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ΟΔΗΓΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

 

Αίτηση Συμβούλου Αφερεγγυότητας 

 

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ο αιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία 

με τα αληθή και ορθά στοιχεία που ζητούνται.  

Ο αιτητής πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ διπλώματα/ 

βεβαιώσεις που ζητούνται στο Μέρος 7 της αίτησης. 

Ο αιτητής οφείλει να συμπληρώσει το Μέρος 8 της αίτησης το οποίο περιλαμβάνει την 

υπεύθυνη δήλωση, η οποία τον δεσμεύει ότι τηρεί το Νόμο Ν.64(Ι)/2015 και τον περί 

Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου του 2015 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 22, 

αλλά και τον Κώδικα Δεοντολογίας των Συμβούλων Αφερεγγυότητας. Επιπρόσθετα, 

θα πρέπει να συμπληρωθεί η συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση προς την αίτηση 

για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Συμβούλου Αφερεγγυότητας (Σ.Α) κατά την 

οποία πρέπει να συμπληρώσει τις ιδιότητες που επιθυμεί να αναλάβει ως Σ.Α, την 

οποία πρέπει και να υπογράψει. 

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

(Π.Δ.Σ) είτε διά χειρός ( δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του αιτητή) είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Ο αιτητής πρέπει να πληρώσει το ποσό των €50 για την αίτηση είτε με επιταγή είτε με 

μετρητά. 

 

Διαδικασία εξέταση αίτησης:  

 

1. Βάσει Αρχείου ετοιμάζεται μία λίστα που περιλαμβάνει τα χρόνια εργασιακής 

πείρας και κατατίθεται η αίτηση ενώπιον της Εκτελεστικής Διευθύντριας του 

Π.Δ.Σ.  

2. Ενημερώνεται η Ειδική Επιτροπή του Π.Δ.Σ, η οποία αποτελείτε από δύο μέλη. 

Τα μέλη αυτά είναι Πρόεδροι Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων.  Η εν λόγω 

επιτροπή συστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Δ.Σ. 
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3. Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται με βάση το έντυπο αξιολόγησης και της 

λίστας με τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν. 

4. Ο Π.Δ.Σ ενημερώνει τον αιτητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά πόσο 

έχει εγκριθεί ή απορριφθεί η αίτησή του. 

Διαδικασία πρώτης εγγραφής και ανανέωση άδειας: 

 

1. Μετά την έγκριση της αίτησης, ο αιτήτης θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 

€250 για την έκδοση της ετήσιας άδειας του Σ.Α. και το ποσό των €50 για τον 

Έφορο Εταιριών. 

2. Επιπλέον, υποχρεούται όπως προσκομίσει επαγγελματική ασφάλεια που 

απαιτείται για τους Σ.Α. 

3. Για την ανανέωση της ετήσιας άδειας, η οποία λήγει 31/11 εκάστου έτους, θα 

πρέπει να καταβάλει το ποσό των €170 μαζί με την επαγγελματική ασφάλεια. 

 

Διαδικασία Αποστολής τέλους στο Έφορο Εταιρειών 

 

1. Αποστέλλεται το χρηματικό ποσό των €50 μέσω messenger στον Έφορο 

Εταιρειών 

2. Λαμβάνεται απόδειξη από τον Π.Δ.Σ για την καταβολή το πιο πάνω ποσού. 


