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Προς 
α/κες και κους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-Μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. 
β/τον εκπρόσωπο των Υποθηκοφυλάκων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. 
γ/την κα Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
       
 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.  
 
       Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του 
Λ.Ε.Δ.Ε., την 3η Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11π.μ.  
 
        Η Γενική Συνέλευση, την οποία συγκροτούν οι 59 Πρόεδροι των Δικηγορικών 
Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης ο εκπρόσωπος των 
Υποθηκοφυλάκων-μελών Λ.Ε.Δ.Ε. και η Πρόεδρος του Συλλόγου των υπαλλήλων των 
Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας, θα συνεδριάσει στην Αθήνα και ειδικότερα  στα 
Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε., Αχαρνών 29 στην Αθήνα, προκειμένου να ενημερώσει, να 
συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 
1) Ανακοινώσεις και ενημέρωση για την πορεία του Λ.Ε.Δ.Ε.  
2) Έκθεση των πεπραγμένων της Διοίκησης έτους 2021 και έγκρισή τους από την 
Γενική Συνέλευση 
3) Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2021 
4) Έγκριση τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
5) Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022  
6)Προσδιορισμός ετησίων συνδρομών και επικαιροποίηση προηγουμένων 
αποφάσεων της Γ.Σ. 
7) Εκδίκαση των ενστάσεων και προσφυγών μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.   
 
        Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στην συνεδρίαση, 
άλλως σε περίπτωση κωλύματος θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε  μόνο τον νόμιμο αναπληρωτή 
σας (ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε.), προσκομίζοντας την προσήκουσα 
εξουσιοδότηση. 

 
        Μετά τα παραπάνω και για την ενημέρωσή σας, εσωκλείουμε: 
(α) Τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως έτους 2021, με διεξοδική ανάλυση αυτών, 
καταστάσεις που εμφανίζουν έσοδα, έξοδα, ενισχύσεις, αποδόσεις κεφαλαίων και άλλα 
στοιχεία της χρήσης 2021. 
(β) τον προϋπολογισμό του έτους 2022  
(γ) τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με προσήκουσα τροποποίησή του 
(δ) οικονομικά στοιχεία της 31ης Μαΐου 2022  
(ε) προτάσεις του Δ.Σ. σχετικά με τον προσδιορισμό των συνδρομών και παροχών του 
Λ.Ε.Δ.Ε. και 
(στ) έντυπο με προϋποθέσεις εκπροσώπησης, απαρτίας και λήψης αποφάσεων στην Γ.Σ. 

 
        Για το Δ.Σ. 
        Ο Πρόεδρος 
        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ  
 


