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Ο ΠΔΡΗ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ (ΚΔΦ. 2) (ΟΠΩ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ) 

(ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 24(1) (Β) ΚΑΗ (ΗΒ) ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΚΔΦ. 2) 
____________________ 

Καλνληζκφο κε βάζε ην άξζξν 24(1)(β)(ηβ) 

Σν πκβνχιην ηνπ Παγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ δίλνπλ νη παξάγξαθνη (β) θαη (ηβ) ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πεξί Γηθεγφξσλ Νφκνπ Κεθ. 2 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κέρξη ζήκεξα) έθδσζε κε ηελ 
έγθξηζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2017 ηνλ αθφινπζν Καλνληζκφ: 
 

ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

1. Κάζε εγγεγξακκέλνο δηθεγφξνο θαζψο θαη θάζε επξσπαίνο δηθεγφξνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί αλαγλσξηζκέλα 
πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο λνκηθήο εθπαίδεπζεο (ΝΔ) ζε φζεο ψξεο θαζνξίδεη ην Γ. ηνπ Π.Γ. γηα θάζε 
έηνο πνπ ζπκπιεξψλεη άζθεζεο ηεο δηθεγνξίαο αξρίδνληαο απφ ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο βάζεη ηνπ πεξί 

Γηθεγφξσλ Νφκνπ Κεθ.2. 

2. Κάζε εγγεγξακκέλνο δηθεγφξνο πνπ εηζέξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζην επάγγεικα ζα έρεη ππνρξέσζε λα 
παξαθνινπζεί αλαγλσξηζκέλα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο λνκηθήο εθπαίδεπζεο (ΝΔ) ζε φζεο ψξεο 
θαζνξίδεη ην Γ. ηνπ Π.Γ. γηα θάζε πιήξε κήλα πνπ αζθεί ηε δηθεγνξία απφ ηελ εκεξνκελία πξψηεο εγγξαθήο 
ηνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο πξψηεο εγγξαθήο απφ ηε 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο βάζεη ηνπ 

πεξί Γηθεγφξσλ Νφκνπ Κεθ.2. 

3. Κάζε εγγεγξακκέλνο δηθεγφξνο νθείιεη λα ηεξεί αξρείν ησλ πξνγξακκάησλ ΝΔ πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη 
πξνο ζπκκφξθσζε κε ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο θαη λα παξνπζηάδεη ην αξρείν απηφ ζην πκβνχιην καδί κε 
ηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ηνπ θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρξφλν ηνπ δεηεζεί 
απφ ην πκβνχιην ηνπ ΠΓ. 

4. Έλαο δηθεγφξνο ζα ζεσξείηαη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα ΝΔ φηαλ παξνπζηάζεη θαη/ή 
παξαθνινπζήζεη έλα αλαγλσξηζκέλν απφ ην πκβνχιην ηνπ ΠΓ πξφγξακκα ΝΔ δηάξθεηαο πέξαλ ηεο κηζήο 
ψξαο θαη ν ρξφλνο παξαθνινχζεζεο ζα ζεσξείηαη ε πξαγκαηηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη 
παξνπζηάζεη θαη/ή παξαθνινπζήζεη. Ζ παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη λα αθνξά νιφθιεξν ην εγθεθξηκέλν 
πξφγξακκα. Παξαθνινχζεζε κφλν κέξνπο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο δελ ζα πξνζκεηξά. 

5. (α) Σα πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ην πκβνχιην ηνπ ΠΓ ή απφ 
νπνηαδήπνηε επηηξνπή δπλαηφλ λα ζπζηαζεί απφ ην πκβνχιην ηνπ ΠΓ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κπνξνχλ λα 
πεξηιακβάλνπλ ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο ή άιιεο δηαξζξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξαδίδνληαη 
πξφζσπν κε πξφζσπν ή κέζσ δηαδηθηχνπ ή κέζσ άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε 
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν έρεη εηνηκαζηεί απφ εγθεθξηκέλνπο απφ ην πκβνχιην ηνπ ΠΓ, ή απφ 
νπνηαδήπνηε επηηξνπή δπλαηφλ λα ζπζηαζεί απφ ην πκβνχιην ηνπ ΠΓ, παξνρείο.  

Ννείηαη φηη έλαο δηθεγφξνο δελ ζα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη παξαθνινχζεζε  πέξαλ ησλ 4 σξψλ ζπλερνχο 
λνκηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ παξαθνινχζεζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη κφλν.  

(β) Σν πκβνχιην ηνπ ΠΓ ζα κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα δηαθνξνπνηήζεη ή επεθηείλεη ηηο θαηεγνξίεο 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ αλαγλσξηζκέλα πξνγξάκκαηα ΝΔ. Σν πκβνχιην ηνπ ΠΓ ζα 
κπνξεί επίζεο κε απφθαζε ηνπ λα απμήζεη ηηο ψξεο παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ ΝΔ πνπ πξέπεη λα 
ζπκπιεξψλεη θάζε δηθεγφξνο θάζε έηνο. 

6.  Έλαο δηθεγφξνο ζα κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη κέρξη 4 ψξεο ΝΔ παξαθνινπζψληαο πξνγξάκκαηα ΝΔ, ή άιιεο 
αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ηέηνηεο απφ νπνηνδήπνηε άιιν Γηθεγνξηθφ χιινγν 
κέινο ηεο CCBE. 

7. Έλαο δηθεγφξνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη κέρξη 3 ψξεο ζπλερνχο λνκηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ έλα 
ρξφλν ζηνλ άιιν.  

8. Σν πκβνχιην ηνπ ΠΓ ζα κπνξεί γηα εηδηθνχο ιφγνπο λα απαιιάμεη έλα δηθεγφξν είηε ελ φισ είηε ελ κέξεη απφ 
ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο ΝΔ γηα νπνηνδήπνηε έηνο ή λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία 
ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ ΝΔ γηα νπνηνδήπνηε έηνο. 

9.   Ζ ππνρξέσζε ηνπ Γηθεγφξνπ επεθηείλεηαη κέρξη ηεο ειηθίαο ησλ 65 εηψλ, λννπκέλνπ φηη αζθεί δηθεγνξία 25 
ρξφληα. 

10. Σν πκβνχιην δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ λα ξπζκίδεη νπνηνδήπνηε ζέκα ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.   

Δγθξίζεθε ζηελ ζπλεδξία ηνπ Γ. ηνπ Π.Γ. ζηηο 5 επηεκβξίνπ 2017. 
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