


ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



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

Το κάθε Δικηγορικό Γραφείο / Δικηγορική Εταιρεία που προβαίνει στις πληρωμές των
Δικηγόρων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας, θα
πρέπει να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό στη Διαδικτυακή Πύλη των
Δικηγόρων της Λευκωσίας.



ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Συμπλήρωση πληροφοριών γραφείου και ακολούθως
«Εγγραφή Δικηγορικού Γραφείου»





Θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 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»



Ο κάθε Δικηγόρος θα πρέπει να αναζητήσει το Δικηγορικό Γραφείο / Δικηγορική Εταιρεία (αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής ως Δικηγορικό Γραφείο και έχει εγκριθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο
Λευκωσίας), κατόπιν αιτήματος.
Θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έγκριση του Δικηγόρου.



Στο πεδίο «Ληφθέντα Αιτήματα» θα βρείτε του Δικηγόρους που έχουν αιτηθεί να συμπεριληφθούν στο Δικηγορικό 
Γραφείο / Δικηγορική Εταιρεία.
Στη συνέχεια: «Αποδέχομαι» ή «Απορρίπτω»



Στο πεδίο «Δικηγόροι» θα προστίθενται οι Δικηγόροι που έχουν προστεθεί στο Δικηγορικό Γραφείο / 
Δικηγορική Εταιρεία σας.



Στο πεδίο «Αιτήσεις» θα μπορείτε να ελέγχεται την κατάσταση της αίτησης του κάθε Δικηγόρου.
Στο παρών στάδιο η αίτηση εκκρεμεί για έγκριση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας



Όταν η αίτηση του κάθε Δικηγόρου εγκριθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας στην κατάσταση θα εμφανιστεί το 
σημείο «Εγκρίθηκε».



Σημείωση 1:
Το Δικηγορικό Γραφείο / Δικηγορική Εταιρεία θα μπορεί να προβαίνει σε 1 πληρωμή για όλους
τους Δικηγόρους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας, όταν όλοι οι
Δικηγόροι ολοκληρώσουν την αίτηση για ανανέωση και πρώτη εγγραφή για την ετήσια άδεια
εξασκήσεως του επαγγέλματος.

Σημείωση 2:
Το Δικηγορικό Γραφείο / Δικηγορική Εταιρεία θα μπορεί να προβαίνει σε πληρωμή για τον κάθε
Δικηγόρο ξεχωριστά.



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 «ΑΙΤΗΣΕΙΣ»



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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