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Εισαγωγή 

 

Σκοπός του οδηγού αυτού είναι η καλύτερη καθοδήγηση των Ασκούμενων Δικηγόρων 

σχετικά με τις Υποχρεώσεις και τα Καθήκοντά τους, τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούν αφού λάβουν την έγκρισή τους, οδηγίες για ορθή συμπλήρωση του 

Εντύπου Καταγραφής Εργασιών και υποβολής/καταχώρισης αυτού, οδηγίες για 

αιτήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 

άσκησης καθώς  και διάφορες άλλες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το 

Έργο Επιδότησης. 

Για καλύτερη ενημέρωση συστήνουμε όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του 

Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), (www.cyprusbarassociation.org) ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα όπως επίσης και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cyprusbarassociation.org/


 

4 | P a g e  

Υποχρεώσεις και Καθήκοντα: 

Υποχρεώσεις και Καθήκοντα Ασκούμενων Δικηγόρων: 
 

Οι ενδιαφερόμενοι ασκούμενοι για να ενταχθούν στο έργο, πρέπει να δημιουργήσουν 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΔΣ 

(sl.4,Εγχειρίδιο). 

Ακολούθως ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ  στον ΠΔΣ  μαζί με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται στην αίτηση, εντός 30 ημερών από την έναρξη της 

άσκησής τους, (sl.7-11, Εγχειρίδιο). 

Ο ΠΔΣ , αφού αξιολογήσει την Αίτηση θα ενημερώνει τον αιτητή για την απόφασή του 

η οποία θα είναι πλήρως αιτιολογημένη σε περίπτωση που αυτή είναι αρνητική. 

Αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά, εντάσσονται στο έργο και οι ασκούμενοι 

οφείλουν να τηρούν τις  πιο κάτω υποχρεώσεις: 

• Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και υποδείξεις του Δικηγόρου Καθοδηγητή 

του Δικηγορικού Γραφείου ή Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, να εκτελούν τις 

εργασίες/καθήκοντα και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες/υποχρεώσεις της θέσης 

τοποθέτησής τους για σκοπούς υλοποίησης της απαιτούμενης άσκησης  τους. 

 

• Να πραγματοποιούν την απαιτούμενη άσκηση κατά τις ημέρες και ώρες 

λειτουργίας του Δικηγορικού Γραφείου ή Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. 

 

• Να συμπληρώνουν σωστά και να υπογράφουν το Έντυπο Καταγραφής 

Εργασιών, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στον χώρο εργασίας το οποίο πρέπει 

να είναι διαθέσιμο προς έλεγχο από τον Δικηγόρο Καθοδηγητή του Δικηγορικού 

Γραφείου ή/και άλλο αρμόδιο φορέα οποιαδήποτε στιγμή. Οποιεσδήποτε 

απουσίες να καταγράφονται, αναφέροντας ταυτόχρονα το λόγο απουσίας. 

 

• Με τη συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μήνα, να έχουν κατάλληλα 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Καταγραφής Εργασιών 

(Παράρτημα-I-), τόσο από τους ίδιους  όσο και από τον Καθοδηγητή/Δικηγόρο 

τους, για σκοπούς καταβολής του Επιδόματος Κατάρτισης.  

 

• Να συνεργάζονται με τους λειτουργούς /εκπρόσωπους του ΠΔΣ και να 

προβαίνουν σε ενημέρωση αναφορικά με την εκπλήρωση και εφαρμογή του 

πιο πάνω έργου  και/ή για οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια της άσκησής τους.  

 

• Να αποκτήσουν Προσωπικό Τραπεζικό Λογαριασμό σε περίπτωση που δεν 

έχουν, για σκοπούς καταβολής του Επιδόματος Κατάρτισης.  
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• Τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την ολοκλήρωση της άσκησής τους και/ή 

όποτε τους ζητηθεί, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα Ερωτηματολόγια  

«Στοιχεία Ατομικής Συμμετοχής Ωφελούμενου». (sl.38 Εγχειρίδιο). 

 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι πιο πάνω όροι, ο ΠΔΣ,  δύναται να τερματίσει τη 

συμμετοχή τους στο Έργο. 

 

Υποχρεώσεις Δικηγορικού Γραφείου - Καθοδηγητή /Δικηγόρου 

 

• Να ενημερώνει τον/τους Ασκούμενο/ους Δικηγόρο/ους για τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις του/τους. 

 

• Ο Καθοδηγητής/δικηγόρος να έχει ανανεωμένη άδεια για το τρέχον έτος. 

 

• Ο Καθοδηγητής/ δικηγόρος να συμπληρώνει και να υποβάλλει/καταχωρεί  

ηλεκτρονικά μέσω του προσωπικού του λογαριασμού και εντός πάντοτε 

της προκαθορισμένης προθεσμίας από τον ΠΔΣ, το Έντυπο Καταγραφής 

Εργασιών  (sl.32-36-Εγχειρίδιο). 

 

• Να καταβάλλει στον ασκούμενο το ποσό των 63,28 ευρώ και το ποσό των 1,72 

ευρώ (65 ευρώ *2,65%=1,72 ευρώ) που αφορά το ποσό εισφοράς στο ΓεΣΥ  

στο Τμήμα Φορολογίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το 

τελευταίο. 

 

• Με τον ίδιο τρόπο που θα καταχωρεί/υποβάλλει το Έντυπο Καταγραφής 

Εργασιών θα καταχωρεί περαιτέρω και σχετικό αποδεικτικό της τραπεζικής 

μεταφοράς της καταβολής επιδόματος από το γραφείο προς τον 

ασκούμενο. 

 

Σημειώνεται ότι, η πιο πάνω πληρωμή δεν ισχύει για  το Γραφείο του Γενικού 

Εισαγγελέα.  

 

• Να παραχωρεί κατόπιν αιτήματος του/των Ασκούμενου/ων  Δικηγόρου/ων 

ειδική άδεια για σκοπούς προετοιμασίας του για συμμετοχή στις 

εξετάσεις όπως ορίζονται από το Νομικό Συμβούλιο για εγγραφή τους στο 

Μητρώο Δικηγόρων. 

 

• Να συνεργάζεται με τους λειτουργούς/εκπρόσωπους του ΠΔΣ για την ομαλή 

υλοποίηση της απαιτούμενης άσκησής του/των ασκούμενού/ων υπό την 
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καθοδήγησή του και να ενημερώνει άμεσα για τα οποιαδήποτε προβλήματα 

που πιθανόν να προκύψουν. 

• Η άσκηση να πραγματοποιείται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του 

Δικηγορικού Γραφείου/ Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. 

• Να έχει διαθέσιμα όλα τα παραστατικά ή αποδεικτικά αλληλογραφίας που 

αφορούν την άσκηση και να δέχεται επισκέψεις παρακολούθησης/ελέγχου 

υλοποίησης της άσκησης από τους Λειτουργούς του ΠΔΣ και από άλλες 

αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές που γίνονται για διασφάλιση της 

αποτελεσματικής υλοποίησης του Έργου.  

• Στις περιπτώσεις όπου ο Ασκούμενος Δικηγόρος ανήκει στην κατηγορία των 

Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), πρέπει πρόσθετα να διασφαλίζονται όλες οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. 

 

• 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.  

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το Γραφείο του Γενικού 

Εισαγγελέα. 

Σε περίπτωση που 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 ΠΔΣ, είναι 

δυνατόν να αποκλειστεί η συμμετοχή του Δικηγορικού Γραφείου στο έργο, είτε 

προσωρινά, είτε μέχρι τη λήξη του. 
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Αλλαγές / Τροποποιήσεις: 

 

Αλλαγή Γραφείου: 

 

Σε περίπτωση που Ασκούμενος Δικηγόρος επιθυμεί να αλλάξει γραφείο θα πρέπει να 

υποβάλει και να καταχωρίσει ηλεκτρονικά στον ΠΔΣ  μέσω του λογαριασμού του  πριν 

από την έναρξη του στο νέο γραφείο, τα ακόλουθα: 

1. Αίτημα «ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» (sl.25-Εγχειρίδιο ). 

2. Υποβολή Δικαιολογητικού Τερματισμού: Επιστολή από το γραφείο που είναι 

τοποθετημένος στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία τερματισμού 

υπογεγραμμένη από τον καθοδηγητή /δικηγόρο του καθώς και ο λόγος που 

επιθυμεί να τερματίσει. 

3. Υποβολή Δικαιολογητικού Έναρξης: Επιστολή από το γραφείο που επιθυμεί 

να τοποθετηθεί στην οποία  θα αναγράφεται η ημερομηνία της προτιθέμενης 

έναρξής του, υπογεγραμμένη από τον καθοδηγητή/δικηγόρο που επιθυμεί να 

συνεχίσει την άσκησή του. 

 

Όταν και εφόσον το Αίτημα για Αλλαγή Γραφείου γίνει αποδεκτό από το Αρμόδιο 

Τμήμα, τότε σχετικά με την Υποβολή Εντύπων Καταγραφής Εργασιών θα πρέπει:  

Α.  Να καταχωρηθεί κατάλληλα συμπληρωμένο από τον Καθοδηγητή/Δικηγόρο 

του παλαιού γραφείου μέχρι την ημέρα τερματισμού και  

Β. Να καταχωρηθεί κατάλληλα συμπληρωμένο από τον νέο 

Καθοδηγητή/Δικηγόρο από την ημέρα έναρξης μέχρι και το τέλος του μήνα, μέσω 

του λογαριασμού του κάθε καθοδηγητή αναλόγως, (sl.30-37-Εγχειρίδιο ). 

 

Σημειώστε ότι ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ γίνεται ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 

αφού τεκμηριωθούν οι λόγοι και εγκριθούν από το Αρμόδιο Τμήμα.(πχ. ο καθοδηγητής 

πρέπει να φύγει από το γραφείο και δεν υπάρχει άλλος καθοδηγητής να τον 

αντικαταστήσει). 

Περαιτέρω συστήνεται προς  αποφυγή οποιωνδήποτε προβλημάτων που μπορεί να 

προκύψουν στην καταβολή του Μηνιαίου Επιδόματος, η οποιαδήποτε αλλαγή να 

γίνεται στην αρχή του κάθε μήνα και όχι κατά τη διάρκεια, εκτός κι αν κρίνεται ΑΚΡΩΣ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να γίνει άμεσα.  
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Αλλαγή Καθοδηγητή: 

 

Σε περίπτωση που ο ασκούμενος επιθυμεί να αλλάξει καθοδηγητή, πρέπει να 

υποβάλει το αίτημά του για «ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗ»  ηλεκτρονικά στον ΠΔΣ  μέσω 

του λογαριασμού του πριν προχωρήσει στην αιτούμενη αλλαγή.  

Το Αίτημά του πρέπει να συνοδεύεται με επιστολή από το Δικηγορικό Γραφείο που θα 

ενημερώνει για την αιτούμενη αλλαγή με όλα τα στοιχεία του Δικηγόρου Καθοδηγητή 

που πρόκειται να αναλάβει τον Ασκούμενο Δικηγόρο. (sl.22-24-Εγχειρίδιο). 

Σημειώστε ότι  ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗ  γίνεται  ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

και αφού τεκμηριωθούν οι λόγοι και εγκριθούν από το Αρμόδιο Τμήμα.(πχ.ο 

καθοδηγητής φεύγει από το γραφείο). 

 

Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων: 
 

Εάν τα προσωπικά στοιχεία του Ασκούμενου Δικηγόρου έχουν αλλάξει, μπορεί ο ίδιος 

να κάνει ηλεκτρονικά τις αλλαγές αφού πρώτα ενημερωθεί ο ΠΔΣ  για τις αλλαγές 

αυτές  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο trainee@cba.org.cy για να του δοθούν 

οι ανάλογες οδηγίες από το Αρμόδιο Τμήμα. 

Ολοκλήρωση Άσκησης: 

Κατά την ολοκλήρωση της Άσκησης του Ασκούμενου Δικηγόρου, (ακριβής 

ημερομηνία), ο Καθοδηγητής/Δικηγόρος πρέπει να υποβάλει/καταχωρίσει το Έντυπο 

Καταγραφής Εργασιών του. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω έντυπο δεν θα μπορεί 

να υποβληθεί αφού θα θεωρείται ως εκπρόθεσμο και ο Ασκούμενος δικηγόρος θα 

μένει εκτός πληρωμής. 

Πχ. Αν η ημερ. Έναρξης είναι η 01/01/2023 επομένως η ημερ. υποβολής του Εντύπου 

Καταγραφής Εργασιών είναι η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ήτοι 31/12/2024. 

Περαιτέρω ο Ασκούμενος την ίδια ημέρα, για να θεωρείται δικαιούχος του επιδόματος, 

πρέπει να συμπληρώσει μέσω του λογαριασμού του το Ερωτηματολόγιο ΙΙ - Λήξης. 

 

Τερματισμός Άσκησης: 

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί λόγοι που συνιστούν Διακοπή της Άσκησης/ 

Τερματισμό  από το Έργο Επιδότησης, πριν από την προκαθορισμένη περίοδο των 

12 μηνών, ο ασκούμενος πρέπει να υποβάλει το αίτημά του μέσω του λογαριασμού 

mailto:trainee@cba.org.cy
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του  επιλέγοντας  «ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ» και επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 

( sl.26-Εγχειρίδιο). 

Περαιτέρω πρέπει να ενημερώσει σχετικά και το Νομικό Συμβούλιο. 

Επανένταξη Άσκησης: 

Σε περίπτωση έγκρισης από το Νομικό Συμβούλιο για Επανένταξη της άσκησής του 

και αφού πληροί τις προϋποθέσεις, ο ασκούμενος θα υποβάλει το αίτημα μέσω του 

λογαριασμού του επιλέγοντας «Επανένταξη» και επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα 

έγγραφα/ πιστοποιητικά. Ακολούθως θα αναμένει την έγκριση του από το Αρμόδιο 

Τμήμα (sl.27-Εγχειρίδιο). 

  

Σημειώνεται ότι,  σε καμία περίπτωση η περίοδος καταβολής του επιδόματος δεν θα 

ξεπερνά τους 12 μήνες στο σύνολο. Ο ΠΔΣ θα καταβάλλει το μηνιαίο επίδομα για το 

υπόλοιπο της άσκησής του ανάλογα.  

 

Έντυπο Καταγραφής Εργασιών: 

Προθεσμία Υποβολής : 
 

Με βάση  την Προκήρυξη του Έργου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και 

εντός 5 εργάσιμων ημερών κάθε επόμενου μήνα (εξαιρουμένων των 

Σαββατοκύριακων και Αργιών), πρέπει να υποβάλλεται το Έντυπο Καταγραφής 

Εργασιών για τον κάθε ασκούμενο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής του Εντύπου Καταγραφής Εργασιών εντός της 

προαναφερθείσας προθεσμίας ο ασκούμενος θα εξαιρείται  από την πληρωμή . 

ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και  εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολογία η οποία 

αφού εξετασθεί από την επιτροπή του ΠΔΣ,  μπορεί να γίνει πληρωμή σε αναδρομική 

βάση. 

Σε περίπτωση δημόσιων αργιών ή/και εορτών ο ΠΔΣ, εκδίδει συμπληρωματικές 

ανακοινώσεις οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. 

 

Οδηγίες προς ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Καταγραφής 

Εργασιών: 
 

Ο Ασκούμενος Δικηγόρος για σκοπούς καταβολής του επιδόματος με τη συμπλήρωση 

κάθε ημερολογιακού μήνα, έχει την υποχρέωση αφού συμπληρώσει ορθά και 

κατάλληλα το Έντυπο Καταγραφής Εργασιών του να το παραχωρήσει στον 

Καθοδηγητή/δικηγόρο του εγκαίρως ούτως ώστε ο τελευταίος αφού το συμπληρώσει 
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και το εγκρίνει, να το υποβάλει στον ΠΔΣ εντός της πιο πάνω προθεσμίας. (sl.29-30 - 

Εγχειρίδιο ).  

- Σε περίπτωση εκπρόθεσμου εντύπου καταγραφής εργασιών βλ. εγχειρίδιο sl. 

31 και 38. 

 

Συγκεκριμένα το Έντυπο Καταγραφής Εργασιών  πρέπει να: 

 

1. Συμπληρώνεται ορθά και να παρατίθενται οι εργασίες που εκτελέστηκαν με 

πλήρη περιγραφικότητα (περισσότερες  λεπτομέρειες). 

2. Να μην χρησιμοποιούνται τα σύμβολα επανάληψης ή και να μην 

επαναλαμβάνονται οι ίδιες εργασίες χωρίς επεξήγηση. 

3. Συμπληρώνεται μόνο ένας μήνας σε κάθε έντυπο (π.χ. για Νοέμβριο από 1η 

Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου). 

4. Σφραγίζεται με την σφραγίδα του δικηγορικού γραφείου στο οποίο είναι 

τοποθετημένοι. 

5. Να είναι συμπληρωμένος ο τομέας «Σχόλια», από τον Καθοδηγητή/Δικηγόρο.  

6. Να είναι συμπληρωμένος ο τομέας «Απουσίες». 

7. Να έχει ημερομηνία υπογραφής, ολογράφως το ονοματεπώνυμο του 

καθοδηγητή και την υπογραφή του. 

8. Το σχετικό έντυπο θα πρέπει να υποβάλλεται/καταχωρείται  ολόκληρο, σε 

αρχείο PDF και όχι ως εικόνα (jpg). 

9. Σε περίπτωση άδειας ασθενείας πέραν των 2 ημερών, θα πρέπει να 

επισυνάπτεται σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό/δικαιολογητικό διαφορετικά οι 

ημέρες αυτές θα αποκόπτονται από την μηνιαία καταβολή επιδόματος. 

10.  Σε περίπτωση απουσίας θα πρέπει να συμπληρώνονται οι μέρες απουσίας, ο 

αριθμός και οι ακριβείς ημερομηνίες καθώς επίσης και ο λόγος απουσίας. 

 

Το πρώτο μέρος του Έντυπου Καταγραφής εργασιών πρέπει να συμπληρώνεται 

περιγραφικά και να υπογράφεται από τον Ασκούμενο Δικηγόρο και το δεύτερο μέρος 

από τον από τον/την Καθοδηγητή/ Δικηγόρο. 

 

Το Έντυπο Καταγραφής Εργασιών συμπληρώνεται είτε σε ημερήσια είτε σε 

εβδομαδιαία βάση, καθ’ ότι διεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι τόσο από τους Λειτουργούς 

του ΠΔΣ όσο και από της Μονάδας ΕΚΤ. Κατά τους ελέγχους αυτούς το εν λόγω 

Έντυπο θα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο εργασίας και να παρουσιάζεται στους 

Λειτουργούς όταν ζητηθεί. 

 

Σημειώνεται ότι, το Έντυπο Καταγραφής Εργασιών υπογράφεται και υποβάλλεται 

ΜΟΝΟ από τον Καθοδηγητή/Δικηγόρο.  
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Το Έντυπο Καταγραφής εργασιών θα συμπληρώνεται τόσο κατά την διάρκεια της 

προετοιμασίας για τις εξετάσεις, όσο και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. 

Στο Παράρτημα -I- θα βρείτε Δείγμα ορθής συμπλήρωσης του Εντύπου Καταγραφής 

Εργασιών.  

 

Αξιολόγηση και Έγκριση Εντύπου: 

Μόλις υποβληθεί το Έντυπο Καταγραφής Εργασιών θα λαμβάνεται μήνυμα επιτυχής  

υποβολής του στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου τόσο του Καθοδηγητή/Δικηγόρου όσο 

και στου Ασκουμένου. 

Στις περιπτώσεις όπου το Έντυπο Καταγραφής Εργασιών μετά από την αξιολόγηση 

του από το Αρμόδιο Τμήμα χρήζει διορθώσεων, τότε θα λαμβάνεται μήνυμα 

απόρριψης  στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου τόσο του Καθοδηγητή/Δικηγόρου όσο και 

στου Ασκουμένου, με σχετικές οδηγίες προς διόρθωση (να ελέγχεται και το junk). 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που το Έντυπο Καταγραφής Εργασιών δεν 

καταχωρηθεί εκ νέου διορθωμένο και εντός της καθορισμένης προθεσμίας τότε ο 

ασκούμενος εξαιρείται από το δικαίωμα λήψης του επιδόματος. 

Επιτόπιοι και τηλεφωνικοί Έλεγχοι: 

 

Επιτόπιοι και τηλεφωνικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο από τους Λειτουργούς του 

ΠΔΣ όσο και από τους Λειτουργούς της Μονάδας ΕΚΤ του ΥΕΚΑ, για σκοπούς 

διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής της άσκησης στα πλαίσια της ορθής 

διεκπεραίωσης του Έργου Επιδότησης Ασκούμενων Δικηγόρων. Η 

διευκόλυνση/συνεργασία στην πραγματοποίηση των εν λόγω ελέγχων εμπίπτει τόσο 

στις υποχρεώσεις των Ασκούμενων Δικηγόρων όσο και των Δικηγορικών Γραφείων 

ή/και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. 

Σε περίπτωση απουσίας του/ων Ασκούμενου/ων Δικηγόρου/ων από το γραφείο κατά 

τη διενέργεια του ελέγχου, θα πρέπει να αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία 

Μονάδα ΕΚΤ του ΥΕΚΑ ή/και  ΠΔΣ, γραπτή βεβαίωση/ επιστολή από το γραφείο με 

την οποία θα επεξηγείται ο λόγος απουσίας.  

Σημειώνεται δε ότι, οι Ασκούμενοι Δικηγόροι πρέπει να διατηρούν στο γραφείο που 

είναι τοποθετημένοι όλα τα σχετικά παραστατικά, ειδικότερα το Έντυπο Καταγραφής 

Εργασιών του τρέχοντος μήνα. Συστήνεται επίσης όπως διατηρείται αρχείο με τα 

Έντυπα Καταγραφής Εργασιών των προηγούμενων μηνών. 
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Μαθήματα Νομικού Συμβουλίου: 

 

Οι Ασκούμενοι Δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων που 

οργανώνονται από το Νομικό Συμβούλιο, για την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. 

Καθότι οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και τις απογευματινές ώρες, οι 

Ασκούμενοι Δικηγόροι έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν στο γραφείο τους σε 

περίπτωση ακύρωσης μαθήματος.  

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το οποίο σας αποστέλλονται οι ενημερώσεις για τα 

μαθήματα, είτε για ακύρωση είτε για αναπλήρωση είναι το 

traineelawyers2022@gmail.com Οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μην 

λαμβάνεται υπόψη. 

Εξετάσεις Νομικού Συμβουλίου: 

 

Οι Ασκούμενοι Δικηγόροι δικαιούνται να απουσιάζουν μετά από ειδική άδεια που τους 

παραχωρείται από το Δικηγορικό Γραφείο που είναι τοποθετημένοι, για σκοπούς 

προετοιμασίας τους για τις εξετάσεις όπως ορίζονται από το Νομικό Συμβούλιο για την 

μετέπειτα εγγραφή τους στο Μητρώο των Δικηγόρων για περίοδο που δεν ξεπερνά τις 

8 εβδομάδες συνολικά, (6 για προετοιμασία/μελέτη και 2 για την διεξαγωγή). Σε 

περίπτωση απουσίας πέραν των 8 εβδομάδων, δεν θα καταβάλλεται το επίδομα για 

την πρόσθετη περίοδο. 

Για να θεωρούνται δικαιούχοι του επιδόματος οι Ασκούμενοι Δικηγόροι, για την 

περίοδο των 6 εβδομάδων που απουσίαζαν για την προετοιμασία τους για τις 

εξετάσεις, θα επιβεβαιώνεται με το Νομικό Συμβούλιο το κατά πόσο έχουν 

παρακαθήσει σε ΟΛΑ τα μαθήματα της εξεταστικής.   

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα εξετάζεται η οποιαδήποτε αιτιολογημένη και 

τεκμηριωμένη παρέκκλιση από το πιο πάνω και η κάθε περίπτωση θα αξιολογείται 

ξεχωριστά από την επιτροπή του Π.Δ.Σ. 

Σημειώνεται δε ότι, για  την περίοδο προετοιμασίας των εξετάσεων του Νομικού 

Συμβουλίου, το επίδομα θα παγοποιείται για όλους τους αιτηθέντες ασκούμενους 

και θα καταβάλλεται αμέσως μετά από την επιβεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου ότι 

παρακάθησαν σε όλα τα μαθήματα, τόσο από τον ΠΔΣ όσο και από τα δικηγορικά 

γραφεία. 

Κατά την διάρκεια που οι ασκούμενοι δικηγόροι απουσιάζουν από την εργασία τους 

για προετοιμασία των εξετάσεων, πρέπει να υποβάλλουν ανελλιπώς το Έντυπο 

Καταγραφής Εργασιών τους με την περιγραφή « Άδεια για εξετάσεις Νομικού 

mailto:traineelawyers2022@gmail.com
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Συμβουλίου» με συμπληρωμένες όλες τις εβδομάδες και βάσει των πιο πάνω 

οδηγιών.  

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες ή/και πληροφορίες σχετικά με τις διαλέξεις, το 

πρόγραμμα των διαλέξεων, την αίτηση υποβολής των εξετάσεων, το πρόγραμμα των 

εξετάσεων (αναρτάται 1 μήνα προηγουμένως), υπεύθυνο είναι ΜΟΝΟ το Νομικό 

Συμβούλιο και μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτό στα τηλέφωνα 22 889 205/ 207 ή/και 

στην ιστοσελίδα τους https://www.legalcouncil.org.cy. 

Άδειες: 
 

Αναφορικά με τις άδειες, πέραν της ειδικής άδειας, περιόδου των 6 βδομάδων για την 

προετοιμασία για τις εξετάσεις, αποτελεί μέρος της πολιτικής που διατηρεί το κάθε 

δικηγορικό γραφείο και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με 

το Γραφείο.  

Ετήσια Άδεια: Εάν το γραφείο σας παρέχει δικαιολογημένη άδεια, αυτή δεν θα πρέπει 

να ξεπερνά τις 20 ημέρες ετησίως και κατ’ ουδένα λόγο δεν πρέπει αυτές να 

προηγούνται της έναρξης της ειδικής άδειας των εξετάσεων. 

Περαιτέρω σημειώστε ότι οποιαδήποτε συνεχόμενη ετήσια άδεια δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 2 βδομάδες. 

Οι οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες απουσίες  αποκόπτονται από το επίδομα. 

Άδεια Ασθενείας: Σε περίπτωση απουσίας με άδεια ασθενείας, πέραν των 2 

ημερών, θα πρέπει να επισυναφθεί μαζί με το Έντυπο Καταγραφής Εργασιών και 

σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό/δικαιολογητικό. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται 

αποκοπή των ημερών από το μηνιαίο επίδομα κατάρτισης. 

Σε περίπτωση άδειας ασθενείας πέραν των 2 βδομάδων με αιτιολογημένα 

πιστοποιητικά ιατρού κτλ, δεν θα γίνεται η πληρωμή και σε συνεννόηση με το Νομικό 

Συμβούλιο θα δίνεται η ανάλογη παράταση άσκησης η οποία θα πληρώνεται εκ των 

υστέρων.   

Σημειώνεται ότι, μέχρι και 2 βδομάδες συνεχόμενης και αιτιολογημένης άδειας 

ασθενείας, η πληρωμή γίνεται κανονικά.  

Παραρτήματα: 

 

Παράρτημα -I -  Δείγμα - Έντυπο Καταγραφής Εργασιών  
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Έργο «Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για Νέους Πτυχιούχους Νομικής» 

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  ΜΗΝΑΣ:………………………………………… 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………….…….……………………………………………………… 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ………………………………….…………………………………………………… 

Αρ. Μητρώου: ..……………………………….……………………………………………………………………………. 

Εβδομάδα από – μέχρι: …………………………1 – 7   
Περιγραφή Εργασιών:  

 
 
Ενδεικτικό συμπλήρωσης καταγραφής εργασιών σε εβδομαδιαία βάση τύπου bullet – points:  
 

1. Εμφανίσεις ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου/Ανωτάτου Δικαστηρίου (για παράδειγμα 
θα συμπληρώνετε την φύση της υπόθεσης που εμφανιστήκατε ή/και 
παρακολουθήσατε), π.χ. 

• Ποινική υπόθεση που αφορούσε συμπλοκή 

• Υπόθεση που αφορούσε εργατικές διαφορές 

• Υπόθεση που αφορούσε επιμέλεια ανήλικου παιδιού 

• Παρακολούθηση ποινικής υπόθεσης ναρκωτικών  
2. Σύνταξη Δικογράφων (θα συμπληρώνετε τα δικόγραφα ή/και τα έγγραφα που 

συντάξατε ή προετοιμάσατε), π.χ. 

• Υπεράσπιση για υπόθεση αστικού δικαίου για ιατρική αμέλεια 

• Προετοιμασία συμβάσεων, πληρεξουσίων και επιστολών 

• Προετοιμασία εγγράφων για εταιρείες  
3. Νομική Έρευνα (αναφορά στο θέμα που διεξήχθηκε η Νομική Έρευνα), π.χ. 

• Αποφάσεων για μηνιαίες δόσεις  

• Θεσμών πολιτικής Δικονομίας – τρόπος επίδοσης  

• Προϋποθέσεις έκδοσης διαζυγίου 
κ.ο.κ. 
 
 

…………………………………………………….. 
Υπογραφή Ασκούμενου Δικηγόρου 
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Εβδομάδα από – μέχρι:  ………………………… 8 - 14  
Περιγραφή Εργασιών:  
 
Ενδεικτικό συμπλήρωσης καταγραφής εργασιών σε καθημερινή βάση σε μορφή κειμένου: 
 
π.χ. 8/12/17: Εμφάνιση ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου για υπόθεση που αφορούσε ιατρική 
αμέλεια (πρώτη εμφάνιση) και παρακολούθηση ποινικής υπόθεσης για ναρκωτικά. Προετοίμασα 
επιστολές για το Τμήμα Μεταναστεύσεως, άρχισα να μελετώ μια υπόθεση για εργατικές διαφορές 
για να ετοιμάσω την Υπεράσπιση.  
 
κ.ο.κ. 
 
 
 

…………………………………………………….. 
Υπογραφή Ασκούμενου Δικηγόρου 

Εβδομάδα από – μέχρι:  …………………………………15 -21  
Περιγραφή Εργασιών:  
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
Υπογραφή Ασκούμενου Δικηγόρου 

Εβδομάδα από – μέχρι: ……………………………………… 22 – 29  
Περιγραφή Εργασιών:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
Υπογραφή Ασκούμενου Δικηγόρου 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Εβδομάδα από – μέχρι: ……………………… 30 – 31  
Περιγραφή Εργασιών:  
 
Κατά την περίοδο προετοιμασίας ή/και εξεταστικής περιόδου το έντυπο θα συμπληρώνεται 
κανονικά (ημερομηνίες) με την ένδειξη (περιγραφή) ως κατωτέρω: 
 
«ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» 
  

Ή 
 
«ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» 
 
 

…………………………………………………….. 
Υπογραφή Ασκούμενου Δικηγόρου 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗ 

 
Αριθμός Απουσιών:              Δικαιολογημένες                    Αδικαιολόγητες  

 
Λόγοι Απουσίας:  

 

Επιβεβαίωση /Σχόλια Δικηγόρου Καθοδηγητή:  

 

Ονοματεπώνυμο Καθοδηγητή:  

Υπογραφή Δικηγόρου Καθοδηγητή: 

 Ημερομηνία:  

Σφραγίδα Δικηγορικού Γραφείου/ Νομικής Υπηρεσίας: 

*Όλα τα πιο πάνω πεδία πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά. 

*   Τα πεδία που είναι με κόκκινο είναι υποχρεωτικό να είναι συμπληρωμένα κάθε φορά. 
** Αυτό το έντυπο αποτελεί παράδειγμα για το πως θα πρέπει να συμπληρώνεται ορθά το Έντυπο 
Καταγραφής Εργασιών κάθε μήνα. Η φύση της εργασίας κάθε ασκούμενου δικηγόρου είναι 
διαφορετική και για αυτό τα όσα έχουν συμπληρωθεί στο ενδεικτικό Έντυπο Καταγραφής 
Εργασιών θεωρούνται ως παραδείγματα, για καθοδήγηση. Νοείται ότι ό τρόπος συμπλήρωσης του 
εν λόγω εντύπου δεν είναι δεσμευτικός. Ο καθένας έχει το δικαίωμα συμπλήρωσης του εντύπου 
με τον δικό του τρόπο, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες.  
 
 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

  


