
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ίσως μια από τις πλέον σημαντικές για 

όλους μας αφού αφορά την αναβάθμιση της προσφοράς του Συλλόγου 

μας με σκοπό την παροχή ωφελημάτων σε όλα τα μέλη μας, τόσο ως προς 

την ευημερία τους όσο και προς την επιμόρφωση τους. 

 

Α.        ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 

Έχουμε αποφασίσει και προγραμματίσει την διενέργεια τρίωρων 

επιμορφωτικών ημερίδων στην μεγάλη αίθουσα του συλλόγου μας (κατά 

προτεραιότητα κάθε τελευταία Παρασκευή εκάστου μήνα πλην του 

Ιούλη και Αυγούστου) με ζωντανές παρουσιάσεις διαλέξεων σε διάφορες 

νομικές θεματολογίες που κατά κύριο λόγο άπτονται θεμάτων και 

υποθέσεων που χειρίζεται καθημερινά η πλειοψηφία των δικηγόρων. 

Λαμβάνοντας δε υπόψιν τα θέματα ασφαλείας ένεκα της Πανδημίας, οι 

ημερίδες θα μεταδίδονται ταυτόχρονα και με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης 

θα διοργανώνονται διαδικτυακά σεμινάρια με διάφορες θεματολογίες 

ανά διμηνία.  

 

Το κόστος συμμετοχής σε κάθε ημερίδα και σεμινάριο θα ανέρχεται στα 

€20. Σημειώνουμε πως οι ημερίδες και τα σεμινάρια θα αναγνωρίζονται 

ως πιστοποιημένα προγράμματα για σκοπούς συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 

386/2017 και θα δίδονται οι ανάλογες μονάδες (CPD). Για τις εν λόγω 

ημερίδες θα λάβετε σύντομα αναλυτικό Πρόγραμμα τόσο όσον αφορά 

την θεματολογία όσο και τα πρόσωπα τα οποία θα προχωρήσουν στην 

παρουσίαση τους καθώς και τις ημερομηνίες που αυτές θα 

πραγματοποιηθούν για ολόκληρο το έτος 2022. 

 

Το ως άνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ενταχθεί στο πλαίσιο του 

εκπτωτικού προγράμματος του Συλλόγου (ως κατωτέρω) με το όποιο 

κάθε μέλος θα μπορεί, με την καταβολή του εφάπαξ ποσού των €50, να 

λαμβάνει μέρος σε όλες της ημερίδες και σεμινάρια του Συλλόγου χωρίς 

επιπλέον χρέωση.  



 

Β.        ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Η Επιτροπή του Συλλόγου με σκοπό την ευημερία των μελών του ήρθε σε 

επικοινωνία με πάρα πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς (στο εξής «οι 

Συνεργάτες») από τους οποίους ζητήσαμε και λάβαμε εκπτώσεις για τα 

μέλη μας που θα επιθυμούσαν να επωφεληθούν της ευκαιρίας. 

Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων όπως ταξιδιωτικά γραφεία, 

εστιατόρια, ταβέρνες, καταστήματα διάφορων ειδών, ξενοδοχεία στην 

Κύπρο και Ελλάδα κλπ. 

 

Όσοι λοιπόν συνάδελφοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πιο πάνω 

εκπτωτικό πρόγραμμα θα λαμβάνουν ταυτόχρονα με την ανανέωση της 

άδειας τους για το 2022 την ειδική εκπτωτική κάρτα του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λευκωσίας, την οποία θα μπορούν να επιδεικνύουν στους ως 

άνω συνεργάτες του Συλλόγου μας για να τύχουν της συμφωνηθείσας 

έκπτωσης οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους.  Επί της εν λόγω 

κάρτας θα υπάρχει ειδικός Κώδικας QR μέσω του οποίου θα μπορείτε 

ανά πάσα στιγμή να βρείτε τους συνεργάτες μας, τα ονόματα και οι 

κατηγορίες των οποίων θα ευρίσκονται πάντα αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα μας με τις εκάστοτε πάντοτε προσθήκες και ενημερώσεις.  

 

Το κόστος εξασφάλισης της Ειδικής Εκπτωτικής Κάρτας θα ανέρχεται σε 

€50. Όσα από τα μέλη μας εξασφαλίσουν την εν λόγω κάρτα θα έχουν 

ελεύθερη πρόσβαση και συμμετοχή σε όλες τις επιμορφωτικές ημερίδες 

και σεμινάρια για όλο το 2022,  παράλληλα δε θα επωφελούνται δωρεάν 

οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειας τους των εκπτώσεων από τους 

συνεργάτες μας.  

 

 

Γ.         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

 

Κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής του Συλλόγου απευθυνθήκαμε σε 

διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες ζητώντας προσφορές από αυτές 

αναφορικά με την κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης των μελών μας.  



 

Μελετώντας τις προσφορές που μας υποβλήθηκαν καταλήξαμε πως η 

πλέον συμφέρουσα είναι αυτή της Κόσμος Ασφαλιστική από την οποία 

λάβαμε τα χαμηλότερα ασφάλιστρα για σκοπούς ασφαλιστικής κάλυψης 

σας για επαγγελματική ευθύνη. Για το θέμα αυτό και τις λεπτομέρειες θα 

εκδοθεί σύντομα ξεχωριστή ανακοίνωση.  

 

Με τον πιο πάνω τρόπο προσδοκούμε πως θα υπάρξουν ικανά έσοδα για 

τον σύλλογο μας τέτοια που θα καλύψουν το μεγάλο κενό που θα 

προκύψει από την απώλεια της προμήθειας από τα χαρτόσημα.  

 

Στόχος όλων μας παραμένει η επιβίωση του Συλλόγου με σκοπό την 

υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών του. 

 

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας 

23/12/2021 
 


