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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΡΟΤ 

ΑΠΟΥΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 22/23-09-2021 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΟΤ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΡΟΤ 
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν του: 

 
1) Ότι η θητεία του σημερινού Διοικητικού υμβουλίου του Δικηγορικού 

υλλόγου ύρου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, ως εκ του οποίου 

πρέπει να διεξαχθούν σ΄ αυτόν αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου 
και οκτώ (8) μελών του Διοικητικού υμβουλίου (άρθρο 106 Κώδικα 

Δικηγόρων). 
2) Ότι οι αρχαιρεσίες πρέπει να διεξαχθούν κατά νόμο την τελευταία 

Κυριακή του μήνα Νοεμβρίου 2021 (άρθρο 107 Κώδικα Δικηγόρων) και 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 παρ 3 Ν. 4194/2013, 
όπως ισχύει σήμερα, μια ημέρα νωρίτερα στα νησιά που ορίζονται από 
την από 23-9-2021 απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του Δ.. 

ύρου. 
3) Ότι με την από 23-9-2021 απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του 

Δ.. ύρου, αποφασίστηκε η ψηφοφορία να διεξαχθεί πέραν της έδρας 
του Δικηγορικού υλλόγου και στα νησιά Ανδρο, Σήνο, Μύκονο, Πάρο 
και Μήλο.  

4) Ότι οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα Προέδρου ή υμβούλου 
και οι έχοντες τα προς τούτο προσόντα (άρθρο 104 και 105 Κώδικα 

Δικηγόρων), πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του 
Δικηγορικού υλλόγου  ύρου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 (άρθρο 
109 Κώδικα Δικηγόρων) 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού υμβουλίου του Δικηγορικού 
υλλόγου ύρου ήτοι: Προέδρου και οκτώ (8) υμβούλων, οι οποίες θα 

διεξαχθούν την 28η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή, από ώρα 7.00π.μ. 
μέχρι ώρα 19.00μ.μ., στα γραφεία του Δικηγορικού υλλόγου στην 
Ερμούπολη ύρου από Εφορευτική Επιτροπή και σε κατά τόπους δημοτικά 

καταστήματα που θα παραχωρηθούν για το σκοπό αυτό από τους οικείους 
Δήμους στα νησιά Άνδρο, Σήνο, Μύκονο, Πάρο και Μήλο σύμφωνα με τα 



οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 του Κώδικα Δικηγόρων την 27η 
Νοεμβρίου 2021, ημέρα άββατο από ώρα 7.00π.μ. μέχρι ώρα 19.00μ.μ. με 

μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.  
την εκλογή δικαιούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του Δικηγορικού 

υλλόγου ύρου τα μη στερούμενα του δικαιώματος αυτού για οποιονδήποτε 
λόγο  και εγγεγραμμένα στον συνταχθέντα και αναρτηθέντα κατάλογο 
δικηγόρων – μελών μας που έχουν δικαίωμα ψήφου.  

ε περίπτωση μη επιτεύξεως εκλογής Προέδρου κατά την ψηφοφορία της 
27/28-11-2021, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί μεταξύ των δύο 
πλειοψηφισάντων υποψηφίων Προέδρων σύμφωνα με το άρθρο 117 του 

Κώδικα Δικηγόρων, την επόμενη  Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 και το επόμενο 
άββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 στους αυτούς  τόπους και τις ίδιες ώρες από τις 

ίδιες  Εφορευτικές Επιτροπές χωρίς οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση. 
 

Κ  α  λ  ε  ί 

 
Σους επιθυμούντες να είναι υποψήφιοι και έχοντες τα προς τούτο προσόντα, 

να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού υλλόγου 
ύρου έως την 31-10-2021. 
 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού υλλόγου ύρου, 
στον πίνακα δημοσιεύσεων που υπάρχει στο κατάστημα του Δικηγορικού 
υλλόγου ύρου, (Δημοτικό Μέγαρο ύρου - Ερμούπολης) περίληψη δε 

αυτής να δημοσιευθεί στις υριανές Εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» και «Ο 
ΛΟΓΟ».- 

 
 

Ο Πρόεδρος του  

Δικηγορικού υλλόγου ύρου 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ι. Υιφλής 

 


