
 

 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
κ. ΑΓΑΠΙΟΥ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

 
 

Όνομα: Αγάπιος Κακογιάννης 
  
Ημερ.Γεννήσεως: 24/09/1941  
 
Τόπος Γεννήσεως: Γουδί Πάφος  
 
Είναι απόφοιτος του Ελληνικού Γυμνασίου 
Πόλεως Χρυσοχούς 
 
Σε ηλικία 15 ετών έτος 1956 η ενεργός 
ανάμειξή του στον απελευθερωτικό αγώνα 
μετά από σύλληψη και μακροήμερη 
κράτηση σε στρατόπεδο τον οδήγησε στα 
κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς – Πύλας. 
Αφέθηκε ελεύθερος με την υπογραφή των 
συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου και τη 
διάλυση το κλείσιμο των κρατητηρίων.  
 
Φοίτησε δύο χρόνια στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σπούδασε 
στην Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περάτωσε 
τις σπουδές του   το 1967. Ενεγράφη στο 
Μητρώο Δικηγόρων το Μάρτιο του 1968 

και από τότε ασκεί την Δικηγορία μέχρι 
σήμερα. Είναι ιδρυτής του Δικηγορικού 
Γραφείου Α.Κακογιάννης & Σία, το οποίο 
διαδέχθηκε η Δικηγορική Εταιρεία 
Α.Κακογιάννης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., με 
έδρα την Πάφο.  
 
Από το 1970 μέχρι το 1982 υπηρέτησε ως 
Δημοτικός Σύμβουλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πάφου. 
 
Κατά την περίοδο 1969-1974 υπηρέτησε ως 
αντιπρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου 
ΑΠΟΠ. 
 
Ίδρυσε μαζί με άλλους πολλά Σωματεία 
μεταξύ των οποίων και την Πολιτιστική 
Κίνηση ΚΙΝΥΡΑΣ της οποίας ήταν πρόεδρος 
για μεγάλη περίοδο. 
 
Κατά την δεκαετία του 1980-1990 ίδρυσε 
και εξέδιδε με τον Ανδρέα Πολυνείκη την 
τοπική εφημερίδα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ως 
αρχισυντάκτης και αρθρογράφος.  
 
Το 1985 ανέλαβε μετά από εκλογές την 
προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου 
Πάφου την οποία και διατήρησε 
επανεκλεγόμενος μέχρι το 1993. 
 
Είναι ο εμπνευστής της ιδέας για 
αδελφοποίηση του Δικηγορικού Συλλόγου 
Πάφου με τον Δικηγορικό Σύλλογο 
Θεσσαλονίκης η οποία και υλοποιήθηκε 
από τον ίδιο κατά το διάστημα της 
τελευταίας θητείας του ως Προέδρου. 
 
Από την εγκατάσταση του στην Πάφο και 
την ένταξη του στην οικογένεια των 
Δικηγόρων έθεσε θέμα ανέγερσης του 
Δικαστικού Μεγάρου στη Πάφο και 
τροχιοδρόμησε σαν απλό μέλος και 
Γραμματέας της Επιτροπής του 
Δικηγορικού Συλλόγου αρχικά και 
μετέπειτα ως Πρόεδρος, πρόγραμμα 
επίλυσης των προβλημάτων που 
αντιμετώπιζαν οι Δικηγόροι.  
 



Η δραστηριότητα και οι ενέργειες του ως 
προέδρου του Συλλόγου και σαν μέλους 
του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου 
είχε σαν αποτέλεσμα: 
 
α) Την ανέγερση του Νέου Δικαστικού 

Μεγάρου Πάφου. 
 
β) Την απαλλοτρίωση του γειτονικού προς 

το Δικαστικό Μέγαρο οικοπέδου. 
 
γ) Τη δημιουργία Ταμείου του Συλλόγου 

από την συμφωνία που υπέγραψε με 
την αρμόδια Κυβερνητική υπηρεσία για 
διάθεση των χαρτοσήμων από την οποία 
ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει 
εισοδήματα μέχρι σήμερα.  

 
δ) Δημιούργησε ειδική επιτροπή διανομής 

υποθέσεων Δημοσίου και πέτυχε την 
ανάθεση των υποθέσεων Δημοσίου 
συμπεριλαμβανομένων και των 
παραπομπών για απαλλοτριώσεις στους 
Δικηγόρους. 

 
ε) Από την προεδρία του κ. Κακογιάννη και 

μέχρι σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος 
και οι Δικηγόροι διαθέτουν δικό τους 
χώρο και στέγη μέσα στο Δικαστικό 
Κτήριο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

στ) Η λειτουργία των Ειδικών Δικαστηρίων 
στην Πάφο ξεκίνησε με πρωτοβουλία 
και απαίτηση του κ. Κακογιάννη ως 
προέδρου του Συλλόγου κατά την 
διάρκεια δε της προεδρίας του, το 
Δικαστήριο Πάφου απέκτησε δικό του 
Πρόεδρο, ενώ μέχρι τότε ήταν 
πρόεδρος Δικαστηρίου Λεμεσού- 
Πάφου. 

 
Είναι Νομικός Σύμβουλος του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Πάφου και πολλών άλλων 
Οργανισμών και Επιχειρήσεων. 
 
Διετέλεσε Μέλος του Νομικού Συμβουλίου 
Κύπρου. 
 
Διετέλεσε Μέλος της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 
Κύπρου.  
 
Είναι νυμφευμένος από το 1963 και 
πατέρας δύο παιδιών. Toυ Κυριάκου 
Κακογιάννη και της ΄Αντρης Κακογιάννη – 
Αχιλλέως, η οποία και ασκεί το επάγγελμα 
του Δικηγόρου ως μέτοχος της Α. 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε..  
 
  
 


