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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός: 35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 30ης-9-2021 

Στην Κοζάνη σήμερα την 30η του μήνα Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη 

και ώρα 19:30 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης συνήλθε με 

τηλεδιάσκεψη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κου. Χρήστου Δημητρόπουλου και αφού 

βρέθηκε σε απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη : 

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

(Aν και κλήθηκαν νόμιμα) 

1 Χρήστος Δημητρόπουλος, Πρόεδρος  

2 Κωνσταντίνος Πελεκούδας, Αντιπρόεδρος   

3 Αχιλλέας Καγιόγλου, Γενικός Γραμματέας  

4 Χρήστος Λιάλιος, Ταμίας  

5 Ιωάννης Αυγερινός, Μέλος  

6 Ιωάννης Βασιλειάδης, Μέλος  

7 Πολύμνια Δάγκαλη, Μέλος  

8 Βασίλειος Ιωαννίδης, Μέλος  

9 Γεωργία Κουνάβα, Μέλος  

10 Μαρία Κωνσταντινίδου, Μέλος  

11 Αθανάσιος Πατσίκας, Μέλος   

  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε στην ημερήσια διάταξη 

και την ανάλυση των θεμάτων και μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε : 

Θέμα 1ο  : […] 

Θέμα 2ο : Προκήρυξη αρχαιρεσιών της 28ης Νοεμβρίου 2021 – Σύνταξη και ανάρτηση 

εκλογικού καταλόγου ενόψει των αρχαιρεσιών – Καθορισμός τέλους υποβολής 

υποψηφιότητας 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 

2021, δηλαδή την 28η Νοεμβρίου 2021, θα διεξαχθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

107 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου 
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και του νέου Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. Επίσης υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι 

στα άρθρα 103 και 104 του Κώδικα Δικηγόρων ορίζεται ότι: «Άρθρο 103: Εκλογικό δικαίωμα 1. 

Εκλογικό δικαίωμα ασκούν οι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του συλλόγου τους, μέχρι 

τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης των 

εκλογών ή κένωσης ή μη κάλυψης για οποιονδήποτε λόγο της θέσης του Προέδρου, ασκούν το 

δικαίωμα όσοι έχουν εγγραφεί στο μητρώο του οικείου Συλλόγου τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από 

την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. 2. Δικηγόροι που τελούν σε προσωρινή παύση κατά το 

χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν έχουν δικαίωμα εκλογής.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

συλλόγου καταρτίζει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του τελευταίου έτους της θητείας του, κατάλογο 

των δικηγόρων που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν. Ο κατάλογος αυτός αναρτάται στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για δέκα ημέρες. Ο κατάλογος μπορεί να 

διορθωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη αίτηση ενός εκλογέα 

μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την τελευταία ημέρα ανάρτησης του καταλόγου. Ο κατάλογος 

ισχύει για κάθε επαναληπτική εκλογή που τυχόν διεξαχθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες από την 

έναρξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.4. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι 

υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του δικηγόρου. Άρθρο 104 Εκλογιμότητα 1. 

Δικαίωμα να εκλεγούν ως Πρόεδρος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλα τα μέλη του 

οικείου Δικηγορικού Συλλόγου: α) που είναι ταμειακά εντάξει, β) των οποίων δεν έχει ανασταλεί 

ή διακοπεί η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. 2. Ειδικά για την εκλογή του Προέδρου 

απαιτείται να έχει συμπληρώσει αυτός δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική θητεία.3. Εάν σε 

Δικηγορικό Σύλλογο υπάρχει απροθυμία υποβολής υποψηφιοτήτων με αποτέλεσμα να ματαιωθούν 

οι αρχαιρεσίες για δύο συνεχείς φορές, η διοίκηση αυτού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του οικείου εφετείου».  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο εκλογικός 

κατάλογος σήμερα (χρόνο κατάρτισής του σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις) αποτελείται από 

325 μέλη – Δικηγόρους του Δ.Σ. Ο κατάλογος αυτός θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για δέκα ημέρες. Ο κατάλογος μπορεί να διορθωθεί με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη αίτηση ενός εκλογέα μέσα σε προθεσμία 5 

ημερών από την τελευταία ημέρα ανάρτησης του καταλόγου. Ο κατάλογος ισχύει για κάθε 

επαναληπτική εκλογή που τυχόν διεξαχθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες από την έναρξη της 

θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο για τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με την 

διάταξη του άρθρου 110 Κώδικα Δικηγόρων και ο Πρόεδρος προτείνει να γίνουν με χωριστό 

ψηφοδέλτιο για κάθε υποψήφιο πρόεδρο. 
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Τα μέλη που επιθυμούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι Πρόεδροι ή Σύμβουλοι κατά τις 

αρχαιρεσίες αυτές, όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 104 και 105  του Ν. 

4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων»), θα πρέπει να υποβάλουν έως την 31/10/2021 στον Πρόεδρο 

του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται με την απόδειξη του 

Συλλόγου για την καταβολή των εξόδων εκλογής [άρθρα 109 παρ. 1β, 111  Ν. 4194/2013 

(«Κώδικας Δικηγόρων»)]. Ο Πρόεδρος προτείνει τη διατήρηση του τέλους υποψηφιότητας στα 

επίπεδα των προηγούμενων αρχαιρεσιών του 2017 ήτοι 100,00 ευρώ για κάθε υποψήφιο Πρόεδρο 

και 50,00 ευρώ για κάθε υποψήφιο σύμβουλο του Δ.Σ. 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΤΟ Δ.Σ. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να προκηρύξει τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Προέδρου και Δ.Σ., οι 

οποίες θα διεξαχθούν την Κυριακή 28η Νοεμβρίου 2021 στα γραφεία του Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. στο 

ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης από 07:00 έως 19:00. 

Να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για δέκα 

ημέρες ο εκλογικός κατάλογος, ο οποίος αποτελείται από 325 Δικηγόρους – μέλη του ΔΣΚ. Ο 

κατάλογος μπορεί να διορθωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη 

αίτηση ενός εκλογέα μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την τελευταία ημέρα ανάρτησης του 

καταλόγου. Ο κατάλογος ισχύει για κάθε επαναληπτική εκλογή που τυχόν διεξαχθεί μέσα στους 

επόμενους 18 μήνες από την έναρξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες θα 

γίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και χωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε 

υποψήφιο πρόεδρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 Κώδικα Δικηγόρων. 

Τη διατήρηση του τέλους υποψηφιότητας στα επίπεδα των προηγούμενων αρχαιρεσιών του 

2017, δηλαδή σε 100,00 ευρώ για κάθε υποψήφιο Πρόεδρο και 50,00 ευρώ για κάθε υποψήφιο 

σύμβουλο του Δ.Σ. 

Θέμα 3ο : […] 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της Συνεδρίασης. Προς 

πίστωση και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε 

υπογράφηκε νόμιμα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

(ακολουθούν υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα από το τηρούμενο βιβλίο 

πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. 
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Κοζάνη, 30/9/2021 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ 

 


