 
τίαν, τήν διεξαγωγήν τών συνεδριάσεων καί τήν λήψιν τών 
άζοφάσεων, καθώς καί τήν ένέργειαν τών αρχαιρεσιών εφαρ
μόζονται αί ϊιατάςείς τών άρθρων 192. 194, 197 συμζεριλαμ- 
βανομένου καί 203 έϊ. 1 καί 3 τοϋ Κωδικός «ζερί δικηγό
ρων».

Μεταβατική διάταζις.

Άρθρον 20.
Ή ισχύς τοϋ ζαρόντος άσχετα·, μετά ένα μήνα άζό τής 

ϊημοσιεύσεώς αύτοϋ εις τή/ ’Εφημερίδα τής Κυίερνήσεως, δ δε 
τρόζος τής έν ταίς λεζτομερείαις έφ αρμογής αυτών κανονι- 
σθήσεται οι’ άζοφάσεως τής Διοικητικής Έζιτροζής έκδοθη- 
σομένης έντός τής άνω ζροθεσμίας τοϋ ένός μηνός καί γνω- 
στοζοιουμένης εις τά μέλη οι ατομικών ζροσκλήσεων.


