
Αίτηση για Εγγραφή ως Δικηγόρος
Δυνάμει του Μέρος 111Β του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ.2

όπως αυτός τροποποιήθηκε και όπως 
εναρμονίσθηκε με την Οδηγία 98/05 ΕΚ.

 

Προσωπικές Λεπτομέρειες 

Επίθετο…………………………………   Ημερομηνία γεννήσεως……………………

Τρόπος Προσφώνησης ………………   Τόπος γεννήσεως …………………………
(για παράδειγμα Κος/Κα/Δνις/Δρ./Καθηγ.)        

Φύλο     Α…….....         Θ………….       Εθνικότητα …………………………………

Πρώτα Ονόματα ……………………………………………………………………….

Τρέχουσες Λεπτομέρειες Παρακαλώ χρησιμοποιείστε ξεχωριστή σελίδα για να

άσκησης Επαγγέλματος            δώσετε λεπτομέρειες των επιπρόσθετων διευθύνσεων.
Σε περίπτωση πέραν της μίας επαγγελματικής    οργάνωσης, 
παρακαλώ δώστε πλήρεις λεπτομέρειες, χρησιμοποιώντας 
ξεχωριστή σελίδα αν είναι αναγκαίο.

Επαγγελματικός τίτλος στο 
Κράτος Μέλος καταγωγής             …………………………………………………….

Όνομα επαγγελματικής 
οργάνωσης (ή οργανισμού)          ……………………………………………………..

Κύρια διεύθυνση επαγγελματικής 
οργάνωσης (ή οργανισμού) στο Κράτος 
Μέλος καταγωγής

Διεύθυνση στην οποία πρέπει να 
αποστέλλεται η αλληλογραφία (αν είναι 
διαφορετική)

Κύρια Διεύθυνση επαγγελματικής 
οργάνωσης (ή οργανισμού) σε αυτή τη 
χώρα (το κράτος μέλος υποδοχής) 

Διεύθυνση στην οποία μπορεί να 
αποστέλλεται η αλληλογραφία (αν είναι 
διαφορετική)



Παρούσα θέση*       Μόνος εντολέας            --------          Σύμβουλος    ---------

                                Συνέταιρος                    --------           Άλλα             ----------

                                  Βοηθός                        --------     

* Παρακαλώ σημειώστε  στο ανάλογο κουτί         * Αν άλλα παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες            

Λεπτομέρειες δικαιοδοσίας καταγωγής

Όνομα της επαγγελματικής οργάνωσης του κράτους μέλους καταγωγής στην οποία 
έχετε εισαχθεί ή ονομασία του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου επιτρέπεται να 
εμφανίζεσθε κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής.

Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία παρακαλώ δώστε το όνομα και διεύθυνση έκαστης 
από αυτές.  Χρησιμοποιείστε συνεχιζόμενη σελίδα αν αυτό είναι αναγκαίο

1)  ……………………………………..              2) ……………………………………

…………………………………………              ……………………………………….

………………………………………..               ………………………………………..

………………………………………. .              ………………………………………..

…………………………………………             ………………………………………..

…………………………………………             …………………………………………

………………………………………..              …………………………………………

………………………………………..              …………………………………………

Ημερομηνία Εισδοχής…………………       Ημερομηνία Εισδοχής………………….

Δικαιούσθε στο παρόν στάδιο να ασκείτε
το επάγγελμα ως μέλος του νομικού
σώματος στο οποίο ανήκετε;                           Ναι …………         Όχι ……………

*  Αυτό  περιλαμβάνει,  για  παράδειγμα,  κατοχής  τρέχοντος  πιστοποιητικού  ασκήσεως 
επαγγέλματος, αν αυτό απαιτείται για άσκηση επαγγέλματος σε εκείνη τη δικαιοδοσία. 
Αν έχετε απαντήσει «όχι» δώστε λεπτομέρειες κάτω από το Κεφάλαιο των Ουσιωδών 
γεγονότων στη σελίδα 4.



Αίτηση για μόνιμη άσκηση του Δικηγορικού Επαγγέλματος

Έχετε επισυνάψει το πιστοποιητικό εγγραφής
σας, (δυνάμει του άρθρου 6Α του Κεφ.2), στο
Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα;      Ναι……..          Όχι…………

Έχετε επισυνάψει πιστοποιητικό από το 
οποίο αποδεικνύεται η ιθαγένεια κράτους
μέλους;                                                                      Ναι…….          Όχι………..

Έχετε επισυνάψει πιστοποιητικό εγγραφής 
σε μητρώο της αρμόδιας αρχής του κράτους
μέρους καταγωγής;                                                   Ναι……..         Όχι………… 

Έχετε επισυνάψει βεβαίωση ότι:

(i) εξακολουθείτε να ασκείτε τις επαγγελματικές
    Δραστηριότητες σας ως δικηγόρος και ότι,           Ναι………       Όχι…………

(ii) δεν έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί η άδεια σας 
     για οποιονδήποτε λόγο;                                       Ναι……….      Όχι ………….

{Σημ.: Τα αμέσως πιο πάνω πιστοποιητικά και βεβαίωση δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί 
πέραν των 3 μηνών πριν την παρουσίαση του.}

Έχετε επισυνάψει τρέχοντα πιστοποιητικά
άσκησης επαγγέλματος της δικαιοδοσίας
καταγωγής και οιανδήποτε άλλης δικαιοδοσίας;       Ναι……….     Όχι…………..

Είστε καλυμμένος από τρέχουσα επαγγελματική
ασφάλεια αποζημίωσης;                                           Ναι………..    Όχι…………..

Αν ναι παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες περιλαμβανομένων όρων και έκτασης της 
κάλυψης σε ξεχωριστή σελίδα.  

Προηγούμενη Αίτηση

Έχετε υποβάλει προηγουμένως αίτηση για εγγραφή δυνάμει της Οδηγίας 
Εγκαθιδρύσεως;

Στη δική σας δικαιοδοσία;                                    Ναι……………           Όχι……………

Σε άλλη δικαιοδοσία;                                            Ναι……………           Όχι……………

Αν ναι, σε ποια (ποιες);……………………………………………………………………….

Αν  έχετε  απαντήσει  «ναι»  σε  οιανδήποτε  πρέπει  να  δώσετε  πλήρεις  λεπτομέρειες 
περιλαμβανομένων λεπτομερειών των αποδοχών/απορρίψεων των αιτήσεων σας από 
άλλες δικαιοδοσίες.



Ουσιώδη γεγονότα

Έχουν αρχίσει τυπικές διαδικασίες για ισχυριζόμενη εκ μέρους σας επαγγελματική 
ανάρμοστη συμπεριφορά ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού δικαστηρίου, παρά το ότι 
δεν έχει ληφθεί απόφαση ακόμη;

Έχετε ποτέ διαγραφτεί ή έχει ανασταλεί η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματός σας 
ως αποτέλεσμα πειθαρχικής ή άλλης διαδικασίας;

Έχετε υποστεί οιεσδήποτε άλλες πειθαρχικές κυρώσεις;

Αν έχετε απαντήσει «ναι» σε οιανδήποτε από τις πιο πάνω ερωτήσεις, παρακαλώ δώστε 
πλήρεις λεπτομέρειες (χρησιμοποιείστε ξεχωριστή σελίδα αν είναι ανάγκη).

Πειθαρχικό μητρώο

Συμπληρωθείσες διαδικασίες

        Ημερομηνία                                        Φύση αδικήματος                         Κύρωση

Εκκρεμείς διαδικασίες
(παρακαλώ περιγράψετε)

Υπάρχουν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την ικανότητά σας 
να  ασκείτε  το  επάγγελμα  τα  οποία  προέκυψαν  από  την  τελευταία  αίτησή  σας  (αν 
υπάρχει) για εγγραφή (π.χ. πτώχευση); 



Δήλωση

Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο είναι πλήρεις και ορθές 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Συμφωνώ όπως αναφέρω αμέσως στο Νομικό Συμβούλιο και στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους υποδοχής, οιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις πληροφορίες που περιέχονται 
στο έντυπο αυτό που θα λάβουν χώρα μεταξύ τώρα και της απόφασης επί της αίτησής 
μου.

Συμφωνώ να τηρώ κατά τη διάρκεια της εγγραφής μου τους κανόνες της επαγγελματικής 
δεοντολογίας του κράτους υποδοχής και τις πρόνοιες του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ.2 
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και επίσης συμφωνώ ότι οι αρμόδιες αρχές, Δικηγόροι / 
Νομικοί  Σύλλογοι  καταγωγής  μου  και,  οι  αρμόδιες  αρχές  του  κράτους  υποδοχής, 
μπορούν ελεύθερα να ανταλλάσσουν όλες τις  σχετικές πληροφορίες  όσον αφορά τις 
επαγγελματικές μου δραστηριότητες.

Υπογραφή ………………………………                 Ημερομηνία……………………………

Όνομα:…………………………………………………………………………………………..

Υ.Γ.  Αυτή  η  δήλωση  πρέπει  να  υπογραφτεί  και  να  χρονολογηθεί  δεόντως.   Αν 
οποιεσδήποτε  λεπτομέρειες  παραληφθούν  από  το  έντυπό  σας  (ή  είναι  εμφανώς 
εσφαλμένες), μπορεί να επιστραφεί σε σας και θα καθυστερήσει την αίτησή σας.


