
Εκλογικός Κανονισμός ΕΑΝΔιΘ 

1. Ορίζεται Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη. Ο εκλογικός 

κατάλογος, η σφραγίδα, το πρακτικό εκλογών και το μπλοκ αποδείξεων παραδίδονται 

στην Εφορευτική την προηγούμενη των εκλογών ημέρα. 

2. Στην αίθουσα των εκλογών δύνανται να βρίσκονται μόνο τα μέλη της 

Εφορευτικής, τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ και οι υποψήφιοι.  

3. Η Εφορευτική σε περίπτωση εκλογέα που βρίσκεται στον εκλογικό κατάλογο, 

διαγράφει το ονοματεπώνυμό του, σημειώνοντας το ΑΜ του. Σε περίπτωση εκλογέα 

που δεν βρίσκεται στον εκλογικό κατάλογο συμπληρώνει στο τέλος του το 

ονοματεπώνυμο, το email και το ΑΜ του. Οι ήδη εγγεγραμμένοι εκλογείς 

προαιρετικά καταβάλλουν εισφορά υπέρ του ταμείου, το ύψος της οποίας προτείνεται 

στα 3 ευρώ. Οι μη εγγεγραμμένοι εκλογείς εγγράφονται και καταβάλλουν 

υποχρεωτικά εισφορά υπέρ του ταμείου ύψους 3 ευρώ. Όσοι εγγράφονται επιτόπου 

λαμβάνουν απόδειξη για το ποσό που κατέβαλλαν. 

4. Η Εφορευτική δίνει ψηφοδέλτιο σε εκλογέα μόνο αφού τον εντοπίσει και 

σημειώσει στον εκλογικό κατάλογο. Θα δίνεται αυστηρά ένα μόνο ψηφοδέλτιο στον 

εκλογέα ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει. Εφόσον ζητηθεί άλλο, το πρώτο θα 

καταστρέφεται. Μόνο τα ψηφοδέλτια που φέρουν σφραγίδα της Ένωσης θεωρούνται 

έγκυρα. 

5. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Υπάρχουν διαφορετικά ψηφοδέλτια 

για ασκούμενους και για δικηγόρους, εφόσον οι εκλογές αφορούν ταυτόχρονα το ΔΣ 

και την Επιτροπή Ασκουμένων. Των ασκούμενων θα περιλαμβάνουν τους 

υποψήφιους για ΔΣ και για Επιτροπή. Των δικηγόρων μόνο για ΔΣ.  

6. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι καθώς και όλοι οι δικηγόροι 

που έχουν εγγραφεί στον ΔΣΘ από το … έως σήμερα, ήτοι όσοι έχουν ΑΜΔΣΘ 

μεγαλύτερο ή ίσο με το … . Απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ΔΣΘ. Στην 

περίπτωση που παρουσιάζεται ταυτότητα ασκουμένου προ του … θα γίνεται και 

έλεγχος στους εγγεγραμμένους δικηγόρους του ΔΣΘ. Επιτυχόντες του τελευταίου 

διαγωνισμού δικηγόρων θεωρούνται ασκούμενοι εφόσον δεν έχουν λάβει ταυτότητα 

δικηγόρου και απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας ασκουμένου. 

7. Τίθενται έως 4 σταυροί για το ΔΣ και έως 3 σταυροί για την Επιτροπή 

Ασκουμένων. Εφόσον δεν υπάρχει σταυρός στους υποψηφίους κανενός από τα 

ανωτέρω το ψηφοδέλτιο προσμετράται στα λευκά. Εφόσον υπάρχει σταυρός στους 

υποψηφίους ενός τουλάχιστον από τα ανωτέρω το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και οι 

σταυροί που υπάρχουν προσμετρώνται κανονικά. 

8. Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που δεν φέρουν σφραγίδα της Ένωσης καθώς και 

εκείνα με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών από τον επιτρεπόμενο.  



9. Με το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, η κάλπη αποσφραγίζεται, ελέγχεται ο 

αριθμός των ψηφοδελτίων σε σχέση με τον αριθμό των ψηφισάντων και στην 

συνέχεια τα ψηφοδέλτια αποσφραγίζονται. Αφού τακτοποιηθούν κατά ασκουμένων 

και δικηγόρων, καταμετρώνται οι σταυροί. Τυχόν ενστάσεις εξετάζονται αμέσως από 

την Εφορευτική. 

10. Εκλέγονται στο ΔΣ οι 6 πρώτοι σε σταυρούς και για την Επιτροπή Ασκουμένων 

οι 5 πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται θεωρούνται 

κατά σειρά σταυρών αναπληρωματικά μέλη του αντίστοιχου οργάνου. 

11. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι κανόνες της ελληνικής 

εκλογικής νομοθεσίας. 


