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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΣΒ της 28-11-2021 

 

 

  

 

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας θα διεξαχθούν την Κυριακή 28.11.2021 από ώρα 07:00 έως ώρα 19:00 
στα γραφεία του ΔΣΒ στη Βέροια, Πλατεία Ρακτιβάν 1. Σε περίπτωση που κανείς εκ των υποψηφίων 
Προέδρων δεν συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 50% συν 1 θα διενεργηθούν εκλογές μεταξύ των 
δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων Προέδρων την Κυριακή 5.12.2021 στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

2. Προκειμένου οι αρχαιρεσίες να διεξαχθούν με όρους υγειονομικής ασφάλειας και να αποφευχθεί ο 
συνωστισμός των συμμετεχόντων στους χώρους διεξαγωγής των εκλογών, έχουμε λάβει τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα, με τρόπο που να συνάδει στο κύρος και την αξιοπρέπεια του λειτουργήματός μας.  

3. Με σεβασμό στο υπέρτατο δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία κάθε συναδέρφου και 
μέλους του ΔΣΒ, αλλά και αλληλοσεβασμό υπό το βάρος των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, 
ακολουθώντας τα θεσμοθετημένα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, σας ενημερώνουμε για τους 
όρους διεξαγωγής των αρχαιρεσιών: 

Α. Κατά την προσέλευση στο εκλογικό τμήμα κάθε μέλος θα πρέπει να επιδεικνύει είτε 

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού , είτε 

β) πιστοποιητικό νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) , είτε 

γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για τον COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί 
με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών, είτε 
ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών. 

Β. Για την αποφυγή συνωστισμού τα μέλη-εκλογείς δεν θα είναι δυνατόν να παραμένουν στους χώρους 
της αίθουσας του ΔΣΒ μετά την ψηφοφορία, ούτε μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, ενώ υπό 
προϋποθέσεις θα τελεί και η παρουσία των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. του ΔΣΒ. 

Καλούμαστε όλοι μας με υπευθυνότητα, σεβασμό και κατανόηση να φέρουμε εις πέρας την εκλογική 
διαδικασία με άρτιο τρόπο και πρωτίστως με ασφάλεια. 

 


