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      ENΤΥΠΟ II   

 
ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Not in Education, 
Employment or Training - NEETs) ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ (ΚΕΦ.2) ΑΣΚΗΣΗΣ 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
 
 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 
 

• Να συμπληρώσει και υποβάλει στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το συντομότερο δυνατό μετά 

την έναρξη της άσκησής του, σχετική Εξουσιοδότηση σε πρωτότυπο (ΕΝΤΥΠΟ ΙΙΙ), για σκοπούς 
καταβολής του Επιδόματος Κατάρτισης,  θα καταβάλλεται μονον απευθείας σε τραπεζικό 

λογαριασμό. (νοουμένου ότι έχει εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής στο έργο). 

 

• Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις του Δικηγόρου Καθοδηγητή του Δικηγορικού 
Γραφείου/Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα και να εκτελεί τις εργασίες/καθήκοντα και να αναλαμβάνει τις 

ευθύνες/υποχρεώσεις της θέσης τοποθέτησής του για σκοπούς υλοποίησης της απαιτούμενης 
άσκησης. 

 

• Να πραγματοποιεί την απαιτούμενη άσκηση κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δικηγορικού 

Γραφείου/ Γραφείου Γενικού Εισαγγελέα. 
 

• Να συμπληρώνει σωστά και να υπογράφει το Έντυπο «Καταγραφή Εργασιών», το οποίο πρέπει να 

βρίσκεται στον χώρο εργασίας και να το διαθέτει για έλεγχο από τον Δικηγόρο Καθοδηγητή του 
Δικηγορικού Γραφείου και άλλο αρμόδιο φορέα όποτε του ζητηθεί. Οποιεσδήποτε απουσίες να 

καταγράφονται, αναφέροντας ταυτόχρονα το λόγο απουσίας. 
 

• Με τη συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μήνα, να αποστέλλει στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, 

εντός των πρώτων 5 εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα το Έντυπο «Καταγραφή Εργασιών», 

κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον ίδιο και από τον Δικηγόρο Καθοδηγητή του, για 
σκοπούς καταβολής του Επιδόματος Κατάρτισης. Σε περίπτωση μη υποβολής του σχετικού εντύπου 

εντός των πρώτων 5 εργάσιμων ημερών δεν θα καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα. 

 
• Ο Ασκούμενος Δικηγόρος δύναται να απουσιάσει μετά από ειδική άδεια που του παραχωρείται από 

το Δικηγορικό Γραφείο που είναι τοποθετημένος, για περίοδο που δεν ξεπερνά τις 6 εβδομάδες 

συνολικά, για σκοπούς προετοιμασίας του για συμμετοχή στις εξετάσεις που ορίζει το Νομικό 
Συμβούλιο για εγγραφή στο Μητρώο Δικηγόρων. Σε περίπτωση που ο Ασκούμενος Δικηγόρος 

απαιτηθεί να απουσιάσει για σκοπούς προετοιμασίας του για συμμετοχή στις εξετάσεις πέραν των 6 
εβδομάδων, δεν θα καταβάλλεται σε αυτόν Επίδομα Κατάρτισης για την πρόσθετη περίοδο. Νοείται 

ότι για σκοπούς καταβολής του Επιδόματος Κατάρτισης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, θα πρέπει 

μετά την εξέταση να υποβάλει σχετική βεβαίωση/τεκμήριο που να αποδεικνύει τη συμμετοχή του 
στις εξετάσεις.  Σε περίπτωση που ο Ασκούμενος Δικηγόρος δεν παρακαθήσει σε εξετάσεις για 

οιοδήποτε λόγο δεν θα του καταβάλετε το επίδομα κατάρτισής για την περίοδο απουσίας του. 
 

•  Να συνεργάζεται με τους λειτουργούς/εκπρόσωπους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και να 

προβαίνει σε ενημέρωση αναφορικά με την εκπλήρωση και εφαρμογή του πιο πάνω έργου τους για 

οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της άσκησης. Όταν υπάρχουν σοβαροί 
λόγοι που συνιστούν διακοπή της άσκησης στο Δικηγορικό Γραφείο,, θα πρέπει άμεσα να 
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ενημερώνεται σχετικά ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Σε περίπτωση που ο Ασκούμενος 

Δικηγόρος θα ήθελε να συνεχίσει την άσκησή του σε άλλο Δικηγορικό Γραφείο, θα πρέπει να 
υποβάλει εκ νέου αίτηση (Έντυπο Ι) για να συνεχίσει να συμμετέχει στο έργο 

 

• Σε περίπτωση ανάγκης για δικαιολογημένη συνεχόμενη απουσία του Ασκούμενου Δικηγόρου από το 
πρόγραμμα, να ενημερώνεται ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο οποίος δύναται να αποφασίσει 

κατά πόσον ενδείκνυται ή όχι παράταση της περιόδου άσκησης για την αντίστοιχη περίοδο 

απουσίας. 
 

• Υποχρεούται τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την ολοκλήρωση της άσκησής του και ή όποτε του 

ζητηθεί , να συμπληρώσει τα Ερωτηματολόγια  «Στοιχεία Ατομικής Συμμετοχής Ωφελούμενου». 
 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι πιο πάνω όροι, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δύναται 

να τερματίσει τη συμμετοχή του ασκούμενου στο έργο. 
   

 

 
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

• Να ενημερώσει τον Ασκούμενο Δικηγόρο για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. 

 
• Να ελέγχει και υπογράφει μέσω του Δικηγόρου Καθοδηγητή και ή σε περίπτωση απουσίας του 

Δικηγόρου καθοδηγητή θα υπογραφεί άλλος εξουσιοδοτημένος Δικηγόρος του ιδίου 

γραφείου/γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα  που όρισε/εξουσιοδότησε, την ορθή συμπλήρωση του 
Εντύπου «Καταγραφή Εργασιών». Οποιεσδήποτε απουσίες καταγράφονται, αναφέροντας 

ταυτόχρονα το λόγο απουσίας. 
 

• Να παραχωρεί κατόπιν αιτήματος του Ασκούμενου Δικηγόρου ειδική άδεια για σκοπούς 

προετοιμασίας του για συμμετοχή στις εξετάσεις που ορίζει το Νομικό Συμβούλιο, για εγγραφή στο 
Μητρώο Δικηγόρων.  

 
• Να συνεργάζεται με τους λειτουργούς/εκπρόσωπους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για την 

ομαλή υλοποίηση της απαιτούμενης άσκησης και να ενημερώνει άμεσα για οποιαδήποτε προβλήματα 
προκύπτουν ή για την οποιαδήποτε διαφοροποίηση στα δεδομένα της άσκησης,.  

 

• Η άσκηση να πραγματοποιείται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δικηγορικού Γραφείου/ 
Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα .  

 

• Να μη προβεί σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση προς το δυσμενέστερο στους όρους εργασίας του 

προσωπικού του, εξαιτίας της παρουσίας του Ασκούμενου Δικηγόρου. 
 

• Να έχει διαθέσιμα όλα τα παραστατικά ή αποδεικτικά αλληλογραφίας που αφορούν την άσκηση και 

να δέχεται επισκέψεις παρακολούθησης/ελέγχου υλοποίησης της άσκησης από τον Παγκύπριο 
Δικηγορικό Σύλλογο και άλλες αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές που γίνονται για διασφάλιση της 

αποτελεσματικής εφαρμογής της άσκησης. Η εν λόγω πρόνοια αποτελεί ουσιώδη όρο του έργου και 
παραβίαση θα οδηγεί σε άμεσο τερματισμό της συμμετοχής του Δικηγορικού Γραφείου στο έργο. Σε 

αυτή την περίπτωση, ο Ασκούμενος Δικηγόρος έχει δικαίωμα να συνεχίσει την άσκησή του σε άλλο 

Δικηγορικό Γραφείο, αφού υποβάλει νέα αίτηση για ένταξη στο έργο και αυτή εγκριθεί.   
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• Στις περιπτώσεις που ο Ασκούμενος Δικηγόρος ανήκει στην κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ), θα πρέπει πρόσθετα να διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική 
νομοθεσία1. 

 

• Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της άσκησης, ο αριθμός των Ασκούμενων Δικηγόρων που 

είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε ένα Δικηγορικό Γραφείο, περιορίζεται ως ακολούθως: 
 

 
Α. Για κάθε ένα (1) Δικηγόρο Δικηγορικού Γραφείου που ικανοποιεί τις πρόνοιες του περί Δικηγόρων 

Νόμου σε σχέση με την επίβλεψη ασκούμενου δικηγόρου, θα μπορεί να τοποθετείται ένας (1) 

Ασκούμενος Δικηγόρος, που θα εντάσσεται στο έργο, με μέγιστο αριθμό τους δέκα (10) 
Ασκούμενους Δικηγόρους. 

 
Β. Για κάθε πέντε (5) πρόσθετους των δέκα (10) Δικηγόρους Δικηγορικού Γραφείου που ικανοποιούν 

τις πρόνοιες του περί Δικηγόρων Νόμου σε σχέση με την επίβλεψη Ασκούμενου Δικηγόρου, θα 

μπορεί να τοποθετείται ένας (1) επιπλέον Ασκούμενος Δικηγόρος, που θα εντάσσεται στο έργο. 
 

Οι πιο πάνω αναλογίες μεταξύ αριθμού Ασκούμενων Δικηγόρων και αριθμού Δικηγόρων Δικηγορικού 
Γραφείου, θα πρέπει να διατηρούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της άσκησης.  

 
Οι πιο πάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. 

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, είναι δυνατόν να τερματίζεται η συμμετοχή 

του Δικηγορικού Γραφείου στο έργο. 

 
Πρόσθετα, αν η μη τήρηση των προνοιών  και όρων του έργου συνιστά κατάχρηση του έργου ή οδηγεί σε 

μη εξυπηρέτηση του σκοπού και του στόχου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι δυνατόν να αποκλειστεί η συμμετοχή του 

Δικηγορικού Γραφείου στο έργο, είτε προσωρινά, είτε μέχρι τη λήξη του. 

                                                 
1 Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2000 


