
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
 
Στο πλαίσιο ανανέωσης της ετήσιας άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος για το 
έτος 2023 και της υποχρέωσης σας προς συμμόρφωση με τον Κανονισμό για 
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση, να σημειωθούν τα ακόλουθα: 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

 

• Για το έτος 2022: 4 πιστοποιημένες και 8 μη πιστοποιημένες.  
 

Σημ.1: Εάν δεν συμπληρώθηκαν οι μονάδες που απαιτούνταν για τη χρονική περίοδο 2020 
– 2021 (4 πιστοποιημένες και 8 μη πιστοποιημένες) θα πρέπει να συμπληρωθούν και αυτές 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

 
Σημ.2: Σε περίπτωση συμπλήρωσης περισσότερων πιστοποιημένων μονάδων αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη των μη πιστοποιημένων μονάδων.  
 
Σημ.3: Δικηγόροι που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά εντός του 2022, δεν έχουν 
υποχρέωση συμπλήρωσης μονάδων για ανανέωση άδειας για το 2023. Η υποχρέωση τους 
αρχίζει από την 1ην Ιανουαρίου 2023. 
 
 

Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Συμπλήρωση περισσότερων μονάδων από τις 12 μονάδες που απαιτούνται ανά χρονική 
περίοδο και δεδομένου ότι συμπληρωθούν οι 4 πιστοποιημένες, μέχρι 3 μονάδες 
μεταφέρονται στην αμέσως επόμενη χρονική περίοδο.  
 
Σημ.: Η μεταφορά από το 2020 – 2021 στο 2022 έγινε. 

 

Γ. ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 

 
1. Σύνδεση https://www.cyprusbar.org/LogInPage  
2. Πατήστε «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»  
3. Επιλέξτε «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
4. Επιλέξτε «ΜΕΛΗ» 
5. Επιλέξτε «ΙΣΤΟΡΙΚΟ» για να δείτε τα σεμινάρια στα οποία έχετε κάνει εγγραφή, ή 

επιλέξτε «CPD ΜΟΝΑΔΕΣ» για να δείτε τον αριθμό μονάδων που έχετε 
συμπληρώσει. 
 

Σημ.: Μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει στην ολότητα ένα πρόγραμμα έχετε πιστωθεί τις 
μονάδες. 

 

https://www.cyprusbar.org/LogInPage


 
 
 

Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

• Καταχωρούνται οι μονάδες είτε από τον ΠΔΣ είτε από τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά 
κέντρα.  

• ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΕΙΣ. (Θα διαγραφεί 
οποιαδήποτε καταχώρηση έγινε από εσάς) 

 

Ε. ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1.  Θεωρούνται για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
Δικηγόρων: 

• Προγράμματα που διοργανώνονται από εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία δεν είναι 
εγκεκριμένα από τον ΠΔΣ, ή 

• Προγράμματα που αφορούν AML και θέματα εποπτικού ελέγχου, ή 

• Προγράμματα που αφορούν Insolvency, ή 

• Προγράμματα που δεν είναι αμιγώς νομικής φύσεως. 
 

2.  Τα μη πιστοποιημένα προγράμματα μπορούν να καταχωρηθούν από εσάς εάν έχετε 
λάβει το πιστοποιητικό παρακολούθησης, εκτός εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες 
από τα εκπαιδευτικά κέντρα. 

 
Σημ.1: Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες καταχώρησης για να μην γίνεται διπλή 
καταχώρηση των προγραμμάτων. 
 
Σημ.2: Θα διαγραφεί οποιαδήποτε διπλή καταχώρηση ή και θα τροποποιηθεί καταχώρηση 
η οποία δεν έγινε σύμφωνα με το σημείο 1 (π.χ. εάν καταχωρήσατε πρόγραμμα AML ως 
πιστοποιημένο, αυτό θα τροποποιηθεί και θα γίνει μη πιστοποιημένο πρόγραμμα). 

 

Ζ. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

• Θεωρούνται τα προγράμματα που διοργανώνονται από διεθνής και ευρωπαϊκούς 
φορείς και μόνο αυτά μπορούν να καταχωρηθούν ως τέτοια.  

 
Σημ.1: Με την καταχώρηση τους θα πρέπει να αποστέλλεται ηλ. μήνυμα με το ωρολόγιο 
πρόγραμμα, τις θεματικές του προγράμματος και το πιστοποιητικό παρακολούθησης στο 
cpt@cba.org.cy  για αξιολόγηση και αναπροσαρμογή των μονάδων του προγράμματος.   
 
Σημ.2: Για αναγνώριση του προγράμματος ως πιστοποιημένο, θα πρέπει να μην εμπίπτει 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στο σημείο Ε1.  

mailto:cpt@cba.org.cy


 
Για περαιτέρω ενημέρωση παρακαλώ όπως αποστέλλετε ηλεκτρονικό 
μήνυμα στο cpt@cba.org.cy (να αναφέρεται στο ηλ. μήνυμα ο αριθμός 
μητρώου δικηγόρου). 
 

Η. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Παρακαλώ όπως ενημερώνεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την επίσημη 
ιστοσελίδα του ΠΔΣ 
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/events-seminars-
lectures/year.listevents/2022/09/30/-   και από την ειδική πλατφόρμα εκπαίδευσης 
(portal) https://www.cyprusbar.org/CoursesEvents  
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