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Σας γνωρίζουμε ότι την 3/6/2018 συνήλθε σε τακτική κατ’ έτος συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των

Νέα μέλη- Εισφορά εγγραφής

(α) Τα νέα μέλη που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο Λ.Ε.Δ.Ε., μετά την 1/6/2018 και εντός 5ετί
-

Μηδενική καταβολή συνδρομών για 3 έτη
Μηδενική εισφορά εγγραφής
Πλήρης χορήγηση των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού

(Θα καταβάλλουν κανονικά την εισφορά της ΚΥΑ 61247/15 μέσω των γραμματίων προκαταβολής ει

(β) Τα μέλη που θα εγγραφούν για πρώτη φορά, μετά την συμπλήρωση 5ετίας από την ορκωμοσία

(γ) Τα μέλη που έχουν διαγραφεί από τον Λ.Ε.Δ.Ε. και επιθυμούν την επανεγγραφή τους, θα καταβά

Τακτική ετήσια συνδρομή

Για το έτος 2018, ορίσθηκε στο ποσό των 418,00 ευρώ

Για το έτος 2019, ορίσθηκε στο ποσό των 428,00 ευρώ

Για το έτος 2020, ορίσθηκε στο ποσό των 438,00 ευρώ
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Η τακτική ετήσια συνδρομή ήταν σταθερή από 5/4/2014 στο ποσό των 408,00 ευρώ και η αύξηση α

Εισφορά της ΚΥΑ 61247/2015

Για τα έτη 2018, 2019, 2020 θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η επιδότηση των ετησίων συνδρομώ

Το ποσό της καταβληθείσης αλληλεγγύης, κατά έτος, θα είναι ισόποσο της τακτικής συνδρομής στο

Το επί πλέον καταβληθέν ποσό (πλέον του διπλασίου της ετήσιας συνδρομής), θα επιστρέφεται στ

Οφειλές μελών από τακτικές συνδρομές

(α) Οι οφειλόμενες συνδρομές στο Λ.Ε.Δ.Ε., που αφορούν διάστημα πριν από την 1/9/2015 (ημερομ
-

άτοκα, στην περίπτωση που καταβληθούν εφάπαξ
με προνομιακό μειωμένο επιτόκιο (στο ½ του δικαιοπρακτικού), στην περίπτωση που καταβλη

(β) Οι οφειλόμενες συνδρομές που αφορούν διάστημα 1/9/2015-31/12/2017, θα μπορούν να καταβληθ
-

άτοκα, στην περίπτωση που καταβληθούν μέχρι την 31/12/2019
έντοκα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, στην περίπτωση που καταβληθούν μετά

(γ) Οι οφειλόμενες συνδρομές των μελών, εφόσον εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για την καταβολή

Ενισχύσεις
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Από 1/6/2018 καθιερώνεται
«επίδομα
νέα παροχή
εξωσωματικής
στα μέλη
, τοτου
οποίο,
γονιμοποίησης»
Λ.Ε.Δ.Ε.
θα χορηγείται στις γυναίκες-μέλη του Λ.Ε

Το ποσό του «επιδόματος» αυτού θα ανέλθει στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, (ισόποσο του επιδόματος

Πέραν τούτου, από 1/6/2018, οι υπόλοιπες ενισχύσεις που χορηγεί ο Λ.Ε.Δ.Ε. αναπροσαρμόζονται ω
-

ΗΧΕ λόγω ασθενείας 50,00 ευρώ ημερησίως (αύξηση 25%).

Δεν χορηγείται αποζημίωση για τις ημέρες του Σαββατοκύριακου και Αργιών.
-

Επίδομα τοκετού 1.000,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 20 ημέρες ΗΧΕ

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση συν/σης, ΜΟΑ και θανάτου, συνολικού ποσού 10.000 ευρώ για 23 έτη σ
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