


ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ



Κατά την πρώτη εγγραφή σας στην διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να επιλεγεί το
σημείο «Εγγραφή ως Δικηγόρος».

Ο κάθε Δικηγόρος θα πρέπει να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό στη
Διαδικτυακή Πύλη των Δικηγόρων της Λευκωσίας.



ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Συμπλήρωση προσωπικών πληροφοριών και ακολούθως «Εγγραφή Δικηγόρου»

*Σημείωση 1:
Ευρωπαίοι Δικηγόροι
Δικηγόροι οι οποίοι έχουν Αριθμό Μητρώου Ε.Ε. θα πρέπει να επιλέξουν το κουτάκι
που αναγράφει ότι είναι εγγεγραμμένοι δικηγόροι σε αρμόδια αρχή άλλου κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας και ακολούθως να επισυναφθεί η
σχετική βεβαίωση από το Νομικό Συμβούλιο. (βλ. φωτογραφία επόμενης σελίδας)

Σε περίπτωση εξομοίωσης θα πρέπει να επισυναφθεί η σχετική βεβαίωση από το
Νομικό Συμβούλιο. (βλ. φωτογραφία επόμενης σελίδας)

Κοινοτικοί Δικηγόροι
Θα πρέπει να επισυναφθεί το πιστοποιητικό από τον Δικηγορικό Σύλλογο που είναι 
εγγεγραμμένοι για την έγκριση τους στο ειδικό μητρώο.
Εξαιρούνται οι πρώτες εγγραφές Κοινοτικών Δικηγόρων στον Σύλλογο.

*Σημείωση 2:
Πρώτη εγγραφή Δικηγόρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας
Δικηγόροι οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πρώτη εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο
Λευκωσίας θα πρέπει να επιλέξουν το κουτάκι που αναγράφει βεβαίωση Ανωτάτου
Δικαστηρίου και ακολούθως να επισυναφθεί η σχετική βεβαίωση για την εγγραφή
τους στο μητρώο του Ανωτάτου Δικαστηρίου. (βλ. φωτογραφία επόμενης σελίδας)
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Σημείωση 1:
Ευρωπαίοι Δικηγόροι
Κοινοτικοί Δικηγόροι 

Σημείωση 2:
Πρώτη εγγραφή Δικηγόρου στον 
Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας



Θα αποσταλεί στον προσωπικό σας αριθμό τηλεφώνου ένας μοναδικός αριθμός OTP. 

Ακολούθως θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός στο πεδίο και επιλογή: «Submit»



Θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
όπου έχει δηλωθεί για επιβεβαίωση λογαριασμού κάνοντας «κλικ εδώ»



Αφού επιβεβαιωθεί ο λογαριασμός θα εμφανιστεί το πιο κάτω.



Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναμένετε έγκριση του 
λογαριασμού από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας.



Όταν εγκριθεί ο λογαριασμός, θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την 
έγκριση και την ενεργοποίηση του.



Ακολούθως θα μεταβείτε στη αρχική σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης και θα εισάγετε το email και τον 
κωδικό που έχετε δημιουργήσει. 
Στη συνέχεια επιλογή: «Συνδεθείτε»



Για ανανέωση και πρώτη εγγραφή της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος θα πρέπει να επιλεγεί το
σημείο «Αιτήσεις» και ακολούθως το σημείο «Υποβολή Αιτήσεων».



FIRST STEP:
Θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και ακολούθως «next»
* Τα στοιχεία όπως συμπληρωθούν με Ελληνικούς χαρακτήρες για τους Ελληνόφωνους.

*Σημείωση 3:
Ευρωπαίοι Δικηγόροι
Θα πρέπει να επιλεγεί το σημείο «Εγγεγραμμένος Δικηγόρος σε αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας» και ακολούθως να επισυναφθεί το πιστοποιητικό από τον Δικηγορικό
Σύλλογο που είναι εγγεγραμμένοι.
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SECOND STEP:
Στο δεύτερο στάδιο, η αίτηση αφορά το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων.
Στο παρών στάδιο δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των στοιχείων.

Επιλογή: «NEXT»



THIRD STEP
Σε περίπτωση που αποδέχεστε θα επιλέξετε το κουτάκι, σε περίπτωση που δεν 
αποδέχεστε να προχωρήσετε με την υποβολή της αίτησης.

Επιλογή: «FINISH»





Αφού υποβληθεί η αίτηση θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα αναμένετε 
έγκριση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας.



Όταν εγκριθεί η αίτηση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ότι η αίτηση έχει εγκριθεί και μπορείτε να προχωρήσετε με την πληρωμή.



Σε περίπτωση που η πληρωμή της ετήσιας άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος πραγματοποιείτε από το Δικηγορικό 
Γραφείο / Δικηγορική Εταιρεία, θα ανατρέξετε στο πεδίο «Αναζήτηση» και θα αναζητήσετε το Δικηγορικό Γραφείο / 
Δικηγορική Εταιρεία όπου εργάζεστε. (Το Δικηγορικό Γραφείο / Δικηγορική Εταιρεία θα εμφανιστεί όταν δημιουργηθεί 
λογαριασμός και έχει εγκριθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας).



Κατόπιν έγκρισης θα αναμένετε από το Δικηγορικό Γραφείο / Δικηγορική Εταιρεία να εγκρίνει το αίτημα σας.

Ακολούθως θα αναμένετε από το Δικηγορικό Γραφείο / Δικηγορική Εταιρεία σας να προβεί στην πληρωμή. (βλ. 
παρουσίαση εγγραφής Δικηγορικού Γραφείου / Δικηγορικής Εταιρείας.



Το Δικηγορικό Γραφείο / Δικηγορική Εταιρεία θα μπορεί να προβαίνει σε 1 πληρωμή για όλους 
τους Δικηγόρους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας.  
(βλ. παρουσίαση Δικηγορικού γραφείου/εταιρείας)

Σε περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιείτε από τον Δικηγόρο τότε αγνοείστε το πεδίο 
«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ» και προχωρήστε στο επόμενο στάδιο της «ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»



Επιλογή «Πληρωμή μέσω Διαδικτύου» 



Για την ολοκλήρωση αγοράς θα επιλεγεί το σημείο: «Checkout»



Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή θα εμφανιστεί η απόδειξη πληρωμής
Για εκτύπωση θα πρέπει να επιλεγεί το σημείο: «Print»



Για την εκτύπωση της ετήσιας άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος από τον Δικηγορικό Σύλλογο
Λευκωσίας θα πρέπει να επιλεγεί το σημείο «ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ» από το σημείο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ»



Σε περίπτωση που επιθυμείτε περαιτέρω βοήθεια, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στα
γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας στο 22674594 μεταξύ των ωρών 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Η διαδικασία ανανέωσης και πρώτης εγγραφής για σκοπούς έκδοσης της ετήσιας άδειας εξασκήσεως του
επαγγέλματος ολοκληρώνεται αφού αποσταλούν τα απαιτούμενα έγγραφα στον Παγκύπριο Δικηγορικό
Σύλλογο.

Υπενθυμίζεται ότι η καταλυτική ημερομηνία ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος για το
2023 είναι η 31η Μαρτίου 2023.

Ευχαριστούμε για την στήριξη σας,

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.
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