
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
"Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως διατάξεών 

τίνων τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 «π ερί τοϋ Κώδικος των Δικη
γόρων». ;

Προ; rl/V βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Αΐ διατάξεις τοϋ Κεφαλ.αίου Γ' τοϋ τρίτου τμήματος 
τοϋ ίσχύοντος Κώδικος περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954), 
ρυθμίζουσαι τον τρόπον άναδείξεως των Διοικήσεων των 
Δικηγορικών Συλλόγων, άπό ττολλών πλευρών θεωροϋνται 
ώς έχουσαι άνάγκην έκσυγχρονισμοϋ. Ή άνάγκη δέ της 
άναθεωρήσεως καί έκσυγχρονισμοϋ έτονίσθη καί κατά τό 
πρώτον μετά τήν κατάρρευσιν της δικτατορίας συνελθόν 
Πανελλήνιον Συνέδριον τών Δικηγορικών Συλλόγων.

Τό 'Τπουργεϊον Δικαιοσύνης έχει άπό μακροϋ συστήσει 
ειδικήν έπιτροπήν μελέτης τών δικηγορικών θεμάτων, αΰτη 
δέ έμελέτησε καί τά θέματα τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου.

Διά τοϋ έν λόγω Σχεδίου σκοπεΐται ή τροποποίησις τών 
διατάξεων τών άναφερομένων εις την άνάδειξιν τών Διοική
σεων τών Δικηγορικών Συλλόγων καί ιδία τών διατάξεων 
διά τών όποιων ρυθμίζεται τό δικαίωμα τοϋ έκλέγειν καί 
έκλέγεσθαι, τό εκλογικόν σύστημα, ή διαδικασία άνακηρύ- 
ξεως τών υποψηφίων καί διενεργείας τών άρχαιρεσιών, ή 
άνακήρυξις τών έπιτυχόντων, ρυθμίζονται δέ καί έτερα 

-συναφή-πρός τάς άρχαιρεσίας τών Δικηγορικών - Συλλόγων- 
θέματα. ·

2. Είδικώτερον : Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου άντι-
καθίσταντάι τά άρθρα 216 καί 217 τοϋ έν ΐσχύι Κώδικος 
περί Δικηγόρων, έπιφερομένων τών. άκολούθων τροπο
ποιήσεων : ,

α) τό άρθρον 216. Τοϋτο τροποποιείται ιδία έν σχέσει 
προς τόν προβλεπόμενον άριθμόν τών μελών τών Διοικητικών 
Συμβουλίων, έν οψει τοϋ ύπάρχοντος σήμερον άριθμοϋ 
μελών έκάστου Δικηγορικού Συλλόγου, θεσπιζομένου άμα 
ότι τά Διοικητικά Συμβούλια Συλλόγων έδρευόντων εις 
έδραν Έφετείου δέον 0—ως συγκροτούνται τούλάχιστον εκ 
πέντε μελών μετά τοϋ Προέίρου, έστω καί εάν επί τή βατει 
τοΰ συνολικού άριθμοϋ τών Δικηγόρων προν.ύππη έλάτεων 
άριθμός μελών τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου.

β) Τό άρθρον 217. Διά τούτου καθορίζονται άναλυτικώς 
τά προσόντα τών υποψηφίων, άναλόγως της έδρας τοϋ Δικα
στηρίου παρ’ ή έδρεύει ό Δικηγορικός Σύλλογος. Σημειοΰται 
έν προκειμένω ότι, έν άντιθέσει προς τό ίσχΰον αντίστοιχο / 
άρθρον τοΰ Κώδικος, ορίζονται ιδιαίτερα προσόντα διά τού, 
υποψηφίους Συμβούλους καί ιδιαίτερα διά τούς υποψηφίου 
Π ροέδρους, οί όποιοι δέον όπως έχουν συμπληρώσει τούλ,άί 
χιστον δεκαετή δικηγορικήν υπηρεσίαν, ανεξαρτήτως έδρα" 
Συλλόγου, έχουν δέ πρός τούτοις προαχθή είς τό δικαστήν 
ριον, παρ’ ω έδρεύει ό Σύλλ.ογος είς όν άνήκουν.

Ώς πρός τά προσόντα τών υποψηφίων Συμβούλων, εΐσά 
γοντ αι σοβαρώταται μεταρρυθμίσεις. Σημειοΰται χαρα* 
κτη ριστικώς, ότι ένώ κατά τά σήμερον ίσχύοντα διά τή* 
υποβολήν υποψηφιότητες έν ’ Ά-5ήναις καί Πειραιεί, πλήνν 
τής περιπτώσεως τού άρ-ίρου 5 τοΰ Ν.Δ. 63/1974, δέον’ 
όπως δ υποψήφιος τυγχάνη οπωσδήποτε Δικηγόρος παρ 
Άρείω Πάγω, διά τοϋ ύπό τοϋ σχεδίου είσαγομένου συστή
ματος άρκεϊ καί ένιαυσία δικηγορική υπηρεσία διά τήν 
κατάληψιν ώρισμένου ποσοστού έκ τών θέσεων τοϋ Συμβου- 
λ.ίου. Σημειοΰται ότι καί διά τούς λοιπούς Συλλόγους έπέρ- 
χεται άνάλογος μείωσις τών προσόντων τών ύποψηφίων. 
Ούχ ήττον τό παρεχόμενου δικαίωμα τής έκλογιμότητος εις 
εύρύτερον κύκλον καλύπτοντα πάσας τάς βαθμίδας τοϋ 
δικηγορικού λ.ειτουργήματος έπιβάλλε: τήν ανάγκην κατανο
μής τοΰ 2Γ έκαστο/ Διοικητικόν Συμβούλιου προβλυεπομένου 
άριθμοϋ θέσεων, μεταξύ τών τριών βαθμιδών τών δικηγό
ρων. Ούτω^προκειμένου περί τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου Αθη

νών, αί είκοσι τέσσαρες -5έσεις τοΰ Συμβουλίου κατανεύονται’ 
είς τάς τρεις βαθμίδας τών δικηγόρων ώς έξής : 12 παρ 
Άρείω Πάγω, 6 παρ’ Έφέταις, 6 παρά Πρωτοδίκαις. 
Τοϋτο άλλώστε έναρμονίζεται καί πρός έτέρας διατάξεις 
τοϋ Κώδικος ώς είναι αί περί προαγωγής τών δικηγόρων καί

• "5-11-%· , ..
έκδικάσεως τών πειθαρχικών των-παραπτωμάτων, καθή 
κοντά τά όποια άνήκουν κατά βάσιν είς τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον καί δέον νά άσκοϋνται ύπό Δικηγόρων Συμβού- 

. λων τής άνώτέρας βαθμίδος. Άνευ τούτων δέν θά ήδύνατο 
νά λ.ειτουργήσουν οί θεσμοί αύτοί κατά τρόπον δεοντολο
γικόν συμφώνους πρός τάς παραδόσεις τοΰ Δικηγορικού 
Σώματος, άλλά καί διότι βασική άρχή τοϋ δικαίου είναι ό 
κρίνων νά ύπέρκειται τοϋ ι.ρινομένου.

Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται, περαιτέρω ότι εις περί- 
πτωσιν απροθυμίας ύποβολής ύποψηφιοτήτων ή μή ύπάρ- 
,ίεως υποψηφίων κεντημένων τ' άπαιτοόμενα προσόντα, ή ίιοί- 
κησις Συλλόγου έδρεύοντος είς έδραν Πρωτοδικείου ασκείται 
ύπό τού Διοικητ. Συμίουλ.ίου τοΰ Συλλόγου τής έδρας τοΰ 
οικείου Έφετείου.

3. Διά τοϋ άρθρου 2 άνττκαθίστανται τά άρθρα 219 έως 
καί 230 τοϋ Κώδικος περί Δικηγόρων, έπιφερομένων είς 
ταϋτα τών άκολούθων τροποποιήσεων :

α) Το άρθρον 219 : Τοϋτο παραμένει βασικά ώς έχει. 
Εΐσάγεται έν τούτοις καινοτομία, συνισταμένη είς τήν πα- 

, ράτασιν τής ψηφοφορίας καί κατά τήν έπομένην ήμέραν τής 
όρισθείσης ήμέρας τών άρχαιρεσιών είς τούς Συλλόγους τούς 
άριθμοϋντας μέλη άνω τών δύο χιλιάδων. Ό λόγος είναι 
προφανής. ’Αποβλέπει είς τόν διευκόλ.υνσιν τής ψηφοφορίας 
τών μελ.ών, τά όποια άλλ,ως ταλ.αιπωροϋνται.

β) Τό άρθρον 220. Διά Τούτου τό δικαίωμα τοϋ έκλέγειν 
έχουν οί Δικηγόροι, οί εγγεγραμμένοι είς τά μητρώα τοϋ 
οικείου Συλλόγου^ μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου προηγουμένου 
τών άρχαιρεσιών έτους άντί τής ύπό τής ίσχυούσης διατά- 
ξεως όριζομένης ώς προσόντος πρός τούτο ένιαυσίου δικη
γορικής·' ύπηρεσίας. Σημειοΰται παρεμπιπτόντως, ότι ή 
άνωτέρω ήμερομηνία τίθεται χάριν τεχνικών καθαρώς 
λόγων, δεδομένου ότι τήν 15ην ’Ιανουάριου τοϋ αύτοϋ έτους 
δέον όπως έχει καταρτισ-5ή ύπό τοΰ Δ. Συμβουλίου, ό πίνας' 

' τών έχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. ' λ
γ) Τό άρθρον 221. Διά τοϋ άρθρου τούτου εΐσάγεται 

ύποχρεωτικώς τό σύστημα τών συνδυασμών είς τούς Συλ- 
λόγους,οί όποιοι άριθμοϋν μέλη άνω τών τεσσάρων χιλιάδων, 
άπαγορευομένης εφεξής τής ύποβολής μεμονωμένων ύπο- 
ψηφιοτήτων. Ούτως άναγνωρίζεται νομοθετικώς δ,τι μέχρι 
σήμερον ήκολουθεϊτο είς τήν πρακτικήν. . ,

δ) Τά άρθρα 222-226. Διά τών άρθρων τούτων ρυθμί
ζονται διαδικαστικά βασικά θέματα. Είδικώς όσον άφορα 
είς τό σύστημα έκλογής τοϋ Προέδρου, διατηρείται τό ύπό 
τοϋ ίσχύοντος Κώδικος θεσπιζόμενον σύστημα τής άμέσου 
έκλογής. Τό σύστημα τοϋτο έκρίθη προτιμώτερον άντί τοϋ 
συστήματος τής έμμέσου έκλογής, διότι έκτος τών άλλων 
είναι σύμφωνον πρός τήν παράδοσιν όπως οι Πρόεδροι τών 
Συλλόγων άπολ.αύουν τής άμέσου έμπιστοσύνης τοϋ εκλο
γικού σώματος, άναγνωριζομένης ούτως ύπ’ αύτοϋ είς τόν 
Πρόεδρον τής εύρυτέρας άκτινοβολίας'του κάί τοϋ ύψηλοΰ 
κύρους, ένώ έξ άλλου άποφεύγονται δυσχέρειαι καί άδυνα- 
μίαΐ τάς όποιας έγκλείει άναποφεύκτως, τό σύστημα τής 
έμμέσου έκλογής.

ε) Τό άρθρον 227. Είς τό άρθρον τούτο έπιφέρονται 
σοβαραί καινοτομίαι. Ούτως ορίζεται δΓ αύτοϋ οτι εκεί 
ένθα ισχύει τό σύστημα τών συνδυασμών, αί θέσεις τοϋ Δ. 
Συμβουλίου κατανέμονται είς αυτούς άναλόγως τής έκλο- 
γικής των δυνάμεως άποκλ.ειομένων πάντως τών μή συγ- 
κεντρούντων ποσοστόν 8 %, τουλάχιστον; τών εγκύρων 
ψηφοδελτίων. Περαιτέρω, όρίζεται ό τρόπος κατανομής 
είς τούς συνδυασμούς τόσον τοϋ συνολ.ικοΰ άριθμοϋ θέσεων 
τάς όποιας δικαιούνται ούτοι νά λάβουν, κατά τ’ άνωτέρω, 
όσον καί ή κατανομή τούτων κατά κατηγορίας ύποψηφίων 
έκάστου συνδυασμού, όύτω διά τήν κατανομήν τών θέσεων 
κατά συνδυασμούς θά έξευρεθή, πρώτον, τό έπί τοίς εκατόν 
(%) ποσοστόν τών έγκύρων ψήφων, τάς όποιας έλ.αβεν 
έκαστος συνδυασμός. Τό ποσοστόν τούτο, έφ’ όσον, κατά τά 
προλεχθέντα είναι τούλάχιστον 8% τοϋ συνόλου τών έγκύ
ρων ψήφων θά πολλαπλασιασθή έπί τόν συνολικόν άριθμόν 
τών θέσεων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ οικείου
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Δικηγορικοϋ'Συλλόγου, έκ τοΰ προκύπτοντος δέ γινομένου,· 
πχραλειπομένου τοΰ κλάσματος, προσδιορίζεται ό αριθμός 
των θέσεων άς δικαιούται λαμβάνειν έκαστος συνδυασμός.

' Εις περίπτωσιν έμφανίσεως υπολοίπου άδιαθέτων θέσεων, 
αύται κατανέμονται, άνά μία, εις τούς συνδυασμούς, άρχής 
γινόμενης άπό τοΰ έμφανίζοντος το μεγαλύτερον κλασμα
τικόν υπόλοιπον. ' - ...
' ’Επακολουθεί περαιτέρω ή κατανομή των θέσεων, άς 
έλαβεν, έκαστος συνδυασμός εις τάς διαφόρους κατηγορίας 
υποψηφίων αύτοϋ. Πρός τοΰτο ώς βάσις υπολογισμού θά 
ληφθή ή άναλογία θέσεων μεταξύ των κατηγοριών, ώς αΰτη 
ορίζεται είς τό άρθρον 217 παρ. 1 έδ. γ'. Έάν κατά τόν. 
υπολογισμόν πρόκυψη κλασματικόν υπόλοιπον, τοΰτο παρα-, 
λείπεται. Μετά τό πέρας της κατά βαθμίδος υποψηφίων 
διανομής των θέσεων αθροίζονται αί θέσεις όλων των συμ- 
δυασμών κατά βαθμίδας. Έφ’ όσον προκύψη έλλειμμα όφει- 
λόμενον είς ΰπαρζιν κλασματικού, κατά τ’ άνω, υπολοίπου, 
τότε αί παραμείνασαι άδιάθετοι κατά βαθμίδας θέσεις κατα- 
νέμονται είς την βαθμίδα, έζ ής ελλείπουν. Είς περίπτωσιν. 
όμως, καθ’ ήν ύπάρξη έλλειμμα θέσεων είς διαφόρους βα
θμίδας, . διαφόρων συνδυασμών, τότε ή κατανομή θά γίνη 
ώς άκολούθως : Έκ τοΰ υπολοίπου τών πρός διάθέσιν θέσεων 
θά προσδιορίζονται κατ’ άρχήν αί κατηγορίαι «βαθμίδες»

. είς-άς θά κατανεμηθοΰν αυται.- ’Ακολούθως, πρός έξεύρεσιν 
τών συνδυασμών είς τούς οποίους θά προσκυρωθούν αί έν 
λόγω θέσεις, θ’ ανευρίσκεται έκ τής οικείας κατηγορίας 
(βαθμίδες') ύποψηφίων όλων τών δικαιούμενων θέσεως 
συνδυασμών, ό υποψήφιος' Σύμβουλος ό όποιος έχει τύχει 
.τοΰ μεγαλυτέρου άριθμσΰ σταυρών προτιμήσεως. Ούτος 
θά καταλαμβάνη τήν κενήν θέσιν. Διά τοΰ αύτοϋ τρόπου

• θά πληροΰνται καί αί υπόλοιποι, τυχόν, θέσεις. . ’ · ί
- Έστω λ.χ. ότι είς τάς άρχαιρεσίας .τοΰ Δικηγορικού Συλ- 
λόγου ' ’Αθηνών’ συμμετέσχον πέντε συνδυασμοί λαβόντες·. · 
κατά σειράν τά εξής ποσοστά ψήφων.'^ · . ι’

Τ, Ό Α.'· συνδυασμός' 43% ' ■ *·-* . ·
• ,Ό Β' ': » . ' 18%: '
...ι Ό Τ' »' ■ 17%
’ Ό Δ'; '■ » 15 %' ,. ι
-‘",Ό Ε'·· ' »· ■· 7% ’ - ‘ ' .

. Κατά τά προλεχθέντα, είς τήν κατανομήν τών θέσεων, θά 
συμμετάσχουν τέσσαρες συνδυασμοί οί Α, Β, Γ, Δ τοΰ πέμ
πτου αποκλεισμένου ώς μή λαβόντος τό έλάχιστον πρός τοΰτο 
δριον τοΰ 8% τοΰ συνόλου τών ψήφων. · _ '

Έν συνεχεία θά εύρεθή ό άνήκων είς έκαστον'συνδυαμόν 
άριθμός θέσεων, αδιακρίτως κατηγορίας. Οΰτω θά λάβουν 
θέσεις : '

• Ό Α' συνδυασιχός' 10,32 ·
Ό Β' .. » 4,32
Ό Γ' » 4,0S

' Ό Δ' » 3,60

Ό Β' Συνδυασμός θά λάβη Γ
Κατηγορία θέσεων πληρουμένων διά Δικηγόρων

' Παρ’ Άρείω Πάγω 2
Παρ’ Έφέταις 1
Παρά Πρωτοδίκαις 1

Σύνολον 4
Δικαιούται λαμβάνειν είσέτι 1

Σύνολον 5
Ό Γ' Συνδυασμός θά λάβη
Κατηγορία θέσεων πληρουμένων διά Δικηγόρων

Παρ’ Άρείω Πάγω · 2 
, Παρ’ Έφέταις 1 ,

Παρά Πρωτοδίκαις 1

Σύνολον · _ 4
Ό Συνδυασμός ούτος ούδέν δικαιούται λαμβάνειν. 
Ό Δ' συνδυασμός θέ λάβη :
Κατηγορία θέσεων πληρουμένων διά Δικηγόρων

/ ’ ·. Παρ’ Άρείω Πάγω 2 / .
Παρ’ Έφέταις 1
Παρά Πρωτοδίκαις 1

·. .. ·. · Σύνολον ·■'·■ · 4
Ό Συνδυασμός ούτος ούδέν δικαιούται λαμβάνειν.
Θά έπακολουθήση άθροισις τοΰ συνόλου τών θέσεων κατά 

κατηγορίας, καί οΰτω θά έχωμέν : ·" ■ , ,ψ-Ρ,
Κατηγορία θέσεων. ' ,.ψ·. ' V ·. V· \ ."· ' Α?·,

■-·, Παρ’Άρείω Πάγω : 11, έπί συνόήου. κατά νόμον : 12
Παρ’Έφέταις '* 5, έπί ςυνόλου κατά νόμον : 6

• Παρά Πρωτοδίκαις : 5, έπί συνόλου κατά νόμον : 6
Ούτως έλλείπουν έν συνόλω τρεις θέσεις, μία- έξ έκάστης

κατηγορίας.
Πρός κατανομήν τών είς τούς Α! καί Β' συνδυασμούς, έξ 

ών έλλείπουν θά συγκριθούν," πρώτον; οί υποψήφιοι Δικη
γόροι παρ’ Άρείω Πάγω καί τών δύο συνδυασμών, τήν 
θέσιν δέ θά καταλάβη ό λαβών τόν μεγαλύτερον αριθμόν 
σταυρών. Τό αυτό θά συμβή διά τήν πλήοωσιν τής θέσεως 
τής έτέρας κατηγορίας κ.ο.κ. . . ■ .

στ) Τό άρθρον 228. Δι’ αυτού ρυθμίζονται τά περί έπα- 
ναληπτικής έκλογής διεξαγομένης είς περίπτωσιν μή έπι- 
τεύξεως άπαρτίας ή μή έπιτεύξεως άποτελέσματος, ώς καί τά 
έπί μέρους σχετικά ζητήματα. . '

ζ) Τό άρθρον 229. Ε’.σάγεται έτέρα καινοτομία άφορώσα 
είς τόν τρόπον πληρώσεως τών κατά τήν διάρκειαν τής θη-

Σύνολον θέσεων 21 _
Οΰτω καί οί τέσσαρες συνδυασμοί έλαβον έν συνόλω είκοσι 

μίαν θέσεις, παραμένουν δέ πρός διανομήν τρεις θέσεις. Αί. 
θέσεις αύται θά διανεμηθούν, άνά μία, κατά σειράν μεγέθους 
κλασματικού ύπολοίπου είς τούς Δ,Α καί Β’ συνδυασμούς. 
Οΰτω θά λάβουν : Ό Α' συνδυασμός 11 θέσεις, ό Β'5 , ό Γ'4, 
ό Δ' 4 (11 + 5 ·+■ 4 -f- 4 = 24). Επακολουθεί ή κατά 
κατηγορίας κατανομή τών θέσεων άς έλαβεν. έκαστος συν
δυασμός. Ούτως αί 11 θέσεις άς έλαβεν ό συνδυασμός Α' θά^ 
κατανεμηθοΰν έπί τη βάσει τής έν άρθρω 217 παρ. 1 έδ. γ' 
οριζόμενης αναλογίας ώς έξής :

Κατηγορίαι θέσεων πληρουμένων διά Δικηγόρων
Παρ’ Άρείω Π άγω* 5 ν 
Παρ’ Έφέταις 2
Παρά Πρωτοδίκαις' 2

Σύνολον 9
Δικαιούται λαμβάνειν είσέτι 2

Σύνολον 11

τείας τοΰ Συμβουλίου κενουμένων θέσεων. Έν άντιθέσει πρός 
τάς ίσχυούσας διατάξεις, αί όποιοι προβλέπουν έκλογάς μέν 
πρός πλήρωσιν τών κενουμένων κατά τήν διάρκειαν τών δύο 
πρώτων έτών θέσεων, διορισμόν δέ, έάν αί θέσεις κενοΰνται 
κατά τό τρίτον έτος, τό σχέδιον, πρός αποφυγήν τής ταλαι
πωρίας τοΰ Σώματος διά διενεργείας νέων έκλογών, προ
βλέπει τήν ΰπαρξιν άναπληρωματικών μελών, καλουμένων 
πρός πλήρωσιν τών κενουμένων έκάστοτε θέσεων. Έξαί- 
ρεσις θεσπίζεται μόνον διά τόν Πρόεδρον, ή θέσις τοΰ όμοιου, 
κενουμένη κατά δύο πρώτα έτη τής θητείας, πληροΰται διά 
άρχχιρεσιών.

Εις περίπτωσιν κενώσεως θέσεως Προέδρου κατά τό 
τρίτον έτος τής θητείας χύτη πληροΰται, υπό τοΰ Αντι
προέδρου τοΰ Συμβουλίου έν έλλείψει δέ Αντιπροέδρου ύπό 
τοΰ άρχαιοτέρου Συμβούλου' κατά τά είδικώτερον ύπό τοΰ 
οικείου άρθρου τοΰ σχεδίο'υ οριζόμενα.

η) Τό άρθρον 230. Τοΰτο κατά βάσιν παραμένει ώς έχει 
συμπληρούμενον, διά προσθήκης εις αύτό παρ. 3, περί τής 
υποβολής παραιτήσεως άπό τοΰ άξιώματος τοΰ Προέδρου, ή 
μέλους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί ρυθμίσεως τών 
συναφών διαδικαστικών ζητημάτων.



3. Αιά τοϋ άρθρου 3 τοϋ νομοσχεδίου τροποποιείται τδ 
άρθρον 207 τοϋ Κωδικός περί Δικηγόρων ώς προς τον αρι
θμόν των Δικηγόρων ’Αθηνών επί τη αιτήσει τοϋ όποιου 
είναι υποχρεωτική ή σύγκλησις της Γενικής Συνελεύσεως 
τοϋ Συλλόγου. Τό ύπό της τροποποιούμενης διατάξεως, 
θεσπισθείσης έν ετει 1954 ότε ό αριθμός των Δικηγόρων 
’Αθηνών, άνήρχετο εις 5.000 περίπου, όριζόμενον έλάχιστον 
προς τοϋτο όριον Δικηγόρων άνέρχεται είς 500 ήτοι εις τό 
1/10 τοϋ κατά τό έτος 1954 συνολικού άριθμοϋ Δικηγόρων 
’Αθηνών. Δεδομένου ότι ό άριθμός τών έν λόγω Δικηγόρων 
έχει ύπερδιπλασιασθή έκτοτε, τυγχάνει επιτακτική ή άνα- 
προσαρμογή τοϋ ύπό τής έν λόγω διατάςεως όριζομένου 
άριθμοϋ .καί δή εις τό αντίστοιχον ποσοστόν, προς άποφυ
γήν τών έκάστοτε τροποποιήσεων τής διατάξεως, άναλόγως 
τών διακυμάνσεων τοϋ άριθμοϋ τών μελών τοϋ Δικηγορικοϋ 
Συλλόγου ’Αθηνών.

Διά τοϋ άρθρου 4 ορίζονται ,τά τοϋ τρόπου πληρώσεως 
κενών θέσεων τών άναδειχθέντων κατά τά^ περυσινάς 
αΡΧαιΡεσί*ζ Διοικ. Συμβουλίων ρυθμίζονται δέ καί τά λοιπά 
συναφή ζητήματα. Ταϋτα σκοποϋνται διά τοϋ προκειμένου 
σχεδίου Νόμου τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά ΰποβάλωμεν 
υπο την κρίσιν τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρα- 
καλεσωμεν διά τήν έπιψηφισίν -του-. “ “ ~

Έν Άθήναις τη 8^’Απριλίου 1976,
• " Ό επί τής Δικαιοσύνης Υπουργός

,. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Άντικαθιστάμεναι διατάξεις Ν.Δ. 3026yi954 «περί τοϋ 
Κώδικος τών Δικηγόρων». > · _

.ν. . ' /Αρθρον 207. '
1. .'Ο Σύλλογος συνέρχεται είς συνεδρίασιν τακτικώς 

μεν κατά τάς έν τω παρόντι νόμω όριζομένας περιπτώσεις, 
εκτάκτως δέ οσάκις κρίνη τοϋτο άνοργκαϊον τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον ή έπί εγγράφω αιτήσει άναγραφούση καί τον · 
λόγον τής -συγκλήσεως, 5.00 μέν μελών διά τόν^Σύλλογον 
’Αθηνών, τοϋ 1/5 δέ τών μελών διά τούς λοιπούς Δικηγο
ρικούς Συλλόγους τοϋ Κράτους. Οί αίτοϋντες δέον νά είναι 
ταμιακώς τακτοποιημένοι μέ τό Ταμεΐον. τοϋ Συλλόγου _ 
των'. · . . . ·

. 2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ οικείου Δικηγορικού - 
Συλλόγου ύττοχρεοϋται όπως εντός προθεσμίας μηνός άπό 
τής υποβολής, τής αίτήσεως συγκαλέση τήν Γενικήν Συνέ- , 
λευσιν τοϋ Συλλ.όγου πρός συζήτησιν αυτής.

'Αρθρον 216.
(Ώς τοϋτο άντικατασταθέν ύπό τοϋ άρθρου 16 ,τοϋ Ν.Δ. 
3790/1957 καί 4 τοϋ Ν.Δ. 63/1974 ισχύει νυν).
. j Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έκάστου Συλλόγου άποτε- · 
λεϊται έκ τοϋ Προέδρου καί δύο μέν Συμβούλων όταν ό 
Σύλλογος σύγκειται έξ άριθμοϋ μελών μικροτέρου τών 20, 
έκ τεσσάρων όταν σύγκειται έξ 21 μέχρις 75,' έξ έξ όταν 
σύγκειται έξ 76 μέχρι 200, έξ οκτώ όταν σύγκειται έκ 201' 
μέχρι 300, έκ δέκα όταν σύγκειται έκ 301 μέχρι 400 καί έκ ' 
δεκατεσσάρων όταν σύγκειται έκ 401 μέχρι 1500, έκ δέκα 
οκτώ όταν σύγκειται έκ 1501 μέχρι 4.000 καί έξ είκοσι 
τεσσάρων όταν σύγκειται έκ 4001 μελών καί άνω. Ό άρι
θμός τών έκλεκτέων Συμβούλων κανονίζεται έπί τη βάσει 
τών εγγεγραμμένων έν τώ μητρώω μελών, τριάκοντα ήμέ- 
ρας προ τών άρχαιρεσιών. Οΐ Πρόεδροι καί οί Σύμβουλοι · 
εκλέγονται άνά τριετίαν δύνανται δέ νά έκλεγώσιν έκ νέου.

•βγ!. ·. \ Άρθρον 217. ■·.-.· ·
-Ίνα έ-κλεγή τις μέλος τοϋ Συμβουλίου απαιτείται: 1) Νά 

είναι Δικηγόρος έχων ϊεκαετη δικηγορικήν υπηρεσίαν καί ϊιω-' ’ 
ριομενος παρ’ Εφέταις προκειμένου περί Δικηγορικών Συλλό- 
γων τών πόλεων έν αίς έϊρεύει Έφετείον, ή κεκτημένος πεν-. 
ταετή τουλάχιστον δικηγορικήν υπηρεσίαν είς πόλεις έν-3α 
εδρεύει μόνον Πρωτοδικεϊον. Είδικώς προκειμένου περί τών

Δικηγορικών Συλλόγων ’Αθηνών καί Πειραιώς δέον νά 
είναι διορισμένος καί παρ’ Άρείω Πάγω καί 2) νά είναι 
εγγεγραμμένος προ πενταετίας τούλάχιστον έν τώ μητρώω 
τοϋ Συλλόγου είς τό Συμβούλιον τοϋ όποιου πρόκειται νά 
έκλεγή. Παρ’ οίς Συλλόγοις δέν ύπάρχουν Δικηγόροι 
συμπληρώσ αντες τάς έν τή προηγουμένη παραγράφω 
πενταετίας άρκεΐ διετής δικηγορική παρά τώ Πρωτοδικεία) 
ύττηρεσία καί προ διετίας έγγραφή έν τώ' μητρώω τοϋ αύτοϋ 
Συλλόγου.

Άρθρον 219.
1. Ή θητεία τών Διοικητικών Συμβουλίων ορίζεται 

τριετής, άπό τής 16 Μαρτίου, ήμέρας ένάρξεως τοϋ πρώτου 
έτους, έως 15 Μαρτίου τοϋ τρίτου έτους.

2. Ή έκλογή τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου
ένεργεϊται ταύτοχρόνως έν τακτική συνεδριάσει τοϋ Συλλό
γου όριζομένη ύπό τοϋ Προέδρου τήν πρώτην ή τήν δευτέ- 
ραν Κυριακήν μετά τήν εικοστήν Φεβρουάριου διά μυστικής 
ψηφοφορίας καί διά ψηφοδελτίων, ιδιαιτέρων διά τον Πρόε
δρον καί ιδιαιτέρων διά τά μέλη, εις ιδιαιτέρας ψηφοδόχους, 
'Η ΰπαρ'ξις άπαρτίας έλέγχεται είς. τό τέλος τής ψηφοφορίας 
έκ τοϋ άριθμοϋ τών ψηφοφορησάντων. * , .

- ' Άρθρον 220. '
1. Είς οΰς Συλλόγους ύπάρχουσιν εγγεγραμμένα έν τώ 

μητρώω πλείονα τών χιλίων μελών, ή έκλογή ένεργεϊται 
κατά τμήματα.. Τά τμήματα ορίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ οικείου Δικηγορικού Συλλό
γου, έκαστον δέ τούτων δέον νά περιλαμβάνη πεντακοσίους 
έκλογεΐς κατά σειράν τοϋ αΰξοντος άριθμοϋ τοϋ μητρώου 
ή κατ’ άλφαβητικήν σειράν. 'Υπόλοιπον έκλογέων, έάν μέν 
ύπερβαίνη τούς 250 άποτελεϊ ίδιον τμήμα, άλλως ένσω- 
ματοϋται είς τό προηγούμενον. Κατά τά λοιπά, μερίμνη τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ οικείου Δικηγορικού Συλλόγου 
λαμβάνονται μέτρα πρός διευκόλυνσιν τής ψηφοφορίας καί 
έξασφάλισιν τής μυσηκότητος αυτής. ., “ ·
—2. Κατά πάσαν πρός έκλογήν συνεδρίασιν, ό Πρόεδρος 

διορίζει είς έκαστον ζεΰγος ψηφοδόχων, ώς ψηφολέκτας, 
δύο έκ τών έχόντων δικαίωμα ψήφου μελών μετ’ ισαρίθμων 
άναπληρωματικών άτινα δέον νά παρίστανται καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν τής συνεδριάσεως. · , ,

3. Είς τήν αίθουσαν τής ψηφοφορίας κατά τήν διενέρ
γειαν αύτής άπαγορεύεται ή παραμονή άλλου προσώπου 
πλήν τοϋ Προέδρου τοϋ ^Συλλόγου, τών Συμβούλων, τών 
ψηφολεκτών ή άναπληρωτών αύτών καί παντός ύποψη- 
ψηφίου ή άντιπροσώπου του. Δικαιούνται οί οί υποψήφιοι 
νά διορίσουν καί άντιπροσώπους αύτών έκ τών έχόντων 
δικαίωμα ψήφου μελών, καί, οί μέν υποψήφιοι Πρόεδροι 
δικαιούνται νά διορίσωσιν ένα άντιπρόσώπον αύτών καί ένα 
άναπληρωτήν δι’ έκαστον τμήμα, οί δέ υποψήφιοι Σύμβουλοι 
άνά ένα έκαστος δι’ όλα τά τμήματα. *0 διορισμός τοϋ άντι- 
προσώπου γίνεται δι’ άναφοράς τοϋ υποψηφίου ύποβαλλο- 
μένης πρός τόν Πρόεδρον .τοϋ Συλλόγου, δύο ήμέρας πρό τής 
έκλογής καί ισχύει διά πάσαν τυχόν έπανάληψιν τής ψηφο
φορίας. ■'■··-·... ' ■ , ”

4. ’Απαγορεύεται ή ψηφοθηρία καί δή κατά τήν ήμέραν 
τών άρχαιρεσιών έντός τοϋ καταστήματος τής έκλογής καί 
είς τούς προθαλάμους, τήν κλίμακα, τήν είσοδον καί τό πε- 
ζοδρόμιον τής εισόδου. Ή παράβασις τής διατάξεως “ναύ
της άποτελεϊ πειθαρχικόν παράπτωμα. Ώς ψηφοθηρία θεω- 
ρεΐται'καί ή πέραν τοϋ πρός ψηφοφορίαν άπαιτουμένου χρό
νου παραμονή τών έκλογέων εντός τοϋ καταστήματος τής 
ψηφοφορίας παρά τήν ύπόμνησιν ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ 
Δικηγορικού Συλλόγου τών διατμξεων τοϋ άρθρου τούτου. 
Ίνα έχη κύρος πασα. πρός έκλόγήν συνεδρίασις, δέον νά 
μετάσχωσι καί ψηφοφορήσωσι τά έν άρθρω 227 οριζόμενα 
κατ’ άριθμον μέλη, ών όμως ή σύγχρονος παρουσία δέν είναι 
άπαράίτητος. ‘Η συνεδρίασις έξακολουθεΐ μέχρι πέρατος 
τής διαλογής έστω καί άν δέν παρίσταται νόμιμες πρός άπαρ- 
τίαν,άριθμός μελών.
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5. 'Η έφορευτική Επιτροπή άποτελεϊται έκ τοϋ Προέ
δρου τοϋ οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή τοϋ νομίμου άνα- 
πληρωτοϋ του καί έκ των διορισμένων ψηφολεκτών ή έν 
περιπτώσει κωλύματος έκ των νομίμων άναπληρωτών τού
των, αποφασίζει δέ κατά πλειοψηφίαν περί παντός ζητήμα
τος άναφυομένου κατά την 'εκλογήν, συντάσσει τό πρωτό- 
κολλον διαλογής καί άνακηρύσσει τούς έκλεγόντας. Έφ’ όσον 
απουσιάζουν ώρισμένοι ψηφολέκται καί οί άναπληρωταί αυ
τών κατά την διαλογήν, ό Πρόεδρος τοϋ Δικηγορικοΰ Συλ
λόγου δύναται διά πράξεώς του καί κατ’ αύτήν έτι την ημέ
ραν της έκλογής νά διορίση μέλη της έφορευτικής, εις άντι- 
κατάστασιν τών άπόντων, Δικηγόρους έχοντας δεκαετή του
λάχιστον δικηγορικήν υπηρεσίαν.

Άρθρον 221.
-, 1. Στερούνται τοϋ δικαιώματος όπως ψηφοφορήσωσιν 
εις τάς πρός έκλογήν συνεδριάσεις α) Δικηγόροι μή δντες 
έγγεγραμμένοι έν τώ μητρώω τοϋ Συλλόγου ένθα ψηφίζουν, 
£ν πλήρες έτος τούλάχιστον προ τής όρισθείσης διά τάς άρ- 
χαιρεσίας ήμέρας, β) Δικηγόροι διατελοϋντες κατά τήν σύν
ταξιν τοϋ έν παρ. 2 τοϋ άρθρου τούτου καταλόγου ύπό προ- 
σώρινήνυ,παϋσιν.__ι______^__I_____ ,-----------------— - .

2. Πρός βεβαίωσιν τών άνωτέρω καταρτίζεται ύπό τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τής 15 ’Ιανουάριου τοϋ τε
λευταίου έτους τής θητείας, κατάλογος τών έχόντών δικαίωμα 
ψήφου μελών. Ό κατάλογος ούτος έκτίθετάι εις τά γραφεία 
τοϋ Συλλόγου ίνα λάβη γνώσιν πας ένδιαφερόμΐνος καί διορ- 
θοϋται ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου δι’ 
άποφάσεώς του έπί τή αιτήσει παντός έκλογέως, ισχύει δέ 
διά πάσαν έπαναληπτικήν έκλ.ογήν. Ή αϊτησις είναι απαρά
δεκτος έάν δεν ύποβληθή πέντε πλήρεις ήμέρας πρό τής κα- 
θορισθείσης ήμέρας συνεδριάσεως. Προσβολή τοϋ καταλό
γου άνευ ύποβολής παρά τοϋ προσβάλλοντος τής κατά τ’ 
άνω αίτήσεως είναι άπαράδεκτος. ; - '

στον τών μελών τοϋ Συλλόγου, όμοϋ μετά τής προσκλήσεως 
διά τήν πρός έκλ.ογήν Συνεδρίασιν, έκτίθετάι εις τό κατά
στημα τοϋ Συλλόγου καί εις τό Πρωτοδικεΐον οκτώ τουλάχι
στον ήμέρας πρό τής διά τήν έκλ.ογήν όρισθείσης καί μένει 
έκτεθειμένος μέχρι τής ήμέρας τής έκλογής καί δή μέχρι 
πέρατος αύτής, ούτως ώστε νά δύνανται τά μέλη, τοϋ Συλ
λόγου νά λάβωσι γνώσιν αύτοϋ. Εις ούδεμίαν περίπτωσιν 
υπάρχει άκυρο της ή ζήτημά τι οιονίήποτε έκ τής μή περιε- 
λ εύτεως τοΰ άποστελ.λ.ομένου κατά τ’ άνωτέρω καταλόγου τών 
ίιποψηςίων είς τι τών μελών τοΰ Συλλόγου. Οί κατάλ.ογοι έκ- 
τνπώνοντα: μερίμνη τοΰ Προέϊρου καί ίαπάναις τοΰ Συλλ.όγου.

< Άρθρον 225. ■ ή'λ
Έκ τών έν τώ προηγουμένου άρθρου κατολόγων, οι έκλ.ο- 

γεϊς ψηφίζουσι τον Πρόεδρον έκ τών άνακηρυχθέντων ώς 
ύποψηφίων Προέδρων καί τούς Συμβούλους έκ τών άνακη
ρυχθέντων ώς ύποψηφίων τοιούτων, διά ψηφοδελτίων περι- 
λαμβανόντων Ψά ονόματα τών ψηφιζομένων.

Άρθρον 226.
Τά ψηφοδέλτια έγκλ.είονταιέν ΐδιαιτέροες φακέλλοις, οίτι- 

νες έσφραγισμένοι μέ τήν σφραγίδα τοϋ οικείου Δικηγορικού, 
Συλλόγου παρέχονται ύπό τούτου καί άναγράφουσι οί μέν 
τήν λέξιν «Πρόεδρος» οί δέ τήν λέξιν «Συμβούλιον» καί 
έγχειρίζονται εις τούς ψηφολέκτας ΐδιοχείρως ύπό τοϋ ψη
φίζοντας. Έκαστος έκλογεύς δικαιούται νά ψηφίση ένα 
Πρόεδρον καί τόσους Συμβούλους όσοι καί οί έκλεκτέοι.

• Έάν έν τώ Ψηφοδελτίου ύπάρχωσιν άναγεγραμμένα ονόματα 
πλ.ειόνων, ίσχύουσι μόνον τά μέχρι τοϋ ώρισμένου άριθμοϋ 
τοιαϋτα κατά τήν σειράν τής άναγραφής αύτών, τά δέ έν τώ 
ψηφοδελ.τίω τυχόν άναγραφόμενα όνόματα μή άνακηρυχθέν- 
των, θεωρούνται ώς μή γεγραμμένα. . .

’ - Άρθρον 227. *■■.'.·

λ.’·· - Άρθρον 222.

1. "Ινα άνακηρυχθή τις ύποψήφιος Πρόεδρος ή Σύμβουλος, 
δέον νά μή συντρέχη περίπτωσίς τις έκ τών έν άρθρω 218 
κατά τήν ήμέραν τής ύποβολής τής αίτήσεως, ύποβληθή δέ 
είς τον Πρόεδρον τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι 20ής 
’Ιανουάριου τοϋ τελ.ευταίου έτους τής θητείας τοϋ Διοικητι
κού Συμβουλίου αϊτησις περί τούτου, πρωτοκολλουμένη αυ
θημερόν έπί τή ύποβολή της καί ύπογεγραμμένη εύαναγνώ- 
στως ύπό τε τοΰ αίτοϋντος καί ύπό μελών τοϋ οικείου Συλλό
γου, κεκτημένων'τό δικαίωμα τοϋ έκλ.έγειν, μή τελ.ούντων 
κατά τήν ήμέραν τής ύποβολής τής αίτήσεως έν άναστολή 
τής άσκήσεως τοϋ δικηγορικού λειτουργήματος, τριών μέν 
όταν ό Σύλλογός σΰγκειται έκ μελών ούχί πλειόνων τών 50, 
δέκα όταν σύγκειται έκ μελών 51 μέχρι 200, εϊκοσιν όταν 
σΰγκειται έκ μελ.ών 201 μέχρι 300, τεσσαράκοντα όταν σύγ- 
κειται έκ μελών 301 μέχρι 500 καί πεντήκοντα όταν σύγκει- 
ται έκ πλ.ειόνων τών πεντακοσίων μελών.

1. Είς τάς πρός έκλογήν Π ροέδρου καί μελών Διοικητικού 
Συμβουλ.ίου συνεδριάσεις δέον νά μετάσχωσι τής ψηφοφορίας 
έπί ολικού άριθμοϋ μελ.ών μέχρι διακοσίων, τό 1/2 αύτοϋ, 
έπί ολικού άριθμοϋ μελών ύπέρ τά διακόσια τά 2/5 αύτοϋ, 
έπί τών Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης καί Πειραιώς 
τούλάχιστον 150 μέλη αύτοϋ καί έπί τοϋ Δικ. Συλλόγου 
’Αθηνών τούλάχιστον 1.000 μέλη.
... 2. Έπιτυχόντες θεωρούνται οί λαβόντες τάς περισσοτέρας 

κατά σειράν ψήφους, ούδέποτε όμως έλάσσονας· τοϋ ήμίσεος 
πλέον ενός τών μετασχόντων τής ψηφοφορίας. Έπί περιττού 
άριθμοϋ ψηφισάντων τό κλ.άσμα ψήφου θεωρείται άκέραιος 
άριθμός. ■

3. *0 ύπολογισμός τοϋ άριθμοϋ τής άπαρτίας καί τής 
πλ.ειοψηφίας γίνεται βάσει τών έν ταϊς ψηφοδόχοις άνευρισκο- 
μένων έγκύρων ψηφοδελτίων καί ούχί τοΰ άριθμοϋ τών πρός 
ψηφοφορίαν προσελθόντων. Λευκά καί άκυρα ψηφοδέλ.τια 
δέν συγκαταριθμοΰνται διά τήν άνωτέρω άπαρτίαν καί πλ.ειο- 
ψηφίαν.

' ' Άρθρον 223.

'Η αϊτησις είναι άπαράδεκτος άν δέν συνοδεύεται δι’ 
άποδείξεως τοϋ Συλλόγου περί καταβολής ύπό τοΰ ύποψη- 
φίου τών έςόδων τής έκλ.ογής. Τό ποσόν τών έξόδων καθο
ρίζεται προ έκάττης έκλ.ογής ύπό τοΰ Διοικητικού Συμόου- 
λ.ιου τοϋ Συλλόγου. Εντός τριών ήμερών άπό τής έκπνοής 
τής πρός ύποβολήν αίτήσεως ύποψηφιοτήτων, ώς είρηται, 
προθεσμίας, ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλ.ίου τοΰ 
Δικηγορικού Συλλόγου άνακηρύσσει δι’ εγγράφου άνακοινώ- 
σεως, τοιχοκολλουμένης είς τό κατάστημα τοϋ Συλλόγου, τούς 
ώς εϊρηται ύποψηφίους περί ών ύπεβλ.ήθησαν κανονικαί αί- 
τήσεις.
' . Άρθρον 224. .

Κατάλ.ογος έντυπος τών άνακηρυχθέντων ύποψηφίων 
Π ροέδρων καί Συμβούλων, συντεταγμένος κατ’ άλφαβητικήν 
σειράν τοΰ έπωνύμου αύτών καί ιδιαίτερος τών ύποψηφίων 
Συμβούλων, όμοιους συντετανμένος. άποστέλλεται είς έκα

• Άρθρον 228. '
1. Έάν κατά τήν πρός έκλ.ογήν όρισθεϊσαν συνεδρίασιν, 

δέν προσέλ.θη πρός ψηφοφορίαν ό άπαιτούμενος άριθμός μελ.ών 
ή δέν έπέλ.θη άποτέλ.εσμα διά τον Πρόεδρον ή δι’ άπαντας ή 
τινας τών Συμβούλων, διενεργεΐται ύπό τής Έφορευτικής 
Επιτροπής διαλ.ογή τών ψήφων συντασσομένου σχετικού 
πρακτικού ή δέ συνεδρίασις τοΰ Συλλ.όγου πρός διενέργειαν 
επαναληπτικής έκλ.ογής άναβάλλ.εται διά τήν άμέσως προ
σεχή Κυριακήν, καλ.ουμένων τών μελ.ών πρός έπαναληπτικήν 
ψηφοφορίαν ύπό τοϋ Προέδρου, διά δημοσιεύσεως είς δύο 
τούλ.άχιστον ήμερησίας έφημερίδας έκδιδομένας έν τή έδρα 
τοϋ Συλλ.όγου ή δι’ άτομικών προσκλήσεων.

2. Κατά τήν έπαναληπτικήν ταύτην έκλογήν δέν άπαιτεΐ-
ται ή παρουσία τοϋ έν άρθρω 227 παρ. 1 έλαχίστου άριθμοϋ 
έκλογέων. . -

3. Κα τά τήν έν τή προηγούμενη παραγράφω επαναληπτι
κήν έκλ.ογήν ώς ύποψήφιοι Πρόεδροι θεωρούνται μόνον οί 
κατά τήν ποοόττ.ν έκλ.οντν r-v--·ν.Τ,' — /!-,*·’—.-----
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πρώτοι υποψήφιοι Πρόεδροι, διαγραφομένων έκ τοϋ έν άρ- 
θρω 224 καταλόγου των λοιπών άνακηρυχθέντων υποψηφίων 
Προέδρων. Έν περιπτώσει καθ’ ήν λόγω ίσοψηφίας οί σχε- 
τικώς πλειοψηφίσαντες είναι πλείονες τών δύο, άπαντες ουτοι 
θεωρούνται υποψήφιοι Πρόεδροι καί διά την έπαναληπτικήν 
εκλογήν.

4. Κατά την αυτήν έπαναληπτικήν εκλογήν Πρόεδρος καί 
Σύμβουλοι εκλέγονται οί κατά σειράν λαβόντες πλείονας ψή
φους, μή έφαρμοζομένης έν προκειμένω κατά τά λοιπά της 
διατάξεως της παρ. 2 τοϋ άρθρου 227.

5. Ή υπηρεσία τοϋ υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου 
έξακολουθεϊ μέχρι της συμπληρώσεως τοϋ νέου τοιούτου καί 
άναλήψεως τών καθηκόντων του.

6. 'Η έξέλεγξις καί ή έκδίκασις τών αρχαιρεσιών τοϋ 
Δικηγορικοϋ Συλλόγου, κατά τοϋ κύρους τών οποίων ύπε- 
βλήθησαν ένστάσεις, άνατίθεται εις τό Έφετεΐον τής περι
φέρειας τοϋ οικείου Δικηγορικοϋ Συλλόγου.

7. Τό αποτέλεσμα της έκλογής βάσει τοϋ ύπό της έφορευτι- 
τικής ’Επιτροπής συντασσομένου πρωτοκόλλου διαλογής 
καί τοϋ πρακτικοΰ τής Γενικής Συνελεύσεως, κοινοποιείται 
ύπό τοϋ Προεδρεύοντος προς τούς έκλεγέντας Πρόεδρον κάί 
τους Συμβούλους καί γνωστοποιείται προς τον Υπουργόν 
τής Δικαιοσύνης, δστις ύποχρεοϋται νά μεριμνήση διά τήν 
δημοσίευσιν τών ονομάτων τών έκλεγέντων είς τήν Εφημε
ρίδα τής Κυβερνήσεως. μετά τήν παρέλευσιν άπράκτου^τής 
προθεσμίας προς υποβολήν ένστάσεως κατά τοϋ κύρους τής 
έκλογής ή μετά τήν άπόρριψιν τών ΰποβληθεισών τοιούτων.'

8. Ένστασις κατά τοϋ κύρους τών άρχαιρεσιών Δικηγο
ρικού τίνος Συλλόγου υποβάλλεται μόνον ύπό μέλους τού
του εχοντος πάντως έκπληρώσει κατά τήν ήμέραν τής υπο
βολής τής ένστάσεως τάς προς τον Σύλλογον υποχρεώσεις 
αύτοϋ. 'Η ένστασις άσκεΐται έντός δέκα πέντε ήμερών άπό 
της διενεργείας τών άρχαιρεσιών διά καταθέσεως δικογρά
φου παρά τώ Γραμματεΐ τοϋ Έφετείου έν τή πεοιφερεία τοϋ 
οποίου έδρεύει ό Σύλλογος, έκδικάζεται δ’ ύπό τοϋ Έφετείου 
τούτου είς ήμέραν όριζομένην ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ Δικα
στηρίου τούτου μετά παρέλευσιν 20 ήμερών άπό τής υποβο
λής αίτήσεως ένστάσεως. Άντίγραφον ταύτης, φέρον καί . 
τήν πράξιν προσδιορισμού τοϋ δικασίμου, μετά κλήσεως 
προς συζήτησιν έπιδίδεται έπιμελεία τοϋ ένισταμένου εις τον 
Πρόεδρον τοϋ Συλλόγου δέκα τούλάχιστον προ τής δικασί
μου ημέρας. Κατάθεσις ένστάσεως άνευ έπισπεύσεως ύπό 
τών ένισταμένων έκδικάσεως αύτής, άποτελεϊ πειθαρχικόν 
άδίκημα κολαζόμενον ύπό τοϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου τοϋ 
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου διά ποινής τούλάχιστον μη
νιαίας προσωρινής παύσεως, ή δ’ ένστασις, ής δέν προσδιω- 
ρίσθη δικάσιμος έντός δύο ήμερών άπό τής καταθέσεως θεω
ρείται μή γενομένη. Κατά τήν συζήτησιν παρίσταται ό 
ένιστάμενος, έκ μέρους δέ τοϋ Συλλόγου ό Π ρόεδρος ή ό 
’Αντιπρόεδρος ή έν ή δύο μέλη τοϋ έκλεγέντος Διοικητικού 
Συμβουλίου, έγγράφως οριζόμενα ύπό τούτου. Παράστασις 
διά πληρεξουσίων Δικηγόρων δέν άποκλείεται. 'Ωσαύτως δέν 
άποκλείεται ή ύπό τών διαδίκων κατάθεσις δύο τούλάχιστον 
πλήρεις ήμέρας προ τής συζητήσεως παρά τώ Γραμματεΐ 
τοϋ Έφετείου έγγράφων ύπομνημάτων. Τό Έφετεΐον δικάζει 
έκ τών ένόντων, άνευ έκδόσεως παρεμπιπτούσης περί άπο- 
δείξεως άποφάσεως, έπί τή βάσει παντός προσκομιζομένου 
άποδεικτικοΰ στοιχείου δυνάμενον νά έξετάση καί μάρτυρας 
επ’ άκροατηρίω, νά έκτιμα έπαγόμενον ή άντεπαγόμενον όρ
κον έλευθέρως ύπ’ αύτοϋ μετά τών λοιπών άποδείξεων, έκδί- 
δει δέ τήν άπόφασιν αύτοϋ εντός δεκαημέρου τό πολύ άπό 
τής συζητήσεως τής ένστάσεως.

Ερημοδικία τών μέν ένισταμένων έχει ώς άποτέλεσμα 
την άπόρριψιν τής ένστάσεως, αύτών, τοϋ δέ Συλλόγου ότι 
ούτος δικάζεται ώσεί ήτο παρών, έχων δικαίωμα άνακοπής' 
εντός δεκαημέρου άπό τής είς τον ΙΙόρεδρον αύτοϋ έπιδόσεως 
τής κατ’ έρήμην άποφάσεως μόνον άν μή έκλητεύθη έγκύρως 
ή έμπροθέσμως. "Ετερον ένδικον μέσον κατά τής άποφάσεως 
άποκλείεται. . .r " . , - . '■ . . ·
V 9· Αί έν τώ παρόντι όριζόμεναι προθεσμίαι δέν παρεκτεί- 
νονται λόγω άποστάσεως. ‘ , · '· · .·

10. Ή κατά τό παρόν άρθρον διαδικασία, περιλαμβανο- 
μένων καί τών άποφάσεων πληρεξουσίων, τών άποδείκτι- 
κών έπιδόσεως καί παντός έκδιδομένου άντιγράφου, διεξά
γεται άτελώς. Οί ήττούμενοι διάδικοι καταδικάζονται είς 
άπότισιν τής δικαστικής δαπάνης τών άντιδίκων αύτών.

"Αρθρον 229.
1. Έντός οκτώ ήμερών άπό τής κατά τό άρθρον 228 παρ. 

7 κοινοποιήσεως, ό μή άποδεχόμενος τήν έκλογήν του Πρόε
δρος ή Σύμβουλος, οφείλει νά δηλώση τοΰτο έγγράφως είς 
τόν Πρόεδρον ή άναπληρωτήν αύτοϋ. Έν τή περιπτώσει ταύτη 
ώς καί έν περιπτώσει παραιτήσεως, έκπτώσεως καί έν γένει 
κενώσεως θέσεως Προέδρου ή Συμβούλου, έφ’ όσον δέν 
παρήλθε διετία άπό τής έκλογής, ένεργεΐται νέα τοιαύτη.

2. Έφ’ όσον κενωθή θέσις Προέδρου ή Συμβούλου έντός 
τοϋ τελευταίου έτους τής θητείας, τήν θέσιν τοϋ Προέδρου 
καταλαμβάνει αύτοδικαίως έπί δεκαπενταμελών Συμβουλίων 
ό ’Αντιπρόεδρος καί έν έλλείψει τούτου ό άρχαιότερος Σύμ
βουλος, έπί δέ τών λοιπών ό άρχαιότερος Σύμβουλος, ύπο- 
χρεουμένου τοϋ οικείου' Διοικητικού Συμβουλίου νά προκα- 
λέση τήν πλήρωσιν τής ούτω κενουμένης θέσεως Συμβούλου, 
έτι δέ κάί έπί δεκαπενταμελών Συμβουλίων νά έκλέξη~μετά 
ταΰτα καί ’Αντιπρόεδρον.

3. Κατά πάσαν τΐερίπτωσιν κενώσεως θέσεως Συμβούλου,
έντός τοϋ τελευταίου έτους τής θητείας, ή κενωθεΐσα θέσις 
πληροΰται προκειμένου μέν περί τοϋ Δ οικητικοϋ Συμβουλίου 
τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου Άθηνώ , δι’ άποφάσεως τής 
'Ολομέλειας τοϋ Άρείου Πάγου, προκειμένου δέ περί τών 
λοιπών Συλλόγων δι’ άποφάσεως τής 'Ολομέλειας τοϋ Έ
φετείου είς τήν περιφέρειαν τοϋ όποιου ύπάγεται ό Σύλλογος. 
'Ο Άρειος Πάγος καί τά Έφετεΐα ύποχρεοΰνται νά έκλέ- 
ξωσι μεταξύ τών ύπό τοϋ οικείου Διοικητικού Συμβουλίου 
προτεινομένων έν διπλασίω άριθμώ καί έχόντων τά πρός 
έκλογήν προσόντα Δικηγόρων. Πρός τούτο τό οίκεΐον Διοι
κητικόν Συμβούλιον ύποχρεοϋται νά διαβιβάση είς τόν άρμό- 
διον Εισαγγελέα κατάλογον τών ύπ’ αύτοϋ προτεινομένων είς 
διπλάσιον άριθμόν έκ τών έκλεκτέων έντός προθεσμίας 15 
ήμερών άπό τής κενώσεως τής θέσεως. Μή ύποβληθέντος τοι- ( 
ούτου καταλόγου έντός τής άνω προθεσμίας, ό Άρειος Πά-, 
γος καί τά Έφετεΐα ύποχρεοΰνται νά προβώσιν είς τόν διορι
σμόν οίουίήποτε κατά τήν κρίσιν των Δικηγόρου κρατημέ
νου δικαίωμα έκλογής, έπί τή αιτήσει παντός μέλους τοϋ 
Συλλόγου. *

4. Κενωθεισών πλειόνων θέσεων Συμβούλων καί’μή καθι- ' 
σταμένης έφικτής συγκορτήσεως άπαρτίας καί τό άρθρον 234, 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον, πρός κατάρτισή τοϋ κατά τήν 
προηγούμενης παράγραφον καταλόγου, συν,εϊριάζει έγκύρως 
έφ’ όσον παρίστανται τά ίύο τρίτα τών ύπ αρχόντων μελών 
του.

5. Είς πάσαν περίπτωσιν καθ’ ήν λόγω ματαιώσεως τών 
έκλογών, άκυρώσεως αύτών ή κενώσεως θέσεων καθ’ οΐον- 
δήποτε τρόπον καθίσταται άνέφικτος ή τήρησις τών προθε
σμιών τών'άρθρων 219, 221, καί 222 πρός διενέργειαν τής 
έκλογής, δ μέν κατά τό άρθρον 221 παράγραφος 2 κατάλογος 
τών εκλογέων συντάσσεται έντός δέκα πέντε ήμερών άπό τής 
ματαιώσεως, άκυρώσεως τής έκλογής ή κενώσεως θέσεως, 
ή δέ κατά τό άρθρον 222 παράγραφος 1 προθεσμία ύποβολής 
ύποψηφιοτήτων ορίζεται είκοσαήμερος άπό τών αύτών γεγο
νότων καί τέλος ή πρός έκλογήν συνεδρίασις ένεργεΐται τήν 
πρώτην Κυριακήν μετά πάροδον δεκαπέντε ήμερών άπό τής 
άνακηρύξεως τών ύποψηφίων έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά 
άναλόγως τών άρθρων 216 εως καί .228, ώς καί τών διατά
ξεων τών προηγουμένων παραγράφων τοϋ άρθρου τούτου.

ι 6. Ή θητεία τών κατά τό παρόν άρθρον έκλεγέντων Προέ
δρου ή Συμβούλων,.άνεξαρτήτως τοϋ χρόνου διενεργείας τής 
έκλογής, λήγει καθ’ ήν ήμέραν ήθελε λήξει ή θητεία Συμβου
λίου, οπερ ήθελεν έκλεγή κατά τάς προθεσμίας τοϋ άρθρου 
219 παράγραφος 2, έπιφυλασσομένης τής περιπτώσεως τοϋ 
άρθρου 228 παράγραφος 5. . : ·.
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Άρθρον 230.
1. ’Αποβάλλει αυτοδικαίως τον ιδιότητα τοϋ Προέδρου 

ή Συμβούλου: 1) Ό έξ οίασδή ποτέ αιτίας άποβαλών την 
Ιδιότητα τοϋ Δικηγόρου, 2) ό ΰποβάλων υποψηφιότητα εις 
βουλευτικάς έκλογάς καί 3) ό τελεσιδίκως τιμωρηθείς πει- 
θαρχικώς διά προσωρινής παύσεως. Περί' τής αΰτοδικαίας 
άπωλείας τής ΐδιότητος τοϋ Προέδρου ή Συμβούλου κατά τ’ 
ανωτέρω, ειδοποιείται υπό τοϋ οικείου Διοικητικού Συμβου
λίου τοϋ Δικηγορικοΰ Συλλόγου τό Ύπουργεΐον Δικαιοσύ
νης καί ένεργοΰνται τά έν άρθρω 229 οριζόμενα.

2. Δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ οι
κείου Δικηγορικού Συλλόγου δύναται νά κηρυχθή έκπτωτος 
τοϋ αξιώματος τοϋ Προέδρου ή Συμβούλιου: 1) 'Ο άποδε- 
χθείς θέσιν ή αξίωμα συνεπαγόμενον κατά τό άρθρον 62 
παράγραφος 2 τοϋ παρόντος ολικήν άναστολ.ήν τοϋ λειτουρ
γήματος τοϋ Δικηγόρου καί 2) .ό επί τρεις συνεχείς συνε
δριάσεις άδικαιολογητως άπέχων των εργασιών τοϋ Συμ
βουλίου. Έφ’ όσον, ό έν ολική άναστολ.ή τοϋ λειτουργήματος 
τοϋ Δικηγόρου, Πρόεδρος ή Σύμβουλος ήθελχ κριθή διατη
ρητέος δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, ούτος 
τελεί έν αποστολή τής άσκήσεως τοϋ αξιώματος αύτοΰ καθ’ > 
δ χρονικόν ^ιάστημα δ^ιτελεϊ έν άναατολή τοϋ λ.ειτουργήμα- ~ 
τδς~τόΰ Δικηγόρου. . .. . · *·-·',

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 

λ «περί τοϋ Κωδικός των Δικηγόρων».. ■

UMfi . ·■ '"Ap-Spov'i. ' .· . V ' · -.·
%. Τϊ μρδρα 216 καί 217 τοϋ Ν.Δ, 3026/1954 «περί τοϋ ; 
Κωδικός των. Δικηγόρων» άντικαδίστανται ώς άκολούδ’ως:

" V : . 'Ap-Spov 216. . . - ·-■■
1. Τό Διοικητικόν Συμβούλ,ιον έκάστου Συλλόγου άποτε- 

λείται έκ τοϋ Προέδρου καί δυο μεν Συμβούλων όταν ό Σύλ- 
>»γος σύγκειται έξ άριδμοϋ μελ,ών μικρότερου τών πεντή- 
κοντα, έκ τεσσάρων όταν σύγκειται έκ πεντήκοντα μέχρις 
εκατόν, έξ οκτώ όταν σύγκειται έξ έκατόν καί έτος μέχρι, 
τριακοσίων, έκ δέκα όταν σύγκειται έκ τριακοσίων καί ένός 
μέχρι πεντακοσίων, έκ δέκα τεσσάρων όταν σύγκειται έκ πεν- 
τακοσίων καί ένός μέχρι χιλ.ίων. έκ δέκα οκτώ όταν σύγκει- 
ται έκ χιλίων καί ένός μέχρι τεσσάρων χιλ.ιάδων καί έξ εί
κοσι τεσσάρων όταν σύγκειται έκ τεσσάρων χιλ.ιάδων καί ένός 
και άνω. Είδικώς προκειμένου περί Δικηγορικών Συλλόγων 
έδρευόντων εις πόλ,ιν ένδα έδρεύει Έφετείον, τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον αύτών σύγκειται έκ τεσσάρων τοΰλ,άχιστον Συμ- 
βουλ.ων. έφ’ όσον τούτο ώς έκ τών ανωτέρω δεν σύγκειται έκ 
περισσοτέρων επί τή βάσει τοϋ συνολ.ικοϋ άριδμοϋ τών Δικη
γόρων τοϋ. οικείου Συλλόγου.

2. Ό άριδμός τών έκλεκτέων Σ'ήιβούλ.ων κανονίζετΙαι - 
έκάστοτε έπί τή βάσει τών έγγεγραμμένων εις τον κατ’ άρ
δρον 220 τοϋ παρόντος συντασσόμενον κατάλ.ογον έκλογέων.

3. Ή -θητεία τοϋ Προέδρου καί τών Συμβούλων ορίζε
ται τριετής μή υφισταμένου κωλύματος επανεκλογής των.

νAp*Spov 217.
1. Τό δικαίωμα τοϋ έκλ.έγεσδαι έχουν τά μέλ.η τοϋ Δικη

γορικού Συλλόγου κατά τά κατωτέρω:
α) Προκειμένου περί * Συλλόγων τών πόλ.εων. εις ας 

έδρεύει ^ιρωτοδικείον, αί Ψέσεις τών μελών τοϋ Συμβουλ.ίου 
πλ,ηροϋνται μέχρι μέν τοϋ ήμίσεος αυτών δι’ .υποψηφίων, κε- 
κτημένων πενταετή τοϋλ.άχιστον δικηγορικήν υπηρεσίαν, τοϋ 
έτέρου ήμίσεος δυναμένου νά πλ.ηρωδή καί διά Δικηγόρων 
κεκτημένων ένιαυσίαν τοϋλ.άχιστον υπηρεσίαν.

Β) Προκειμένου _περί Συλλόγων τών πόλ.εων, εις ας 
έδρεύει Έφετείον αί δέσεις τών μελ,ών τοϋ Συμβουλίου πλη- 
ροϋνται μέχρι μέν τοϋ ήμίσεος αύτών δι’ υποψηφίων. Δικηγό

ρων, παρ’ Έφέταις, έχόντων έξαετή τοϋλ.άχιστον δικηγορικήν 
ϋπηρεσίανε τοϋ έτέρου ήμίσεος πλ.ηρουμένου διά Δικηγόρων 
παρά Πρωτοδίκαις κεκτημένων ένιαυσίαν τοϋλ.άχιστον υπη
ρεσίαν.-Είδιλώς προκειμένου περί τοϋ Δικηγορικού Συλλό
γου θεσσαλ,ονίκης αί δέσεις τών μελ,ών τοϋ Συμβουλ.ίου πλ.η- 
ροΰνται κατά τά δύο τρίτα διά Δικηγόρων παρ’ Έφέταις, 
έχόντων δεκαετή υπηρεσίαν κατά δέ το έν τρίτον διά Δικηγό
ρων παρά Πρωτοδίκαις, έχόντων τοϋλ.άχιστον ένιαυσίαν υπη
ρεσίαν. t ·
γ) Προκειμένου περί τών Δικηγορικών Συλλόγων- Άδη- 
νών και Πειραιώς, αί δέσεις τών μελ,ών τοϋ Συμβουλίου πλη- 
ροΰνται ώς άκολ.ούδως: Τού Δικηγορικού Συλλόγου Άδη- 
νών, αί μέν δώδεκα διά Δικηγόρων παρ’ Άρείω Π άγω, έχόν- 
'των τοϋλ.άχιστον δεκαετή δικηγορικήν υπηρεσίαν, έτεραι έξ 
διά Δικηγόρων παρ’ Έφέταις, έχόντων έξαετή τούλάχιστον 
δικηγορικήν υπηρεσίαν, αί δέ ϋπόλ,οιποι έξ διά Δικηγόρων 
παρά Πρωτοδίκαις, έχόντων ένιαυσίαν τοϋλ.άχιστον δικηγορι
κήν υπηρεσίαν. Τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς αί μέν 
έπτά' διά Δικηγόρων παρ’ Άρείω Π άγω, έχόντων δεκαετή 

, τουλάχιστον δικηγορικήν υπηρεσίαν, έτεραι τέσσαρες διά Δι
κηγόρων, παρ’ ’Εφέταις έχόντων έξαετή τοϋλ.άχιστον δικηγο

ρικήν υπηρεσίαν,-αί δέ"ϋπόλ,οιποι ~τρείς διά Δικηγόρων παρά 
Πρωτοδίκαις έχόντων ένιαυσίαν τοϋλ.άχιστον δικηγορικήν 
υπηρεσίαν. - .. ν

δ) Ο! ϋποψήφιοι διά τάς δέσεις τών Προέδρων, δέον όπως 
έχουν συμπλ.ηρώσει δεκαετή τοϋλ.άχιστον συνολικήν δικηγορι
κήν υπηρεσίαν έχουν δε. προαχδή παρ’' Έφέταις προκχιμένου 
περί Δικηγορικών Συλλόγων έδρευόντων εις έδραν Έφετείου. 
Είδικώς προκειμένου περί τών δέσεων Προέδρων τών Δικη
γορικών Συλλόγων Άδηνών καί Πειραιώς, οί υποψήφιοι δέον 
όπως έχουν προαχδή,''καί παρ’ Άρείω Π άγω.

2. Εις άπάσας τάς κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
περιπτώσεις ο! υποψήφιοι δέον όπως κέκτηνται το δικαίωμα 
τοϋ έκλ.έγειν, έχουν δέ έγγραφή εις τά μητρώα τοϋ οικείου 
Συλλόγου έν τούλάχιστον έτος προ τής έκλ.ογής.

3. Εις περίπτωσιν, καδ’ ήν είς τινα τών Συλλόγων δεν 
ύφίστανται υποψήφιοι κεκτημένοι τά κατά τάς προηγουμένας 
παραγράφους προσόντα ή ύφίσταται άπροδυμία ύποβολ.ής ΰπο-· 
ψηι^ιοτήτων μέ αποτέλεσμα νά μή διεξαχδοΰν άρχαιρεσίαι, ή 
διοικησις τοϋ εΐρημένου Συλλόγου ασκείται ΰπο τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλ.ίου τοϋ Συλλόγου τής. έδρας τοϋ οικείου Έφε
τείου άπο τής 16ης Μαρτίου τοϋ έτους τών άρχαιρεσιών.

Άρδρον 2.
, Τά άρδρά 219 έως καί 230 τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 άντι-
καδίστανται ώς άκολ.ούδως:

■ ' . ■ Άρδρον 219.
«1. Ή δητεία τοϋ Δ.Σ. άρχεται άπο τής 16ης Μαρτίου τοϋ 

έτους διενεργείας τών αρχαιρεσιών καί λήγει τήν 15ην Μαρ
τίου τοϋ τρίτου έτους.

2. Ή έκλ.ογή τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ένερ- 
γείται τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν 20ήν Φεβρουάριου διά 
μυστικής ψηφοφορίας κατά τά έν άρδροις 224 καί 226 είδι- 
κώτερον έκτιδέμενα. Εις δικηγορικούς Συλλ.όγους άριδμοΰν- 
τας υπέρ τάς δύο χιλιάδας μέλ.η ή ψηφοφορία παρατείνεται 
καδ’ όλ.ην τήν διάρκειαν τής έπομένης ημέρας Δευτέρας μέ
χρι τής δύσεως τοΰ ήλ.ίου. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην μερί- 
μνη τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου' καί τών υποψηφίων Προέ
δρων έξασφαλίζεται ή φύλ.αξις τής κάλ.πης καί τοϋ λ.οιποϋ 
έκλ.ογικοϋ ΰλ.ικοϋ-κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός. Είς περι- 
.πτωσιν, καδ’ ήν ή έπομένη ημέρα Δευτέρα είναι αργία, τότε 
ή έκλ.ογή, τακτική ή άναπλ.ηρωματική, αναβάλλεται διά τήν 
έπομένην Κυριακήν—Δευτέραν».

Άρδρον 220.
«1. Στερούνται τοϋ δικαιώματος τοϋ έκλέγειν: α) Δικηγό

ροι μή όντες έγγεγραμμένοι έν τώ μητρώω τοϋ Συλλόγου ένδα 
ψηφίζουν μέχρι τήσ 31 r.; AevciΡ" --------- -


