
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

To Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς, με το με αριθμό 446/10-10-2017 πρακτικό του 

Λαμβάνοντας υπόψη του 

1. Ότι η θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017 και πρέπει να διεξαχθούν 

εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου και νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρων και 

Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι η Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017. 

3. Ότι όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα Προέδρου ή Συμβούλου και έχουν τα προς τούτο προσόντα, πρέπει 

να υποβάλλουν και να πρωτοκολλήσουν σχετική αίτηση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017. 

Προκηρύσσει 

Για την 26 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή, αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Προέδρου και νέων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς. 

Η εκλογή θα γίνει από Εφορευτική Επιτροπή στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς (Εθν. Αντίστασης 5, 3ος 

όροφος) με μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία από της 7ης πρωινής μέχρι της 7ης απογευματινής ώρας. 

Στην εκλογή δικαιούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του Δ. Σ. Κιλκίς, τα μη στερούμενα του δικαιώματος αυτού για 

οποιονδήποτε λόγο και είναι εγγεγραμμένα στον συνταχθέντα μέχρι 30-9-2017 κατάλογο δικηγόρων εχόντων δικαίωμα 

ψήφου. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως εκλογής Προέδρου κατά την ανωτέρω ψηφοφορία, αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη 

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στον ίδιο τόπο και χρόνο από την ίδια Εφορευτική Επιτροπή και χωρίς οποιαδήποτε άλλη 

δημοσίευση. 

Καλεί 

Όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και έχουν τα προς τούτο προσόντα, να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Η αίτηση 

των υποψηφίων Προέδρων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απαράδεκτη, αν δεν υποβληθεί έως 

31/10/2017 στη γραμματεία του Δ.Σ. Κιλκίς και δε συνοδεύεται από την απόδειξη καταβολής του τέλους διεξαγωγής 

αρχαιρεσιών, το οποίο ορίσθηκε σε πενήντα (50) Ευρώ για τους υποψήφιους Προέδρους και είκοσι πέντε (25) Ευρώ 

για τους υποψήφιους Συμβούλους. 

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του 

δικηγόρου. 

Διευκρινίζεται ότι κατά την παρ. 2 της διάταξης του άρθρου 104 του Κώδικα, ο υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να έχει 

τουλάχιστον δεκαετή δικηγορική υπηρεσία. 

Κιλκίς 10 Οκτωβρίου 2017 

 Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

 Ευρώπη Αρτόγλου Αδάμ Χριστοδουλίδης 

 Έντυπα υποψηφιοτήτων διατίθενται από τη γραμματεία του Συλλόγου 


