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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 

ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ , ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ , με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
του 2013. 

Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο ευρωπαίος δικηγόρος άσκησε 
πραγματική και τακτική δραστηριότητα στη Δημοκρατία, στον τομέα του κυπριακού 
και κοινοτικού δικαίου, δύναται να ενταχθεί πλήρως στο δικηγορικό επάγγελμα.   

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το Νομικό Συμβούλιο δέχεται συνεχώς αιτήσεις από Ευρωπαίους πολίτες που 
επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια για να δικηγορούν στη πατρίδα μας.  

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων Ευρωπαίων Δικηγόρων έχει ως εξής: 

2004 2 
2005 12 
2006 13 
2007 20 
2008 26 
2009 27 
2010 35 
2011 46 
2012 60 
 

Το  άρθρο 14Ο του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ.2 προνοεί ότι: 

14O.—(1) Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο δικηγόρος άσκησε 
πραγματική και τακτική επαγγελματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία και 
στον τομέα του κυπριακού δικαίου συμπεριλαμβανομένου και του κοινοτικού 
δικαίου, δύναται να ενταχθεί πλήρως στο δικηγορικό επάγγελμα στη 
Δημοκρατία. Για το σκοπό αυτό υποβάλει σχετική αίτηση στο Νομικό 
Συμβούλιο, μαζί με τα αποδεικτικά της τριετούς επαγγελματικής 
δραστηριότητας εκ μέρους του στο κυπριακό δίκαιο. 

Εξομοίωση με Κύπριο δικηγόρο 

(2) Για την αίτηση αποφασίζει το Νομικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να 
ελέγξει τον πραγματικό και τακτικό χαρακτήρα της ασκηθείσας 
δραστηριότητας και να καλέσει, αν παραστεί ανάγκη, το δικηγόρο να υποβάλει 
προφορικά ή γραπτά πρόσθετες εξηγήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με τα 
στοιχεία και έγγραφα που έχει υποβάλει. 
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(3) Σε περίπτωση που ο δικηγόρος αποδεικνύει την, τουλάχιστον, τριετή 
πραγματική και τακτική επαγγελματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία, αλλά 
έχει μικρότερη των τριών ετών διάρκεια άσκησης στον τομέα του κυπριακού 
δικαίου, δύναται να του παρασχεθεί από το Νομικό Συμβούλιο άδεια 
πρόσβασης στο επάγγελμα του δικηγόρου στη Δημοκρατία, εφόσον έχει 
συμμετάσχει επιτυχώς σε ειδικά μαθήματα ή σεμινάρια κυπριακού δικαίου, τα 
οποία περιλαμβάνουν και τους επαγγελματικούς και δεοντολογικούς κανόνες 
του επαγγέλματος, καθώς και κάθε γνώση και επαγγελματική πείρα στα 
ανωτέρω. 

(4) Η αξιολόγηση των στοιχείων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 
και της ικανότητας του ενδιαφερομένου να συνεχίσει στη Δημοκρατία την 
ασκηθείσα δραστηριότητα του, κρίνεται από το Νομικό Συμβούλιο, το οποίο 
και τον καλεί σε εμφάνιση ενώπιον του, όπου κατά την συνέντευξη 
εξακριβώνεται το πραγματικό και τακτικό της ασκηθείσας δραστηριότητας. 

(5) Η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου, με την οποία αναγνωρίζεται η 
επάρκεια του δικηγόρου και η άδεια πρόσβασης στο επάγγελμα, τον 
απαλλάσσει από τη δοκιμασία επάρκειας που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008, όπως 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

(6) Ο δικηγόρος που ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα με τον επαγγελματικό 
τίτλο καταγωγής στη Δημοκρατία, μπορεί ανά πάσα στιγμή και ανεξάρτητα 
από τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, να ζητήσει την αναγνώριση του 
διπλώματός του και την πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία 
σύμφωνα με τον περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο 
του 2008, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, προκειμένου να έχει 
πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία και να το ασκεί με τον 
επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας. 

(7) Η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου με την οποία δεν χορηγείται η άδεια 
πρόσβασης στο δικηγορικό επάγγελμα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 
άρθρο αυτό πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

(8) Το Νομικό Συμβούλιο δύναται να απορρίψει αίτηση για χορήγηση άδειας 
πρ όσβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρ όντος άρ θρου, εάν από τα 
στοιχεία που έχει ενώπιον του κρίνει ότι προσβάλλεται η δημόσια τάξη λόγω, 
ιδίως, πειθαρχικών διώξεων, καταγγελιών ή άλλων οιασδήποτε φύσεως 
γεγονότων στα οποία έχει ανάμιξη ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος. 

(9) Κατά την εξέταση της αίτησης από το Νομικό Συμβούλιο τηρείται το 
απόρρητο των πληροφοριών, που έχει στη διάθεσή του. 

(10) Ο δικηγόρος που εισέρχεται στο δικηγορικό επάγγελμα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται να χρησιμοποιεί παράλληλα με τον 
επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας, τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής. 
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(11) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πραγματική και τακτική 
επαγγελματική δραστηριότητα νοείται η πραγματική άσκηση αυτής, χωρίς 
διακοπή, εκτός από τις διακοπές που απορρέουν από την καθημερινή ζωή. 

Μετά από μελέτη και έρευνα με το τι ισχύει σε άλλες χώρες Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου και 
μετά από επεξεργασία και νομοτεχνικό έλεγχο της Νομικής Υπηρεσίας καταλήξαμε 
στους πιο κάτω Κανονισμούς για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. 

Βάσει του πιο πάνω άρθρου και σύμφωνα με το άρθρο 24(1)(ιβ) του Περί 
Δικηγόρων Νόμου το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ. αποφάσισε όπως εκδώσει 
Κανονισμούς οι οποίοι θα ρυθμίσουν την διαδικασία εξομοίωσης και τον 
τρόπο που θα αποδεικνύεται η πραγματική και τακτική επαγγελματική 
δραστηριότητα στην Δημοκρατία  του Δικηγόρου από άλλο Κράτος Μέλος. 

Οι Κανονισμοί επισυνάπτονται – Παράρτημα Ι

Επισυνάπτονται για σκοπούς αναφοράς τα παραδείγματα από Ιρλανδία και 
Ηνωμένο Βασίλειο.       – 

  

 

Παράρτημα ΙΙ. 
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Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 24(1)(β), (ιβ) και (2) και 14 Ο. 

 

 
 
 

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. 

Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ασκώντας τις 

εξουσίες που του χορηγούνται από τα άρθρα 24(1)(β), (ιβ) και (2) και 

14 Ο του περί Δικηγόρων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους 

Κανονισμούς: 
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Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Δικηγόρων 

(Εξομοίωση Δικηγόρου, Υπηκόου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με Κύπριο Δικηγόρο) Κανονισμοί του 2011. 

 

Ερμηνεία. 2.(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια – 

 

«αιτητής» σημαίνει δικηγόρο υπήκοο κράτους μέλους που υποβάλλει 

αίτηση στο Νομικό Συμβούλιο για πλήρη ένταξή του στο δικηγορικό 

επάγγελμα στη Δημοκρατία· 

 

«δικηγόρος υπήκοος κράτους μέλους» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο 

δύναται να ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες με ένα από 

τους επαγγελματικούς τίτλους που καθορίζονται στο άρθρο 14Θ του 

Νόμου· 

 

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 

για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, περιλαμβάνει την 

Ελβετία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία· 

 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Δικηγόρων Νόμο. 

 

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στους παρόντες Κανονισμούς έχουν 

την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. 

 

Πραγματική 
και τακτική 
άσκηση του 
δικηγορικού 
επαγγέλματος 
στη Δημοκρατία. 
 
 
 
 
 
 
 

3.(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 14 Ο του Νόμου, «πραγματική και 

τακτική επαγγελματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία» σημαίνει την 

πραγματική και τακτική άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στη 

Δημοκρατία, χωρίς διακοπή, εκτός από διακοπή που απορρέει από 

την καθημερινή ζωή. 

 

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), 

η πραγματική και τακτική επαγγελματική δραστηριότητα συνεπάγεται 
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Αίτηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξέταση 
αίτησης. 

τη συνήθη και μακροχρόνια διαμονή και άσκηση του επαγγέλματος 

του δικηγόρου στη Δημοκρατία ή τη διατήρηση τακτικής άσκησης του 

επαγγέλματος του δικηγόρου στη Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένης 

και της τακτικής απασχόλησής του ως δικηγόρου σε δικηγορικό 

γραφείο ή δικηγορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης: 

 

     Νοείται ότι δεν θεωρείται ως πραγματική και τακτική 

επαγγελματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία η παροχή δικηγορικών 

υπηρεσιών εντός της Δημοκρατίας, σε προσωρινή βάση ή κατά τη 

διάρκεια επισκέψεων στη Δημοκρατία. 

 

4. Κάθε δικηγόρος κράτους μέλους, που επιθυμεί την πλήρη ένταξή 

του στο δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία, υποβάλλει αίτηση 

στο Νομικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον καθορισμένο από το Νομικό 

Συμβούλιο τύπο, μαζί με αποδεικτικά στοιχεία για την τριετή 

επαγγελματική δραστηριότητα στο κυπριακό δίκαιο. 

 

5.(1) Το Νομικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει σε προσωπική ενώπιόν 

του συνέντευξη τον αιτητή και να του ζητήσει να υποβάλει τα 

αναγκαία στοιχεία προς απόδειξη της πραγματικής και τακτικής 

επαγγελματικής δραστηριότητάς του στη Δημοκρατία. 

 

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), 

ο αιτητής υποχρεούται να προσκομίσει, κατά την προσωπική 

συνέντευξή του ενώπιον του Νομικού Συμβουλίου, τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 

 (α) Τον αριθμό και τη φύση των υποθέσεων που  

 χειρίσθηκε ο αιτητής στη Δημοκρατία· 

 

 (β) βεβαίωση συμμετοχής του αιτητή σε ειδικά  

 μαθήματα ή σεμινάρια σε θέματα του   

 ημεδαπού δικαίου, περιλαμβανομένων σ΄   αυτά 

και των κανόνων δεοντολογίας του   δικηγορικού 
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επαγγέλματος· 

 

 (γ) τουλάχιστον δύο (2) επιστολές από   

 δικηγόρους με πενταετή τουλάχιστον   

 άσκηση του επαγγέλματος, με τις οποίες να  

 βεβαιούται η πραγματική και τακτική   

 επαγγελματική δραστηριότητα του αιτητή στη  

 Δημοκρατία· 

 

 (δ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή προφορικές ή  

 γραπτές πρόσθετες εξηγήσεις ή διευκρινίσεις   ήθελε 

ζητήσει το Νομικό Συμβούλιο από τον   αιτητή προς απόδειξη 

της γνώσης και της   επαγγελματικής του πείρας στο 

ημεδαπό   δίκαιο· 

 

 (ε) βεβαίωση εξόφλησης οφειλών προς το Ταμείο  

 Συντάξεως Δικηγόρων. 
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LAW OF IRELAND  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής  

Διαδικασία αίτησης για χορήγηση άδειας πρόσβασης 

2. Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού 
3. Πληροφορίες για απόδειξη πραγματικής και τακτικής επαγγελματικής δραστηριότητας. 
4. πιστοποιητικό good standing από το επαγγελματικό σώμα της χώρας καταγωγής ότι ο 

ενδιαφερόμενος δικηγόρος δικαιούται να ασκεί την δικηγοριάν στη χώρα καταγωγής του 
5. 2 συστατικές επιστολές καλού χαρακτήρα είτε από εγγεγραμμένο δικηγόρο πενταετούς 

πείρας στη χώρα είτε από εγγεγραμμένο δικηγόρο της χώρας  καταγωγής.    
6. αν απαιτείται από τη χώρα καταγωγής ο δικηγόρος να είχε επαγγελματική ασφάλιση αυτό 

θα ισχύει και για τη χώρα που αιτείται. 
 

Ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος μπορεί να επιλέξει έναν από τους 3 πιο κάτω τρόπους για να 
αποκτήσει άδεια πρόσβασης στο δικηγορικό επάγγελμα (Μαζί με τα πιο πάνω επισυνάπτονται τα 
πιο κάτω ανάλογα με την κάθε περίπτωση): 

 

Α) Να παρακαθίσει και να περάσει 5 γραπτές εξετάσεις στα εξής μαθήματα 

α) συνταγματικό δίκαιο ή ποινικό δίκαιο ή εταιρικό δίκαιο 

β) δίκαιο των συμβάσεων και Tort Law 

γ) δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας and Conveyancing 

δ) Probate and φορολογικό δίκαιο 

ε) Solicitor’s Accounts 

 

 και προφορική εξέταση στους επαγγελματικούς κανόνες.    

 

Β) 

 Θα πρέπει να δώσει αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση τριετούς πραγματικής και 
τακτικής επαγγελματική δραστηριότητας, περιλαμβανομένων, 

Στην περίπτωση που ο δικηγόρος άσκησε πραγματική και τακτική δραστηριότητα στη χώρα, 
για περίοδο τριών χρόνων. (A10(1) of Directive No. 98/5/EC) 
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 στοιχεία για τον αριθμό και της φύσης των υποθέσεων που ανέλαβε ο 
δικηγόρος στη χώρα 

 τρεις συστατικές επιστολές από δικηγόρους στη χώρα που επιβεβαιώνουν την 
άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος για τρία χρόνια. 

 

Αν παραστεί ανάγκη μπορεί να ζητηθεί από το δικηγόρο να  υποβάλει προφορικές ή 
γραπτές πρόσθετες εξηγήσεις ή διευκρινήσεις (συνέντευξη) για απόδειξη της τριετούς 
πραγματικής και τακτικής επαγγελματική δραστηριότητας στη χώρα. 

Γ) 

 Ζητούνται και λαμβάνονται υπόψη:  

Στην περίπτωση που ο δικηγόρος αποδεικνύει την τουλάχιστον τριετή πραγματική και 
τακτική επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα αλλά έχει λιγότερη των τριών χρόνων 
άσκησης στον τομέα του δικαίου της χώρας αυτής. 

 η επαγγελματική άσκηση των τριών ετών  
 οποιαδήποτε γνώση και επαγγελματική πείρα στο δίκαιο της χώρας 
 απόδειξη συμμετοχής σε ειδικά μαθήματα  ή σεμινάρια στο εν χώριο δίκαιο, τα 

οποία περιλαμβάνουν και τους επαγγελματικούς και δεοντολογικούς κανόνες του 
επαγγέλματος. 

 Αριθμός υποθέσεων που ανέλαβε ο δικηγόρος στη χώρα 
 τρεις συστατικές επιστολές από δικηγόρους στη χώρα που επιβεβαιώνουν την 

άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος για τρία χρόνια. 
 

Αν παραστεί ανάγκη μπορεί να ζητηθεί από το δικηγόρο να  υποβάλει προφορικές ή 
γραπτές πρόσθετες εξηγήσεις ή διευκρινήσεις (συνέντευξη) για απόδειξη της τριετούς 
πραγματικής και τακτικής επαγγελματική δραστηριότητας στη χώρα. 

 

LAW OF ENGLAND AND WALES  

Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο δικηγόρος άσκησε πραγματική και τακτική 
επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα, ο δικηγόρος δικαιούται να ενταχθεί πλήρως στο 
δικηγορικό επάγγελμα της χώρας χωρίς  να παρακαθίσει τις νενομισμένες εξετάσεις.  Αυτό δεν 
θεωρείται απόλυτο δικαίωμα. 

 

Εάν ο δικηγόρος επιθυμεί να ενταχθεί θα πρέπει: 

 

 να εγγραφεί στο δικηγορικό σώμα της χώρας και 
 

  να έχει ασκήσει "πραγματική και τακτική" επαγγελματική δραστηριότητα στη 
νομοθεσία που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (η οποία περιλαμβάνει το 
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κοινοτικό δίκαιο), στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρία χρόνια ή για μέρος μιας τριετούς 
περιόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ή 

 Ένας δικηγόρος μπορεί να παρακαθίσει το Qualified Lawyers Transfer Test.  Μια 
αποτυχημένη προσπάθεια στο Transfer Test δεν μπορεί να προσβάλει τα 
δικαιώματά, σύμφωνα με το άρθρο 10.1 ή 10.3.  

 

«Πραγματική και τακτική" νοείται χωρίς διακοπή, εκτός από εκείνες που απορρέουν 
από τα γεγονότα της καθημερινής ζωής 

  
«Πραγματική και τακτική" μπορεί να είναι δύσκολο να ερμηνευθούν αν  ο 
δικηγόρος άσκησε δραστηριότητά εν μέρει στο δίκαιο του Ηνωμένο Βασίλειο και εν 
μέρει στη νομοθεσία του κράτους καταγωγής σας. Μια εύλογη ερμηνεία θα 
μπορούσε να είναι ότι κατά τη διάρκεια των τριών ετών που προβλέπονται στο 
άρθρο 10.1, ή το μικρότερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 10.3, ένα 
σημαντικό μέρος της πρακτικής, θα πρέπει να έχει ασκηθεί στη νομοθεσία του 
Ηνωμένου Βασιλείου (συμπεριλαμβανομένου του κοινοτικού δικαίου).  

 

 

Ένας δικηγόρος έχει επίσης το δικαίωμα βάσει της Οδηγίας 98/5/ΕC να αποκτήσει το δικαίωμα να 
ασκεί το επάγγελμα σε ‘μόνιμη βάση’ σε άλλη χώρα όπου ισχύει η οδηγία στις πιο κάτω 
περιπτώσεις: 

α) αν ο δικηγόρος είναι υπήκοος χώρας όπου ισχύει η οδηγία. 

β) αν ο δικηγόρος χρησιμοποιεί τον επαγγελματικό του τίτλο στην πρωτότυπη   γλώσσα 

γ) αν ο δικηγόρος είναι εγγεγραμμένος στη ρυθμιστική αρχή του επαγγέλματος της φιλοξενούμενης 
χώρας. 

Αφού ο δικηγόρος εγγραφεί βάσει τα πιο πάνω τότε υπόκειται στους ίδιους κανόνες σαν μέλος του 
επαγγέλματος που διέπεται από την οδηγία στη φιλοξενούμενη χώρα. Μετά από 3 χρόνια συνεχούς 
άσκησης( ή σε μερικές περιπτώσεις μικρότερης περιόδου) στο εν χώριο δίκαιο της χώρα, ο 
δικηγόρος καθίσταται ικανός να αποκτήσει πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελμα της χώρας χωρίς 
να παρακαθίσει εξετάσεις. 

- Συνήθη και μακροπρόθεσμη διαμονή και άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στο ΗΒ  

Άσκηση σε μόνιμη βάση 

Ή 

- διατήρηση μιας τακτικής άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, (η οποία περιλαμβάνει διατήρηση γραφείου, υποκαταστήματος ή 
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πρακτορείου στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω του οποίου να ασκούνται οι 
επαγγελματικές δραστηριότητας και να υπάρχει τακτική προσωπική παρουσία  
Ή 

- μισθωτός δικηγόρος, με τόπο απασχόλησής το Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων του δικηγόρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
μπορεί να σημαίνει τη συμμετοχή, ως διευθυντής στον ιδιωτικό τομέα ή την 
απασχόληση σε ένα δικηγορικό γραφείο, ή την απασχόληση, ως  δικηγόρος σε μη 
δικηγορική επιχείρηση ή οργανισμό.  

 
Δεν θα ασκούν σε μόνιμη βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, εάν

- παρέχουν υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε προσωρινή βάση ή με επίσκεψη. 

  

 

- Η συνήθης διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται την πρόθεσή. Εάν υπάρχει 
πρόθεση μόνιμης ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, εγκατάστασης τότε θα θεωρείται 
συνήθης διαμονή από τη στιγμή της άφιξής.  
Οι ενέργειές θα αποδείξoυν τη συνήθη διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο - για 
παράδειγμα εάν  έχει εγκατασταθεί η οικογένειά κτλ. 

Διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο  

 

Εάν ο δικηγόρος είναι διευθυντής σε μια επιχείρηση με ένα γραφείο, υποκατάστημα ή 
πρακτορείο στην Αγγλία, αλλά η την έδρα του είναι εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν 
θα θεωρείται διατήρηση τακτικής άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν  υπάρχει 
τακτική παρουσία στο γραφείο της επιχείρησης, υποκαταστήματος ή πρακτορείου δηλ.: 

Τακτική παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο  

α) Μια καθημερινή ή εβδομαδιαία παρουσία είναι πιθανό να σημαίνει ότι διατηρείται 
τακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τακτική προσωπική παρουσία στο γραφείο 
του Ηνωμένου Βασιλείου.  

β) Μια δεκαπενθήμερη παρουσία για την αντιμετώπιση θεμάτων πελάτη, τη σύνταξη των 
εγγράφων, που εμφανίζονται στο δικαστήριο, κ.λπ. μπορεί να θεωρηθεί διατήρηση 
τακτικής άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και τακτική προσωπική παρουσία στο γραφείο 
του Ηνωμένου Βασιλείου.  

γ)  Μια δεκαπενθήμερη παρουσία για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις των εταίρων και για 
σκοπούς διαχείρισης της εταιρείας δεν μπορεί να αντιστοιχούν είτε σε τακτική άσκηση 
στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε τακτική προσωπική παρουσία στο γραφείο του Ηνωμένου 
Βασιλείου.  
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     Αν ένα γραφείο στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο συνήθης τόπος απασχόλησης, διεξάγεται 
άσκησης σε μόνιμη βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Απασχόληση ή απόσπαση στο Ηνωμένο Βασίλειο  

Αν όμως η έδρα βρίσκεται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο δικηγόρος   βρίσκεται 
αποσπασμένος σε γραφείο στο ΗΒ για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως άσκηση επί μονίμου βάσεως, εφόσον η απόσπαση είναι για μια 
καθορισμένη περίοδο που ορίζεται να διαρκέσει δώδεκα μήνες ή λιγότερο.  

Όμως απόσπαση στο ΗΒ για μια ορισμένη περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους ή για 
αόριστη ή ανανεώσιμη περίοδο είναι πιθανόν να θεωρηθεί ως άσκηση σε μόνιμη βάση 
στο ΗΒ. 


