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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                 Ν. 8(Ι)/2021 
Αρ. 4806,  12.2.2021                             

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 8(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
     Κεφ. 2. 

42 του 1961  
20 του 1963  
46 του 1970  
40 του 1975  
55 του 1978  
71 του 1981  
92 του 1983  
98 του 1984  
17 του 1985  
52 του 1985  

9 του 1989  
175 του 1991 
212 του 1991 
9(Ι) του 1993 

56(Ι) του 1993 
83(Ι) του 1994 
76(Ι) του 1995 

103(Ι) του 1996 
79(Ι) του 2000 
31(Ι) του 2001 
41(Ι) του 2002 

180(Ι) του 2002 
117(Ι) του 2003 
130(Ι) του 2003 
199(Ι) του 2004 
264(Ι) του 2004 

21(Ι) του 2005 
65(Ι) του 2005 

124(Ι) του 2005 
158(Ι) του 2005 
175(Ι) του 2006 
117(Ι) του 2007 
103(Ι) του 2008 
109(Ι) του 2008 

11(Ι) του 2009 
130(Ι) του 2009 

4(Ι) του 2010 
65(Ι) του 2010 
14(Ι) του 2011 

144(Ι) του 2011 
116(Ι) του 2012 

18(Ι) του 2013 
84(Ι) του 2014 
92(Ι) του 2017 

107(I) του 2018 
6(I) του 2020 

41(I) του 2020 
83(I) του 2020 

139(Ι) του 2020 
200(Ι) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δικηγόρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος»). 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

  
 «“τηλεδιάσκεψη” σημαίνει την εξ αποστάσεως λαμβάνουσαν χώραν συνεδρία, ήτοι την 

αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή προσώπων μέσω συστημάτων 
ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, νοουμένου ότι ένα έκαστο των μελών που 
λαμβάνει μέρος στη συνεδρία έχει τη δυνατότητα να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλους 
τους παρόντες σε κάθε ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας·». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(3Α) Με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού δύνανται να 
συμμετέχουν σε συνεδρία αυτού μέσω τηλεδιασκέψεως: 

  
 Νοείται ότι, επιφυλασσομένων των όσων προνοούνται στους εκδιδόμενους δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 9 Κανονισμούς ως προς τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, οι αποφάσεις 
του Νομικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζονται ως νόμιμες: 

  
 Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε συνεδρία του Νομικού Συμβουλίου που πραγματο-

ποιείται μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ως νόμιμη συνεδρία και κάθε μέλος του Νομικού 
Συμβουλίου που συμμετέχει σε τέτοια συνεδρία λογίζεται ως παρόν και δικαιούμενο να ψηφίζει: 

  
 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κρίνεται επιβεβλημένη η αποχώρηση ενός ή 

περισσοτέρων μελών του Νομικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, η διακοπή της 
ηλεκτρονικής σύνδεσης με το εν λόγω μέλος ή μέλη λογίζεται ως νόμιμη αποχώρηση από τη 
συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως: 

  
 Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ότι λαμβάνει χώραν 

στο συνήθη χώρο εργασίας του Νομικού Συμβουλίου ή σε χώρο που ήθελε καθορισθεί επί 
τούτω.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 16  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(4) Με απόφαση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και αφού εξασφαλιστεί η 
σύμφωνη γνώμη του εγκαλούμενου, τα μέλη αυτού δύνανται, σε περίπτωση απουσίας τους στο 
εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία τους είναι δυσχερής ή σε περίπτωση που 
υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που παρεμποδίζει την προσέλευση ενός ή περισσοτέρων ή 
όλων των μελών του συλλογικού οργάνου, να συμμετέχουν σε συνεδρία αυτού μέσω τηλεδια-
σκέψεως:  

  
 Νοείται ότι, επιφυλασσομένων των όσων προνοούνται στο παρόν άρθρο ως προς τη 

σύνθεση υπό την οποία δύναται να συνέρχεται το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι αποφάσεις του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζονται ως νόμιμες: 

  
 Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε συνεδρία του Πειθαρχικού Συμβουλίου που πραγματο-

ποιείται μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ως νόμιμη συνεδρία και κάθε μέλος του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου που συμμετέχει σε τέτοια συνεδρία λογίζεται ως παρόν και δικαιούμενο να ψηφίζει: 

  
 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κρίνεται επιβεβλημένη η αποχώρηση ενός ή 

περισσοτέρων μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, η διακοπή της 
ηλεκτρονικής σύνδεσης με το εν λόγω μέλος ή μέλη λογίζεται ως νόμιμη αποχώρηση από τη 
συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως: 

  
 Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ότι λαμβάνει χώραν 

στο συνήθη χώρο εργασίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή σε χώρο που ήθελε καθορισθεί επί 
τούτω.». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 17  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της 
τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (7) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την 
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  
 «Νοείται ότι, για την ακρόαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο εφαρμόζονται κατ’ 

αναλογίαν οι διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 16.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 19  
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(11) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(12) Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, τα μέλη 
αυτής δύνανται, σε περίπτωση απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική 
παρουσία τους είναι δυσχερής ή σε περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που 
παρεμποδίζει την προσέλευση ενός ή περισσοτέρων ή όλων των μελών του συλλογικού 
οργάνου, να συμμετέχουν σε συνεδρία αυτής μέσω τηλεδιασκέψεως:  

  
 Νοείται ότι, επιφυλασσομένων των όσων προνοούνται στο παρόν άρθρο ως προς τη 

διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, οι αποφάσεις της Επιτροπής Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου 
που λαμβάνονται μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζονται ως νόμιμες: 

  
 Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε συνεδρία Επιτροπής Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου 

μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ως νόμιμη συνεδρία και κάθε μέλος Επιτροπής Τοπικού 
Δικηγορικού Συλλόγου που συμμετέχει σε τέτοια συνεδρία λογίζεται ως παρόν και δικαιούμενο 
να ψηφίζει: 

  
 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κρίνεται επιβεβλημένη η αποχώρηση ενός ή 

περισσοτέρων μελών της Επιτροπής Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου για οποιοδήποτε λόγο, η 
διακοπή της ηλεκτρονικής σύνδεσης με το εν λόγω μέλος ή μέλη λογίζεται ως νόμιμη 
αποχώρηση από τη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως: 

  
 Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ότι λαμβάνει 

χώραν στο συνήθη χώρο εργασίας της Επιτροπής Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου ή σε χώρο 
που ήθελε καθορισθεί επί τούτω.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 23  
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

 «(5Α) Με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, 
τα μέλη αυτού δύνανται να συμμετέχουν σε συνεδρία αυτού μέσω τηλεδιασκέψεως: 

  

 Νοείται ότι, επιφυλασσομένων των όσων προνοούνται στο παρόν άρθρο ως προς τη 
διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου που λαμβάνονται μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζονται ως νόμιμες: 

  

 Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε συνεδρία του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ως νόμιμη συνεδρία και κάθε μέλος του Συμβουλίου 
που συμμετέχει σε τέτοια συνεδρία λογίζεται ως παρόν και δικαιούμενο να ψηφίζει: 

  

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κρίνεται επιβεβλημένη η αποχώρηση ενός ή 
περισσοτέρων μελών του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για οποιοδήποτε 
λόγο, η διακοπή της ηλεκτρονικής σύνδεσης με το εν λόγω μέλος ή μέλη λογίζεται ως νόμιμη 
αποχώρηση από τη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως: 

  

 Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ότι λαμβάνει χώραν 
στο συνήθη χώρο εργασίας του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ή σε χώρο 
που ήθελε καθορισθεί επί τούτω.». 
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Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση  
του Πρώτου 
Πίνακα. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Πρώτου  Πίνακα αυτού με τον 
ακόλουθο Πίνακα:   
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«ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Άρθρο 6Α) 

Ο περί Δικηγόρων Νόμος 

ΔΗΛΩΣΗ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

(Για σκοπούς έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος) 

Ο/Η ............................................................................................... 

                                                υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένη 

.............................   δικηγόρος  από τη .........................., αρ. Δ.Τ................., 

βεβαιώνω και δηλώνω τα ακόλουθα: 

1. Είμαι εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη στο Μητρώο Δικηγόρων με Αριθμό 

Μητρώου ………........ και ενταγμένος/εντεταγμένη στη δύναμη του 

Δικηγορικού Συλλόγου……............. 

Ή 

 Έχω εγκριθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο  ……………… της ……………… 

(άλλης χώρας Κράτους Μέλους) ως Ευρωπαίος Δικηγόρος με αριθμό 

εγγραφής στον Δικηγορικό Σύλλογο …………………………….Ε.Ε 

……………………. 

2. Είμαι εγγεγραμμένος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) ως Δικηγόρος: 

 

ΝΑΙ □  Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων ………………  

ΟΧΙ □ 
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3. Δηλώνω ότι έχω ως κύριο επάγγελμά μου την άσκηση του δικηγορικού 

επαγγέλματος, ασκώ τούτο και προσφέρομαι έτοιμος/έτοιμη να ασκήσω 

τούτο, χωρίς να κωλύομαι από οποιοδήποτε λόγο στην άσκησή του. 

 

4. Ο κύκλος των εργασιών μου εμπίπτει στον όρο «ασκείν την δικηγορίαν». 

 

5. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 

Επωνυμία Γραφείου: 

 

…..………………………………………………………………… 

 

Θέση: 

 

…..………………………………………………………………… 

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας:  

Οδός: 

…..………………………………………………………………… 

 

…..………………………………………………………………… 

 

…..………………………………………………………………… 

 

Πόλη:…………….…….Ταχ. Κώδικας: ………………. 

Χώρα: ..............................  

Τηλέφωνο:……………….Κινητό τηλέφωνο:………...……..…. 
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Τηλεομοιότυπο: …………………………. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:     

…..………………………………………………………………… 

 

Διεύθυνση διαδικτυακού τόπου: 

…..………………………………………………………………… 

 

Το επάγγελμα του δικηγόρου το ασκώ ως (σημειώστε ανάλογα): 

(α) αυτοεργοδοτούμενος □ 

(β) εργοδοτούμενος σε □ 

Δικηγορικό γραφείο □       ΔΕΠΕ □          συνεταιρισμό □ 

(γ) συνεταιρικά στο συνεταιρισμό δικηγόρων □ 

(δ) συνεργάτης/συνεργάτιδα του/της συναδέλφου ή/και συνεταιρισμού  

     δικηγόρων □ 

(ε) Αν είστε εγγεγραμμένος δικηγόρος σε αρμόδια αρχή άλλου κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας*, παρακαλώ συμπληρώστε 
τα ακόλουθα: 

 

Όνομα αρμόδιας αρχής: 

…..………………………………………………………………… 
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Αριθμός εγγραφής:  

…..………………………………………………………………… 

*ως Ευρωπαίος Δικηγόρος με το τίτλο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Έτος ένταξης σε Ευρωπαϊκό Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας Κράτους Μέλους 

της ΕΕ ……………………………. 

Επισυνάπτεται η σχετική βεβαίωση/πιστοποιητικό από Δικηγορικό Σύλλογο. 

□ 

6. Διατηρώ Γραφείο στην Κύπρο και αφιερώνω τις υπηρεσίες μου στην άσκηση 

του επαγγέλματός μου. □ 

 

7. Παρέχω Διοικητικές Υπηρεσίες ως ορίζει ο περί της Ρύθμισης των 

Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων 

Νόμος 196(Ι)/2012. □ 

    Προτίθεμαι να παρέχω Διοικητικές Υπηρεσίες ως ορίζει ο περί της Ρύθμισης 

των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων 

Νόμος 196(Ι)/2012 από τις……/………./20…….□ 

    Δηλώνω υπεύθυνα ότι ΔΕΝ παρέχω Διοικητικές Υπηρεσίες ως ορίζει ο περί 

της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Συναφών Θεμάτων Νόμος 196(Ι)/2012 και αναλαμβάνω την υποχρέωση να 

ενημερώσω γραπτώς τον ΠΔΣ σε περίπτωση που αρχίσω την παροχή 

διοικητικών υπηρεσιών. □ 

 

8. Δεν συνδέομαι συνεταιρικά ούτε συνεργάζομαι με οποιοδήποτε πρόσωπο, 

εταιρεία ή οργανισμό, κατά τρόπο που να διευκολύνεται η καταστρατήγηση 

των διατάξεων του περί Δικηγόρων Νόμου σ' ό,τι αφορά την άσκηση της 

δικηγορίας.  
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Όλα τα πιο πάνω βεβαιώνω και λέγω ως αληθή και εν γνώσει των συνεπειών 

του προκαλείν την υφ'ετέρου υπογραφή ή εκτέλεση εγγράφου διά ψευδών 

παραστάσεων (άρθρο 341 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, όπως εκάστοτε 

τροποποιείται). 

Ημερομηνία............................ 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

(Υπογραφή) 

......……………………………. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Βεβαιώνεται ότι τα όσα αναφέρονται στη δήλωση του/της συναδέλφου 

………………………………….........................  είναι αληθή. 

  

Ημερομηνία:.............................. 

Εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου ………………………. 

  

(Υπoγραφή) ………………………    

 

Σφραγίδα». 

 
 

 
 
 

 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

