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ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 
1966 

Προοίμιο 

Συνοπτικός τίτλος 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις 
και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 1966. 

Προκαταρκτικαί Διατάξεις 

Ερμηνεία 

2.—(1) Εν τοις παρούσι Κανονισμοίς, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη 
διάφορος έννοια— 

«άσκησις μετ' εισφορών» σημαίνει εν σχέσει προς δικηγόρον το χρονικόν 
διάστημα ασκήσεως επαγγέλματος κατά το οποίον ούτος έκαμνεν 
εισφοράς δυνάμει των παρόντων Κανονισμών και περιλαμβάνει παν 
χρονικόν διάστημα το οποίον δυνάμει των διατάξεων των παρόντων 
Κανονισμών θεωρείται ως χρονικόν διάστημα ασκήσεως μετ' εισφορών· 

«δικαιούχος» σημαίνει— 

(α) την χήραν ή τον χήρον εισφορέως· 

(β) το συνταξίμου ηλικίας τέκνον εισφορέως· 

«εισφορέας» σημαίνει δικηγόρο, ή Νομικό Λειτουργό που καθίσταται 
εισφορέας δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού 11 των παρόντων 
Κανονισμών· 

«εφάπαξ ποσό» σημαίνει κάθε ποσό χορηγούμενο σε εισφορέα ή σε 
δικαιούχο εφάπαξ, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς· 

«ο Νόμος» σημαίνει τον περί Δικηγόρων Νόμον και περιλαμβάνει πάντα 
Νόμον τροποποιούντα ή αντικαθιστώντα αυτόν· 

«Συμβούλιον» σημαίνει το δυνάμει των διατάξεων των παρόντων 
Κανονισμών συνιστώμενον διοικητικόν συμβούλιον του Ταμείου· 

«σύνταξις» σημαίνει πάσαν σύνταξιν χορηγουμένην εις εισφορέα ή 
δικαιούχον δυνάμει των παρόντων Κανονισμών· 

«Ταμείον» σημαίνει το δυνάμει των παρόντων Κανονισμών καθιδρυόμενον 
Ταμείον Συντάξεως Δικηγόρων· 

«τέκνον» περιλαμβάνει παν εξώγαμον τέκνον ως προς την μητέρα αυτού 
ως και αναγνωρισθέν και υιοθετηθέν τέκνον· 



«χήρα» περιλαμβάνει και χήρον. 

(2) Τέκνον είναι συντάξιμου ηλικίας για σκοπούς των παρόντων κανονισμών 
όταν το τέκνον τυγχάνει εκπαίδευσης επί πλήρους απασχόλησης, μέχρις ότου 
συμπληρώσει την εκπαίδευση ή παντρευτεί, αλλά εν πάση περιπτώση, όχι 
πέραν του εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας αυτού. 

Νοείται ότι τέκνο εισφορέα, ανίκανο να φροντίζει τον εαυτό του και να 
εξασφαλίζει μόνο του τα αναγκαία προς το ζην, είτε γεννημένο με ανίατη 
ασθένεια ή με οποιαδήποτε πνευματική ή σωματική αναπηρία είτε γιατί έγινε 
ανίκανο, μέσα στη χρονική περίοδο στην οποία τέκνο εισφορέα θεωρείται 
συντάξιμης ηλικίας, είναι και παραμένει, για τους σκοπούς των παρόντων 
Κανονισμών, τέκνο συντάξιμης ηλικίας, άσχετα με την ηλικία του και την 
οικονομική κατάσταση του ιδίου ή της οικογένειάς του: 

Νοείται περαιτέρω ότι, εκτός από τις περιπτώσεις που η ανικανότητα αυτή 
αποδεικνύεται από μόνη της, ισχύουν για απόδειξη της οι πρόνοιες του 
Κανονισμού 20Α: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αποκατάστασης της ικανότητας 
δικαιούχου ανίκανου τέκνου εισφορέα, το δικαίωμα του για σύνταξη χάνεται. 

(3) Όταν ο γάμος οιουδήποτε εισφορέως ακυρωθή ή διαλυθή δια τελεσιδίκου 
αποφάσεως οιουδήποτε αρμοδίου Δικαστηρίου, συμφώνως προς το δίκαιον 
της προσωπικής αυτού νομικής καταστάσεως, ο έτερος των συζύγων θεωρείται 
δια τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών ότι έπαυσε να είναι δικαιούχος 
κατά την ημερομηνίαν της τοιαύτης ακυρώσεως ή διαλύσεως. 

Ίδρυσις του Ταμείου 

Ταμείον Συντάξεως Δικηγόρων 

3.—(1) Καθιδρύεται Ταμείον κληθησόμενον «το Ταμείον Συντάξεως 
Δικηγόρων», με έδρα τη Λευκωσία, προς παροχήν συντάξεων εις 
αποσυρομένους της ασκήσεως του επαγγέλματος δικηγόρους εισενεγκόντας 
εις το Ταμείον, εν περιπτώσει δε θανάτου αυτών εις τας χήρας και τα ορφανά 
αυτών, ως προνοείται εν τοις παρούσι Κανονισμοίς. 

(2) Πάσαι αι υπό των παρόντων Κανονισμών εξουσιοδοτούμεναι συντάξεις και 
πάσαι αι κατά την διαχείρισιν του Ταμείου διενεργούμενοι δαπάναι 
καταβάλλονται εκ του Ταμείου, πάσαι δε αι υπό εισφορέων γινόμεναι εισφοραί, 
πάντα τα συμφέροντα ή επενδύσεις του Ταμείου, παν εισόδημα εξ οιασδήποτε 
ιδιοκτησίας του Ταμείου, πάσα δωρεά εις το Ταμείον και γενικά κάθε ποσό ή 
άλλο περιουσιακό στοιχείο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία ή σύμφωνα με 
σχετική πρόνοια οποιουδήποτε νόμου προοριζόμενο για το Ταμείο και παν 
ποσόν εισπραχθέν εκ τελών δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 27 του Νόμου 
καταβάλλονται εις το Ταμείον. 



(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 6, ουδεμία σύνταξις ή ετέρα 
παροχή δυνάμει των παρόντων Κανονισμών καταβάλλεται προ της 31ης 
Δεκεμβρίου 1966. 

Διοικητικόν Συμβούλιον 

Διοικητικόν Συμβούλιον 

4.—(1) Το Ταμείον τελεί υπό τον έλεγχον διοικητικού Συμβουλίου συγκειμένου 
εκ— 

(α) του Προέδρου του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, ως Προέδρου 

(β) του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία του Παγκυπρίου 
Δικηγορικού Συλλόγου 

(γ) από τους Προέδρους των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων: 

Νοείται ότι μέλος απουσιάσαν αδικαιολογήτως εκ τριών συνεχών 
συνεδριάσεων του Συμβουλίου αυτομάτως εκπίπτει του αξιώματος αυτού 
και η θέσις αυτού κενούται. 

(δ) Και από ένα δικηγόρο που αποσύρθηκε από την άσκηση του 
επαγγέλματος και που λαμβάνει σύνταξη, σύμφωνα με τους παρόντες 
Κανονισμούς ο οποίος διορίζεται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου: 

Νοείται ότι, αν το μέλος αυτό, απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις 
συνεχείς συνεδριάσεις του Συμβουλίου, αυτόματα χάνει το αξίωμα του και 
η θέση είναι διαθέσιμη: 

Νοείται περαιτέρω ότι, αν κανένας από τους δικηγόρους οι οποίοι 
αποσύρθηκαν από την άσκηση του επαγγέλματος και που λαμβάνουν 
σύνταξη, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, δεν είναι διαθέσιμος 
για να διοριστεί μέλος του Συμβουλίου για συγκεκριμένη τριετή περίοδο ή 
μέρος της, δε  θα επηρεάζεται με κανένα τρόπο από την αδυναμία αυτή η 
νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου. 

(2) Ο Πρόεδρος, ή εν τη απουσία ή ανικανότητι αυτού όπως ενεργή το υπό του 
Συμβουλίου επί τούτω ειδικώς εξουσιοδοτούμενον μέλος του Συμβουλίου, 
υπογράφει πάσαν σύμβασιν ή άλλο έγγραφον εκ μέρους του Ταμείου και 
αντιπροσωπεύει τούτο ενώπιον πάσης δικαστικής ή άλλης αρχής. 

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδριάσεις του Συμβουλίου δια προσκλήσεως 
αποστελλομένης εις έκαστον μέλος πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της 
συνεδριάσεως και καθοριζούσης τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της 
συνεδριάσεως: 



Νοείται ότι εν περιπτώσει λίαν επειγούσης ανάγκης τοιαύτη συνεδρίασις 
δύναται να συγκληθή υπό του Προέδρου κατόπιν εικοσιτετραώρου τουλάχιστον 
προτέρας προσκλήσεως των μελών. 

(3Α) Με απόφαση του Προέδρου, το Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και 
μέσω τηλεδιασκέψεως: 

Νοείται ότι, επιφυλασσόμενων των όσων προβλέπονται  στον Κανονισμό 
4(6) προς την διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζονται ως νόμιμες: 

Νοείται 
περαιτέρω   ότι,   οποιαδήποτε   συνεδρία   μέσω   τηλεδιασκέψεως λογίζεται 
ως νόμιμη συνεδρία και κάθε μέλος του Συμβουλίου που συμμετέχει στη 
συνεδρία λογίζεται ως παρόν και δικαιούμενο να ψηφίζει: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κρίνεται επιβεβλημένη η 
αποχώρηση  ενός  ή  περισσότερων  μελών  του  Συμβουλίου  για 
οποιοδήποτε λόγο, η διακοπή της σύνδεσης με το εν λόγω μέλος ή μέλη 
λογίζεται ως νόμιμη αποχώρηση από τη συνεδρία μέσω τηλεδιάσκεψης: 

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ότι 
λαμβάνει χώρα στο συνήθη χώρο εργασίας του Συμβουλίου ή   σε χώρο που 
ήθελε καθορισθεί για τον σκοπό αυτό. 

(4) Ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίασιν του Συμβουλίου δι' ειδικών θέμα όταν 
τούτο ζητηθή εγγράφως υπό πέντε τουλάχιστον μελών του Συμβουλίου. 

(5) Ο Πρόεδρος προεδρεύει κατά τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Εν 
περιπτώσει απουσίας του ή ανικανότητός του όπως ενεργή, τα κατά την 
συνεδρίασιν παρόντα μέλη εκλέγουσιν εν εξ αυτών όπως προεδρεύση κατά την 
συνεδρίασιν. 

(6) Πέντε μέλη συνιστώσιν απαρτίαν δι' εκάστην συνεδρίασιν. 

(7) Άπασαι αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 
παρόντων και ψηφιζόντων μελών. 

(8) Κατά τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφον 
των πρακτικών εκάστης τοιαύτης συνεδριάσεως διανέμεται εις έκαστον μέλος 
αρκούντως ενωρίτερον της επομένης συνεδριάσεως του Συμβουλίου, ίνα 
δυνηθή έκαστον μέλος να κάμη παρατηρήσεις επ' αυτών, εκτός εάν τούτο είναι 
αδύνατον να γίνη ως προς οιανδήποτε συνεδρίασιν συγκαλουμένην δυνάμει 
της επιφυλάξεως της παραγράφου (3) του Κανονισμού 4, οπότε τα πρακτικά 
διανέμονται αρκούντως ενωρίτερον της κατόπιν αυτής επομένης 
συνεδριάσεως. Κατά την έναρξιν της τοιαύτης συνεδριάσεως αι παρατηρήσεις 
αύται εξετάζονται και λαμβάνεται επ' αυτών απόφασις, κατόπιν δε τούτου τα 
πρακτικά επικυρούνται και υπογράφονται υπό του προέδρου της 
συνεδριάσεως. 



Νοείται περαιτέρω ότι αντίγραφο των πρακτικών κάθε τέτοιας συνεδρίασης 
του Συμβουλίου διανέμεται και στους Προέδρους των τοπικών Δικηγορικών 
Συλλόγων και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

(9) Το Συμβούλιον δύναται να ιδρύση επιτροπάς συγκειμένας είτε εκ μελών του 
Συμβουλίου είτε εκ προσώπων τα οποία είναι δικηγόροι αλλ' ουχί μέλη του 
Συμβουλίου είτε εξ αμφοτέρων δι' οιονδήποτε των σκοπών του Συμβουλίου και 
δύναται να εξουσιοδοτήση οιασδήποτε τοιαύτας επιτροπάς όπως ασκώσιν 
οιασδήποτε των εξουσιών ή εκτελώσιν οιαδήποτε των καθηκόντων του 
Συμβουλίου. 

Το Συμβούλιον ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας πάσης τοιαύτης 
επιτροπής, περιλαμβανομένων και των περί απαρτίας. 

(10) Το Συμβούλιο δύναται, κατά τις διατάξεις του περί της Ίδρυσης, των 
Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2006, να διορίζει, σε μόνιμη ή περιοδική 
βάση και έναντι αμοιβής, ειδικό σύμβουλο κατάρτισης στρατηγικού σχεδίου 
επενδύσεως κεφαλαίων του Ταμείου, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους 
ειδικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των εισφορέων 
του Ταμείου. 

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου 

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου 

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, το Συμβούλιον 
ασκεί τοιαύτας εξουσίας και εκτελεί τοιαύτα καθήκοντα ως ήθελον απαιτηθή δια 
τους σκοπούς καταλλήλου και ικανής διαχειρίσεως του Ταμείου, ειδικώς δε το 
Συμβούλιον δύναται— 

(α) να διορίση τοιούτους υπαλλήλους και υπηρέτας δια τους σκοπούς του 
Ταμείου και αντί τοιαύτης αμοιβής και υπό τοιούτους όρους οίους το 
Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει καταλλήλους" 

(β) να προβαίνει σε συνετές δανειοληπτικές πράξεις, μόνο όταν αυτές 
γίνονται σε προσωρινή βάση για λόγους ρευστότητας, ειδάλλως δεν 
δικαιούται να δανείζεται ή να ενεργεί ως εγγυητής υπέρ τρίτων, ενώ, οι 
επενδύσεις του Ταμείου, τηρούνται από το Ταμείο ελεύθερες κάθε 
υποθήκης, επιβάρυνσης, δέσμευσης ή δικαιώματος επίσχεσης. 

(γ) να καθορίζει, ανάλογα με τις περιστάσεις, το ύψος του ποσοστού που 
καταβάλλεται εκάστοτε ως προμήθεια επί των πωλήσεων σε πρόσωπα 
που αναλαμβάνουν την πώληση κινητών επισημάτων, που εκτυπώνονται 
για λογαριασμό του Ταμείου, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους, σύμφωνα 
με τους περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) Κανονισμούς του 1966 
έως 1997: 

Νοείται ότι, πέρα από το ποσοστό προμήθειας που καταβάλλεται σε 
κάθε περίπτωση στους πωλητές των αναφερόμενων κινητών επισημάτων, 



το Συμβούλιο δύναται να καταβάλλει στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, 
ανάλογα με τις διαπιστούμενες συνολικές ετήσιες πωλήσεις, ποσοστό, που 
καθορίζεται από αυτό από καιρό σε καιρό. 

(2) Το Συμβούλιον μεριμνά όπως τηρώνται κατάλληλα βιβλία αναφορικώς προς 
την διαχείρισιν του Ταμείου και λαμβάνει πάντα τα αναγκαία μέτρα τα οποία 
απαιτούνται δια την ασφαλή φύλαξιν παντός χρηματικού ποσού, κινητών 
επισημάτων δια την πληρωμήν τελών και άλλων αντικειμένων ανηκόντων εις 
το Ταμείον. 

Άμεσος καταβολή συντάξεως εις δικηγόρον 

6. Ανεξαρτήτως παντός εν τη παραγράφω (3) του Κανονισμού 3 
περιλαμβανομένου, το Συμβούλιον δύναται να προβή εις τον καθορισμόν και 
την καταβολήν, δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, της συντάξεως εις την 
χορήγησιν της οποίας δικηγόρος θα εδικαιούτο δυνάμει των παρόντων 
Κανονισμών εν περιπτώσει καθ' ην ο δικηγόρος ούτος ήθελεν ικανοποιήσει το 
Συμβούλιον ότι το μέτρον τούτο ενδείκνυται λόγω ειδικών περιστάσεων, 
περιλαμβανομένων ζητημάτων σχετικών προς την υγείαν και την οικονομικήν 
ένδειαν. 

Ειδικόν χορήγημα εις ωρισμένας περιστάσεις 

7. Το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν, οσάκις αι περιστάσεις ούτω απαιτώσι, να 
προνοήση διά την χορήγησιν- 

(α) επιπροσθέτου χορηγήματος εις συνταξιούχους, εάν η οικονομική 
κατάστσις του Ταμείου επιτρέπη τούτο, μη υπερβαίνον το εξήντα τοις 
εκατόν της χορηγούμενης συντάξεως διά τοιαύτην περίοδον οίαν αι 
περιστάσεις θα εδικαιολόγουν. 

(β) μηνιαίου χορηγήματος που κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 
τριακοσίων σαράντα ευρώ κατ' ελάχιστον και, αναλόγως οιωνδήποτε 
ειδικών περιστάσεων, του ποσού των πεντακοσίων δέκα κατ' ανώτατο όριο 
σε δικηγόρο που κατέχει ετήσια άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, ο 
οποίος λόγω απρόβλεπτων ή άλλων συμβάντων βρίσκεται σε οικονομική 
ένδεια ή σε οικογένεια αποβιώσαντος τέτοιου δικηγόρου που βρίσκεται σε 
ένδεια: 

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 'ειδικές 
περιστάσεις΄σημαίνει την έκταση της ένδειας ή και τον αριθμό των 
εξαρτώμενων προσώπων του σε ένδεια ευρισκόμενου δικηγόρου ή της σε 
ένδεια ευρισκόμενης οικογένειας αποβιώσαντος τέτοιου δικηγόρου: 

Νοείται περαιτέρω ότι το εν λόγω χορήγημα παρέχεται είτε εφάπαξ είτε 
για χρονική περίοδο όπως από καιρό σε καιρό κρίνεται αναγκαίο από το 
Συμβούλιο. 

Επένδυσις χρημάτων κ.λ.π. 



8.-(1) Άπαντα τα εις το Ταμείον ανήκοντα χρηματικά ποσά κατατίθενται παρά 
Τραπέζη λειτουργούση εν Κύπρω ή αλλαχού εγκριθησομένη υπό του 
Συμβουλίου, εξαιρέσει δε τοιούτου μέρους αυτών οίον το Συμβούλιον θα 
θεωρήση σκόπιμον να κρατήση δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, 
επενδύονται δια λογαριασμόν του Ταμείου καθ' ην έκτασιν τούτο είναι 
πρακτικώς δυνατόν εις οιασδήποτε επενδύσεις εξουσιοδοτημένας δυνάμει του 
άρθρου 4 του περί Επιτρόπων Νόμου ή παντός ετέρου νόμου τροποποιούντος 
ή αντικαθιστώντος αυτόν, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) του 
παρόντος Κανονισμού. 

(2) Κάθε χρηματικό ποσό, που μπορεί να επενδυθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να επενδυθεί- 

(α) Με την αγορά ή άλλη έναντι ανταλλάγματος απόκτηση οποιασδήποτε 
αστικής ή αναγνωρισμένης τουριστικής ή άλλης κατάλληλης για ανάπτυξη 
ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως Θέλει εγκριθεί από το Συμβούλιο, μετά από 
συμβουλή κατάλληλου και ικανού εμπειρογνώμονα εκτιμητή αξίας 
ακινήτων· 

(β) με την αγορά ή άλλη απόκτηση αξιών εισηγμένων σε οποιοδήποτε 
Χρηματιστήριο Αξιών μετά από συμβουλή κατάλληλου και ικανού 
χρηματιστή· 

(γ) με την αγορά κρατικών χρεογράφων, αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων 
παρόμοιων αξιών, μετά από συμβουλή κατάλληλου και ικανού 
εμπειρογνώμονα· και 

(δ) με την αγορά μετοχών εταιρειών που πρόκειται να εισαχθούν σε 
οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών ως θέλει εγκριθεί από το Συμβούλιο 
μετά από συμβουλή κατάλληλου και ικανού χρηματιστή ή άλλου 
εμπειρογνώμονα σχετικά με αξίες μετοχών: 

Νοείται ότι, το εκάστοτε συνολικό κόστος αποκτήσεως των 
επενδύσεων δυνάμει των υποπαραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) της 
παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει το, από το Νόμο και τον 
περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2006, 
καθοριζόμενο ύψος ποσοστού επένδυσης του εκάστοτε συνολικού ποσού 
που βρίσκεται κατατεθειμένο σε τράπεζες δυνάμει της παραγράφου (1) του 
παρόντος Κανονισμού: 

Νοείται, περαιτέρω ότι, οι δυνάμει των υποπαραγράφων (α), (β), (γ) 
και (δ) προβλεπόμενες επενδύσεις επιχειρούνται από το Συμβούλιο στη 
βάση Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων, που καταρτίζεται από ειδικό 
Σύμβουλο Επενδύσεων, εγκρινόμενο από το Συμβούλιο και, μετά από 
συμβουλή, ανάλογα με την περίπτωση, ικανού εμπειρογνώμονα εκτιμητή 
αξίας ακινήτων ή κατάλληλου και ικανού χρηματιστή ή άλλου 
εμπειρογνώμονα σχετικά με αξίες μετοχών. 



(3) Κάθε μορφής ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στο Ταμείο, μπορεί να 
εκμισθωθεί, βελτιωθεί, πωληθεί, ανταλλαγεί και /ή καθ' οιονδήποτε τρόπο 
αξιοποιηθεί κατά την κρίση του Συμβουλίου του Ταμείου και μετά από 
συμβουλή κατάλληλου και ικανού για την κάθε περίπτωση εμπειρογνώμονα. 

(4) Κάθε μορφής περιουσία που ανήκει στο Ταμείο μπορεί να πωληθεί, 
ανταλλαγεί και /ή άλλως πως διατεθεί έναντι νόμιμου ανταλλάγματος, που κατά 
την κρίση κατάλληλου και ικανού για την περίπτωση εμπειρογνώμονα κατά το 
μάλλον ή ήττον ισούται ή υπερβαίνει την αξία της εν λόγω περιουσίας. 

Λογαριασμοί και έλεγχος 

9. Ετήσιοι λογαριασμοί των δοσοληψιών του Ταμείου κατά το έτος το οποίον 
έληξε κατά την προηγουμένην τελευταίαν ημέραν του Δεκεμβρίου και 
κατάστασις του ενεργητικού του Ταμείου κατά την εν λόγω ημερομηνίαν 
ετοιμάζονται υπό του Συμβουλίου και ελέγχονται και πιστοποιούνται καθ' 
έκαστον έτος υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας, κατόπιν δε τούτου 
κατατίθενται ενώπιον γενικής συνελεύσεως του Συνδέσμου του Δικηγορικού 
Σώματος ομού μετ' απολογισμού της λειτουργίας του Ταμείου υπό του 
Συμβουλίου, ουχί αργότερον της επομένης τριακοστής ημέρας του Μαΐου: 

Νοείται ότι ο ετήσιος ισολογισμός του Ταμείου δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ευθύς μετά την πιστοποίησή του από το Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

9Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 9, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ταμείου μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλεί Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των εισφορέων, με θέματα που καθορίζονται από τον ίδιο. 

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, αν το ζητήσουν ενυπόγραφα εξήντα 
τουλάχιστον εισφορείς του Ταμείου, για συγκεκριμένα θέματα που αναφέρονται 
στην αίτησή τους, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εισφορέων του 
Ταμείου, σε ημερομηνία που καθορίζεται όχι αργότερα από τον ένα μήνα από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους: 

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, εισφορέας 
θεωρείται ο κατά τον ουσιώδη χρόνο της υπογραφής και υποβολής της σχετικής 
αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
κάτοχος ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος. 

(3) Οποιαδήποτε Έκτακτη Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε 
απαρτία, αν σ' αυτή παρίσταται το ένα τέταρτο τουλάχιστον των εισφορέων του 
Ταμείου: 

Νοείται ότι, αν μετά την πάροδο μισής ώρας από την ώρα που καθορίστηκε 
ως ώρα έναρξης των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει 
απαρτία, η συνέλευση διαλύεται ή χαρακτηρίζεται από τον Πρόεδρο του 
Ταμείου σύναξη εισφορέων, στην οποία γίνεται συζήτηση, υποβάλλονται 



εισηγήσεις και ασκείται κριτική για θέματα που αφορούν το Ταμείο, 
αποκλειόμενης όμως της λήψης οποιασδήποτε δεσμευτικής απόφασης: 

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, 
εισφορέας θεωρείται ο κατά τον ουσιώδη χρόνο της παρουσίας του στις 
εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάτοχος ετήσιας άδειας άσκησης 
του επαγγέλματος. 

(4) Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση εισφορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού, εκτός από την 
ύπαρξη της απαιτούμενης απαρτίας, τότε μόνο επιλαμβάνεται θεμάτων που 
υπέβαλαν οι εισφορείς που αξίωσαν τη σύγκλησή της, αν ευθύς μετά τη 
διαπίστωση απαρτίας εξακριβωθεί πως παρίστανται στη συνέλευση τα τρία 
τέταρτα των αιτητών και, στη συνέχεια, υποδειχθεί απ' αυτούς ο εισηγητής ή οι 
εισηγητές για κάθε θέμα που υπέβαλαν, νοουμένου ότι συνεχίζουν να 
επιθυμούν τη συζήτησή του, διαφορετικά η συνέλευση διαλύεται. 

(5) Οποιαδήποτε απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τότε μόνο είναι 
δεσμευτική, αν συγκεντρώσει συνολικά την έγκριση του μισού αριθμού των σε 
απαρτία παριστάμενων εισφορέων, πλέον ενός, άλλως πως, αν συγκεντρώσει 
τους περισσότερους ψήφους του συνόλου όσων ψήφισαν υπέρ, κατά ή απείχαν 
της ψηφοφορίας, τυγχάνει προτεραιότητας και ιδιαίτερης προσοχής από το 
Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των θεμάτων που επιλαμβάνεται: 

Νοείται ότι, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να επιληφθεί οποιουδήποτε 
θέματος και να λάβει αναφορικά μ' αυτό δεσμευτική απόφαση, πρέπει να 
βρίσκεται σε απαρτία σ' όλη τη διάρκεια των εργασιών της. 

(6) Απόφαση για θέμα που συζητήθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
λαμβάνεται ανάλογα με την περίπτωση, και όπως ο Πρόεδρος κρίνει 
επιβεβλημένο, με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού των 
παριστάμενων εισφορέων. 

(7) Κάθε Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, συγκαλείται και προεδρεύεται 
από τον Πρόεδρο του Ταμείου. 

Συμμετοχή με ηλεκτρονικά μέσα σε γενική συνέλευση 

9Β.-(1) Το Ταμείο δύναται να παρέχει συμμετοχή σε γενική συνέλευση μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων, περιλαμβανομένων: 

(α) Μηχανισμών ψηφοφορίας είτε πριν τη συνέλευση, είτε κατά τη διάρκεια 
της συνέλευσης, και οι μηχανισμοί που υιοθετούνται δε θα επιβάλλουν στο 
μέλος να είναι παρών αυτοπροσώπως στη συνέλευση ούτε θα επιβάλλουν 
στο μέλος να διορίσει αντιπρόσωπο που να είναι παρών αυτοπροσώπως 
στη συνέλευση· 

(β) πραγματικού χρόνου μετάδοσης της συνέλευσης· 



(γ) πραγματικού χρόνου αμφίδρομης επικοινωνίας, επιτρέποντας στο 
μέλος να απευθύνεται στη συνέλευση εξ’ αποστάσεως. 

(2)(α) Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων δυνάμει της παραγράφου (1) δύναται να 
υπόκειται μόνο σε τέτοιες προϋποθέσεις και τέτοιους περιορισμούς που να 
διασφαλίζουν την ταυτότητα αυτών που λαμβάνουν μέρος και την ασφαλή 
ηλεκτρονική επικοινωνία στην έκταση που τέτοιες προϋποθέσεις είναι ανάλογες 
και τέτοιοι περιορισμοί είναι ανάλογοι για την επίτευξη των σκοπών εκείνων. 

(β) Τα μέλη πληροφορούνται τις οποιεσδήποτε προϋποθέσεις τις οποίες 
και τους περιορισμούς τους οποίους το Ταμείο θέτει σε ισχύ δυνάμει της 
υποπαραγράφου (α). 

(γ) Το Ταμείο που παρέχει ηλεκτρονικά μέσα για συμμετοχή σε γενική 
συνέλευση από μέλος, θα διασφαλίζει, στην έκταση που είναι πρακτικά 
δυνατό, ότι τέτοια μέσα: 

(i) εξασφαλίζουν την ασφάλεια οποιασδήποτε ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας από το μέλος· 

(ii) ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αλλοίωσης δεδομένων και άνευ 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης· 

(iii) παρέχουν βεβαιότητα της πηγής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας· 

(iv) θα διορθώνονται και θα επαναλειτουργούν το γρηγορότερο 
πρακτικά δυνατό, σε περίπτωση οποιασδήποτε διακοπής ή 
αποσύνδεσης. 

Εκτίμησις του Ταμείου 

10. Το Ταμείον εκτιμάται κατά διαστήματα ουχί ολιγωτέρων των τριών ετών υπό 
αναλογιστού ή οιουδήποτε άλλου καταλλήλου προσώπου εγκρινομένου υπό 
του Συμβουλίου, ο οποίος υποβάλλει εις το Συμβούλιον έκθεσιν εν τη οποία 
εκτίθενται αι μέθοδοι δια των οποίων παν εν τω Ταμείω περίσσευμα δύναται 
κατά την γνώμην του να χρησιμοποιηθή καταλλήλως ή οιονδήποτε έλλειμμα να 
καλυφθή καταλλήλως, είτε δι' αναπροσαρμογής των εισφορών ή των παροχών 
είτε άλλως πως, εάν δε το Συμβούλιον εγκρίνη οιανδήποτε τοιαύτην μέθοδον 
δύναται αύτη να τύχη εφαρμογής: 

Νοείται ότι η αναλογιστική μελέτη, αναφορικά με τη βιωσιμότητα του 
Ταμείου δύναται να επιδιωχθεί και πριν από την πάροδο τριών ετών, εάν το 
Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο υπό τις περιστάσεις. 

Εισφορείς και Εισφοραί 

Ποιοι καθίστανται εισφορεΐς 

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών — 



(α) κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμά του κατά την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος των παρόντων Κανονισμών ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη 
ημερομηνία, καθίσταται εισφορέας και μέλος του Ταμείου δυνάμει των 
παρόντων Κανονισμών, και 

(β) κάθε Νομικός Λειτουργός ο οποίος διορίσθηκε στη Νομική Υπηρεσία κατά 
την περίοδο από την 14η Σετττεμβρίου 1966 μέχρι και την 18η Μαρτίου 2005 
και κατέβαλε εισφορές στο Ταμείο προτού διαγραφεί από αυτό, δύναται να 
καταστεί εισφορέας δυνάμει των παρόντων Κανονισμών: 

Νοείται ότι, οι Νομικός Λειτουργός δικαιούται να τύχει των ωφελημάτων του 
Ταμείου, μόνο εάν καταβάλει αναδρομικώς, ως εισφορά στο Ταμείο, το 
άθροισμα των γινομένων των ποσών που προκύπτουν από τον 
πολλαπλασιασμό των ετών υπηρεσίας του εν λόγω Λειτουργού στη Νομική 
Υπηρεσία, επί το καθένα από τα κατά τελευταία τρία (3) έτη, από το έτος 
υποβολής στο Ταμείο αίτησης συνταξιοδότησης του, κατά μέσο όρο ποσά- 

(α) αγοράς δικηγοροσήμων από το μέσο δικηγόρο, και 

(β) ετήσιας εισφοράς των μελών του Ταμείου, 

όπως τα υπό (α) και (β) ποσά καθορίζονται κατά το μήνα κάθε έτους από τους 
αναλογιστές του Ταμείου και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου. 

(2) Εξαιρουμένου Νομικού Λειτουργού που καθίσταται εισφορέας δυνάμει της 
παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, επί τη αναλήψει καθηκόντων 
εισφορέως εις δικαστικόν ή δημόσιον λειτούργημα, ούτος παύει να είναι 
εισφορεύς και θεωρείται ότι απεσύρθη της ασκήσεως του επαγγέλματός του, 
αλλά τα κεκτημένα αυτού δικαιώματα δεν επηρεάζονται εκ τούτου και πάσα 
σύνταξις επί της οποίας ούτος απέκτησε δικαιώματα διαρκούντος του χρόνου 
της ασκήσεως του επαγγέλματός του καθίσταται καταβλητέα όταν αυτός 
συμπληρώσει το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης που εκάστοτε 
προβλέπεται από τους οικείους νόμους αναφορικά με μόνιμο συντάξιμο 
δημόσιο υπάλληλο: 

Νοείται ότι ο όρος δημόσιος υπάλληλος στην παρούσα παράγραφο έχει 
την ίδια ερμηνεία που αποδίδουν στον όρο αυτό οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμοι του 1990 έως 2014 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. [Σ.Σ.: Η τροποποίηση που έγινε με την Κ.Δ.Π. 197/2014 και 
που αφορά το παρών εδάφιο (2), τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2014]. 

(3) Όταν εισφορεύς διαγραφή εκ του Μητρώου των Δικηγόρων δυνάμει του 
άρθρου 17 του Νόμου, ούτος παύει να είναι εισφορεύς αλλά τα κεκτημένα αυτού 
δικαιώματα δεν επηρεάζονται εκ τούτου και δια τους σκοπούς του παρόντος 
Μέρους ούτος θεωρείται ότι απεσύρθη της ασκήσεως του επαγγέλματός του. 

Εισφοραί 



12.-(1) Από της 1ης Δεκεμβρίου 1966, έκαστος εισφορεύς αναγραφόμενος εις 
την πρώτην στήλην του Πίνακος των παρόντων Κανονισμών εισφέρει εις το 
Ταμείον εισφοράν ωρισμένου ποσού ή εισφοράν αναλογικώς, ως εκτίθεται 
αντιστοίχως εις την δευτέραν στήλην του ρηθέντος Πίνακος, τηρουμένων δε 
των διατάξεων του άρθρου 27 του Νόμου καταβάλλει κατά τον καθωρισμένον 
τρόπον τα καθωρισμένα τέλη: 

Νοείται ότι δικηγόρος ο οποίος συνεχίζει να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα 
μετά το 70ον έτος ηλικίας, δύναται να μην καταβάλλει εισφορές, αλλά τα έτη για 
τα οποία δεν θα καταβάλλει εισφορές δεν θα συνυπολογίζονται για σκοπούς 
παροχής σύνταξης. 

(1Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου έχει το δικαίωμα να προβεί σε 
διόρθωση λάθους δεχόμενο αναδρομικά την είσπραξη χρημάτων, αν από τα 
δεδομένα της υπόθεσης προκύπτει καλόπιστον λάθος σε σχέση με τη μη 
εμπρόθεσμη καταβολή εισφοράς στο Ταμείο: 

Νοείται ότι οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν 
το λάθος έγινε πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών: 

Νοείται περαιτέρω ότι σε κάθε περίπτωση διόρθωσης λάθους, ως ανωτέρω 
αναφέρεται, δε θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης του 
Κανονισμού 18. 

(2) Πας εισφορεύς αδικαιολογήτως παραλείπων να καταβάλη την εισφοράν του 
εις το Ταμείον κατά την καθωρισμένην ημερομηνίαν υποχρεούται δι' εκάστην 
παράλειψιν εις καταβολήν εις το Ταμείον του διπλασίου του οφειλομένου 
ποσού, εκτός εάν εις συγκεκριμένην περίπτωσιν και λόγω των εξαιρετικών 
αυτής συνθηκών το Συμβούλιον ήθελεν άλλως αποφασίσει: 

Νοείται ότι οι πρόνοιες της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού 
τυγχάνουν εφαρμογής, για μεν τις συσσωρευμένες οφειλόμενες μηνιαίες 
εισφορές ή εισφορά οποιουδήποτε έτους, μετά την 31η Μαρτίου του αμέσως 
επόμενου έτους εκείνου που κατέστησαν πληρωτέες, σε όλες δε τις άλλες 
περιπτώσεις, μετά την πάροδο ενενήντα ημερών από της συντυχίας του 
γεγονότος: 

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, να παρατείνει την προθεσμία που αναφέρεται στην ως 
άνω επιφύλαξη. 

(3) Άπαντα τα εις το Ταμείον οφειλόμενα ποσά δύνανται να ανακτηθώσι δια 
συνοπτικής διαδικασίας ως αστικόν χρέος κατά τον αυτόν τρόπον ως ποσά 
οφειλόμενα εις το Ταμείον Κοινωνικών Ασφαλίσεων δυνάμει του περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. 

Απώλεια της ιδιότητας του εισφορέα 

12Α.—(1) Κάτοχος ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος που βρίσκεται 
συνέχεια πάνω από τρεις μήνες ή σχεδόν για όλη τη διάρκεια του έτους για το 



οποίο του εκδόθηκε η ετήσια άδεια στο εξωτερικό και ως δεδομένο της τέτοιας 
απουσίας του δεν προσφέρεται έτοιμος να ασκήσει το επάγγελμά του και κάθε 
κάτοχος τέτοιας άδειας που άλλως πως στη διάρκεια ή μέρος του έτους για το 
οποίο του εκδόθηκε η τέτοια άδεια δεν προσφέρεται έτοιμος να ασκήσει το 
επάγγελμά του, χωρίς να απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του εισφορέα, 
χάνει το δικαίωμα να συνυπολογιστεί ως συντάξιμη γι' αυτόν περίοδος η τέτοια 
περίοδος παραμονής του στο εξωτερικό ή ανάλογα η περίοδος εκείνη που, αν 
και βρισκόταν στην Κύπρο, δεν προσφερόταν έτοιμος να ασκήσει το 
επάγγελμα: 

Νοείται ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και σε 
σχέση με εισφορέα που δε συμπλήρωσε τη διετή περίοδο από την πρώτη 
εγγραφή του στο Μητρώο Δικηγόρων. 

(2) Εισφορέας που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις της 
παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού απαλλάσσεται από τις 
υποχρεώσεις του εισφορέα, αν, χωρίς χρονοτριβή και οπωσδήποτε όχι 
αργότερα από τρεις μήνες από τη συμπλήρωση του αντίστοιχου για την 
περίπτωσή του γεγονότος, πληροφορήσει σχετικά με έγγραφη ειδοποίηση το 
Συμβούλιο του Ταμείου για τον ακριβή χρόνο και λόγο της απουσίας του στο 
εξωτερικό ή ανάλογα για τη χρονική περίοδο στη διάρκεια της οποίας δεν 
προσφερόταν έτοιμος να ασκήσει το επάγγελμα: 

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία 
που δυνατόν να θεωρήσει σκόπιμο για την επιβεβαίωση των ισχυρισμών του 
εισφορέα εκείνου ο οποίος ζητά την απαλλαγή. 

(3) Κάτοχος ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο οποίος εργοδοτείται ως 
δικηγόρος με σύμβαση ορισμένου χρόνου στη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του εισφορέα για όση 
χρονική περίοδο διαρκεί η σύμβαση και η εν λόγω χρονική περίοδος δεν 
θα  συνυπολογίζεται ως συντάξιμη. 

Εισφοραί δεν επιστρέφονται 

13. Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 17 των παρόντων 
Κανονισμών, ουδεμία εισφορά δυνάμει των παρόντων Κανονισμών 
επιστρέφεται. 

Νοείται ότι ποσά που, χωρίς να οφείλονται, πληρώθηκαν στο Ταμείο 
επιστρέφονται από αυτό στο πρόσωπο για το υποτιθέμενο χρέος του οποίου 
πληρώθηκαν, με τόκο προς 6% ετήσια. 

Στοιχεία και Μητρώον 

Παροχή στοιχείων υπό εισφορέων και χηρών 

14.-(1) Κάθε εισφορέας κοινοποιεί γραπτώς στο Συμβούλιο του Ταμείου, μέσα 
σε τρεις μήνες από την ημέρα που για πρώτη φορά έγινε εισφορέας, το 
ονοματεπώνυμο του, το ονοματεπώνυμο των γονέων του, την ημερομηνία και 



τον τόπο γέννησής του, το φύλο και την εθνικότητά του, τον αριθμό δελτίου 
ταυτότητας και τον αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεών του, την ημερομηνία και τον 
αύξοντα αριθμό εγγραφής του στο Μητρώο Δικηγόρων, τις πλήρεις διευθύνσεις 
και τα αντίστοιχα τηλέφωνα της οικίας και του δικηγορικού του γραφείου, τον 
τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο του οποίου είναι μέλος, το χρονικό διάστημα 
άσκησης του επαγγέλματος του ως δικηγόρου, αν κατά τα πρώτα έτη από την 
εγγραφή του στο Μητρώο Δικηγόρων άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου 
ολικά ή μερικά, αν σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο από την εγγραφή του στο 
Μητρώο Δικηγόρων διέμενε ή όχι εκτός Κύπρου ή διέκοψε την άσκηση του 
επαγγέλματος του (δηλώνοντας την ακριβή χρονική περίοδο της διαμονής του 
στο εξωτερικό ή της διακοπής άσκησης του επαγγέλματος του, αν αντίστοιχα 
αυτά έλαβαν χώρα), αν ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου αυτοτελώς ή 
εργοδοτείται από άλλο εισφορέα και, αν εργοδοτείται, και κοινοποίηση του 
ονόματος του εργοδότη του εισφορέα, όπως και τη διεύθυνση και το τηλέφωνο 
του γραφείου του και, αν ο εισφορέας είναι έγγαμος ή χήρος ή χήρα με τέκνα 
συντάξιμης ηλικίας, την ημερομηνία του γάμου και το ονοματεπώνυμο, την 
ημερομηνία γέννησης, το επάγγελμα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο εργασίας 
και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και κοινωνικών ασφαλίσεων του ετέρου των 
συζύγων, όπως και τα ονόματα και την ημερομηνία γέννησης των τέκνων: 

Νοείται ότι εισφορέας που παρέλειψε να κοινοποιήσει γραπτώς στο 
Συμβούλιο, μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία που για πρώτη φορά έγινε 
εισφορέας και/ή σε οποιοδήποτε μετέπειτα χρόνο τα πιο πάνω στοιχεία και όλα 
τα συναφή με αυτά, υποχρεούται να τα κοινοποιήσει χωρίς χρονοτριβή το 
αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα του ζητηθεί τούτο από το 
Συμβούλιο. 

(2) Έκαστος εισφορεύς όστις νυμφεύεται ενώ είναι εισφορεύς κοινοποιεί 
εγγράφως εις το Συμβούλιον, εντός τριών μηνών από του γάμου, το γεγονός 
και την ημερομηνίαν του γάμου του και την ημερομηνίαν της γεννήσεως το 
ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της εργασίας 
και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας  και κοινωνικών ασφαλίσεων του ετέρου των 
συζύγων. 

(3) Έκαστος εισφορεύς κοινοποιεί εγγράφως εις το Συμβούλιον εντός τριών 
μηνών από της ημερομηνίας του γεγονότος— 

(α) την γέννησιν οιουδήποτε τέκνου αποκτωμένου υπ' αυτού και την 
ημερομηνίαν της γεννήσεως ή την ημερομηνίαν αναγνωρίσεως ή 
υιοθετήσεως οιουδήποτε τέκνου αναγνωριζομένου ή υιοθετουμένου υπ' 
αυτού 

(β) την ημερομηνίαν της συμπληρώσεως της επί πλήρους απασχολήσεως 
εκπαιδεύσεως τέκνου αυτού, η οποία παρείχεν εις τούτο το δικαίωμα να 
είναι συνταξίμου ηλικίας 

(γ) τον γάμον οιουδήποτε θήλεος τέκνου αυτού κάτω της ηλικίας των είκοσι 
και ενός ετών 



(δ) τον θάνατον του ή της συζύγου αυτού ή οιουδήποτε των συνταξίμου 
ηλικίας τέκνων αυτού επισυμβαίνοντα ενώ ούτος είναι εισφορεύς 

(ε) την ακύρωσιν ή διάλυσιν του γάμου του και την ημερομηνίαν αυτής· 

(στ) το γεγονός και την ημερομηνίαν του διορισμού του εις δικαστικόν 
λειτούργημα ή δημόσιον λειτούργημα· 

(ζ) οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσής του ή μεταγραφή του σε άλλο τοπικό 
Δικηγορικό Σύλλογο· 

(η) την ημερομηνία που έπαυσε ή θα παύσει να ασκεί το επάγγελμά του 
και τη χρονική περίοδο που διέμενε ή θα διαμένει συνέχεια στο εξωτερικό. 

(4) Έκαστος εισφορεύς αποσυρόμενος της ασκήσεως του επαγγέλματος του 
υπό τινα των περιστάσεων υπό τας οποίας παύει να είναι εισφορεύς και 
δικαιούται να λαμβάνη σύνταξιν δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) 
του Κανονισμού 17 κοινοποιεί εγγράφως εις το Συμβούλιον, εντός ενός μηνός 
από της συντυχίας της εν λόγω περιστάσεως, το γεγονός τούτο και την 
ημερομηνίαν κατά την οποίαν απεσύρθη της ασκήσεως του επαγγέλματός του 
υπό τας ανωτέρω περιστάσεις. 

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχος του Ταμείου αναλαμβάνει εκ 
νέου την άσκηση του επαγγέλματος του, ή σε σχέση με αυτόν απόφαση του 
Συμβουλίου για συνταξιοδότησή του ανακαλείται και η περαιτέρω καταβολή σ' 
αυτόν μηνιαίας σύνταξης σταματά αυτόματα με την έκδοση ετήσιας άδειας 
ασκήσεως του επαγγέλματός του. 

Νοείται ότι πριν την έκδοση σ' αυτόν της αναγκαίας ετήσιας άδειας 
ασκήσεως του επαγγέλματός του, πρέπει όπως επιστρέψει στο Ταμείο 
οποιοδήποτε εφ΄άπαξ ποσό, με τόκο 8% από την ημερομηνία είσπραξής του: 

Νοείται περαιτέρω ότι εάν ο συνταξιούχος επανέλθει εντός δύο ετών στο 
επάγγελμα, επιστρέφει το ήμισυ των καταβληθέντων σε αυτόν μηναίων 
συντάξεών του και εάν επανέλθει σε διάστημα πέραν των δύο ετών από της 
συνταξιοδότησής του είναι υποχρεωμένος να  επιστρέψει όλα τα ποσά που 
κσταβλήθηκαν σε αυτόν: 

Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι, με την ευκαιρία νέας αποχώρησής του από 
το επάγγελμα, αυτός ή, σε περίπτωση θανάτου του, οι δικαιούχοι του, πρέπει 
να υποβάλλουν στο Συμβούλιο νέα αίτηση συνταξιοδότησης, η οποία τυγχάνει 
εξέτασης σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού 17, όπως ισχύουν κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης. 

(6) Μετά τον θάνατον παντός εγγάμου εισφορέως, η χήρα ή ο προσωπικός 
αντιπρόσωπος του εισφορέως τούτου κοινοποιεί εγγράφως εις το Συμβούλιον, 
εντός ενός μηνός από της ημερομηνίας του γεγονότος— 

(α) την ημερομηνίαν του θανάτου του εισφορέως τούτου· 



(β) την γέννησιν παντός μεταθανατίου τέκνου του εισφορέως τούτου και 
της χήρας και την ημερομηνίαν της τοιαύτης γεννήσεως· 

(γ) τον γάμον παντός θήλεος τέκνου του εισφορέως τούτου κάτω της 
ηλικίας των είκοσι και ενός ετών· 

(δ) τον θάνατον παντός τέκνου του εισφορέως τούτου, ενώ το τέκνον τούτο 
ήτο συνταξίμου ηλικίας· 

(ε) τον εκ νέου γάμον της χήρας. 

(7) Εάν το Συμβούλιον απαιτήση τούτο, πάσα τοιαύτη δήλωσις ή κοινοποίησις 
βεβαιούται δια της προσαγωγής πιστοποιητικού γεννήσεως, θανάτου ή γάμου 
ή δι' ενόρκου ομολογίας ή άλλως πως, κατά τρόπον ικανοποιούντα το 
Συμβούλιον. 

Κυρώσεις εις ωρισμένας περιπτώσεις 

15.-(1) Αν εισφορέας ή χήρα εκούσια παραλείψει ή αμελήσει ή αρνηθεί να 
συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του Κανονισμού 14, 
υπόκειται, για κάθε παράλειψη, κατά την κρίση του Συμβουλίου, σε καταβολή 
στο Ταμείο ποσού όχι μικρότερου από τριάντα ευρώ (€30,00), αλλά όχι 
μεγαλύτερου από ογδόντα ευρώ (€80,00), το οποίο στην περίπτωση εισφορέα 
πρέπει να πληρωθεί αμέσως, στην περίπτωση δε συνταξιούχου ή χήρας 
αποκόπτεται από τη σύνταξή τους: 

Νοείται ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής 
και στην περίπτωση οποιουδήποτε υπήρξε εισφορέας και παρέλειψε, στη 
χρονική περίοδο που ήταν εισφορέας, να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από 
τις απαιτήσεις του Κανονισμού 14 και ο οποίος, μέσα σε ένα μήνα από την 
ημέρα που του ζητήθηκε αυτό από το Συμβούλιο, παρέλειψε και/ή αμέλησε ή 
αρνήθηκε να συμμορφωθεί. 

(2) Εάν εισφορεύς ή χήρα εισφορέως καθ' οιονδήποτε χρόνον εκουσίως έκαμεν 
ή κάμη οιανδήποτε ψευδή δήλωσιν παριστώσαν οιονδήποτε των υπό των 
παρόντων Κανονισμών απαιτουμένων όπως προσαχθώσι στοιχείων, το 
σύνολον ή οιονδήποτε μέρος των δυνάμει του Ταμείου δικαιωμάτων του 
εισφορέως ή της χήρας ή οιουδήποτε τέκνου του εισφορέως ως προς το οποίον 
εγένετο η ψευδής δήλωσις υπόκειται εις έκπτωσιν προς όφελος του Ταμείου 
κατά την κρίσιν του Συμβουλίου, το δε Συμβούλιον δύναται να δώση οδηγίας δι' 
αύξησιν της εις οιονδήποτε τέκνον του εισφορέως πληρωτέας συντάξεως 
συνεπεία της δυνάμει του παρόντος Κανονισμού εκπτώσεως των δικαιωμάτων 
παντός άλλου τέκνου ή της χήρας του εισφορέως και η τοιαύτη σύνταξις 
αυξάνεται αναλόγως. 

(3) Ουδέν των εν τω παρόντι Κανονισμώ επηρεάζει οιονδήποτε δικαίωμα του 
Συμβουλίου να ανακτήση παν ποσόν καταβληθέν εκ του Ταμείου το οποίον δεν 
θα κατεβάλλετο ειμή λόγω της τοιαύτης παραλείψεως, αμελείας ή ψευδούς 
δηλώσεως, ως προανεφέρθη. 



Νοείται ότι τίποτε απ' όσα διαλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό δεν 
επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα του Συμβουλίου να ανακτήσει κάθε ποσό που 
πληρώθηκε αντικανονικά από το Ταμείο, ανεξάρτητα από το αν το ποσό αυτό 
καταβλήθηκε ένεκα παραλείψεως, αμέλειας ή ψευδούς δήλωσης, όπως 
προνοείται στην παρούσα παράγραφο, ή, άλλως πως, από λάθος ή από 
παραδρομή οποιουδήποτε οργάνου του Ταμείου, που σχετίζεται με την 
εφαρμογή και τήρηση των παρόντων Κανονισμών. 

Μητρώα 

16. Το Συμβούλιον μεριμνά όπως τηρώνται μητρώα εν τοις οποίοις 
καταχωρούνται η γέννησις παντός εισφορέως, παντός τέκνου το οποίον 
δυνατόν ν' αποκτήση δικαιώματα ή το οποίον θα δικαιούται εις σύνταξιν δυνάμει 
των παρόντων Κανονισμών, τα έτη ασκήσεως επαγγέλματος εκάστου 
εισφορέως και η σύνταξις ή αι συντάξεις αι οποίαι είναι εκάστοτε καταβλητέαι 
εις έκαστον εισφορέα ή ως προς έκαστον εισφορέα εν περιπτώσει θανάτου του 
και άπασαι αι λοιπαί ημερομηνίαι και στοιχεία τα οποία αφορώσιν εις εισφορείς 
και τας οικογενείας αυτών και είναι ουσιώδη όπως καταχωρηθώσι δια τους 
σκοπούς των παρόντων Κανονισμών. 

Υπολογισμός και καταβολή Συντάξεων και Χορηγημάτων 

Συνθήκαι υπό τας οποίας δύναται να χορηγηθώ σύνταξις 

17.-(1) Εισφορεύς τις παύει να είναι εισφορεύς όταν αποσυρθή της ασκήσεως 
του επαγγέλματός του και δικαιούται όπως λαμβάνη σύνταξιν ως προβλέπεται 
εν τοις παρούσι Κανονισμοίς υπό μίαν των ακολούθων περιστάσεων: 

(α) επί τη συμπληρώσει σαρανταετούς ασκήσεως του επαγγέλματός του, 
ανεξαρτήτως της ηλικίας του· 

(β) επί τη συμπληρώσει τριακονταπενταετούς ασκήσεως του 
επαγγέλματός του και τη συμπληρώσει της ηλικίας των εξήκοντα πέντε 
ετών: 

Νοείται ότι, εισφορέας, ο οποίος συμπλήρωσε τριακονταπενταετή 
άσκηση του επαγγέλματός του, αλλά δεν συμπληρώσει το εξηκοστό 
πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας του, δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί, με 
μειωμένη όμως σύνταξη της άλλως πως υπολογισθείσας, ως ακολούθως: 

(i) Κατά 30% της υπολογισθείσας, αν συμπλήρωσε το εξηκοστό (60ο) 
έτος της ηλικίας του, 

(ii) κατά 24% της υπολογισθείσας, αν συμπλήρωσε το εξηκοστό πρώτο 
έτος (61ο) της ηλικίας του, 

(iii) κατά 18% της υπολογισθείσας, αν συμπλήρωσε το εξηκοστό 
δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας του, 



(ίν) κατά 12% της υπολογσθείσας, αν συμπλήρωσε το εξηκοστό τρίτο 
(63ο) έτος της ηλικίας του, και 

(v) κατά 6% της υπολογισθείσας, αν συμπλήρωσε το εξηκοστό τέταρτο 
(64ο) έτος της ηλικίας του: 

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά το ίδιο αντίστοιχα ποσοστό, μειωμένη 
είναι, σε σχέση με τέτοιο εισφορέα και οποιαδήποτε μετά από αύξηση 
ή αυξήσεις υπολογιζόμενη σύνταξη του στο μέλλον. και 

(γ) επί τη συμπληρώσει εικοσιπενταετούς ασκήσεως του επαγγέλματός του 
και τη συμπληρώσει της ηλικίας των εβδομήντα ετών: 

Νοείται ότι, εισφορέας, ο οποίος έχει συμπληρώσει εικοσιπενταετή 
άσκηση του επαγγέλματος του, αλλά δεν έχει συμπληρώσει το 
εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του, δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί, με 
μειωμένη όμως σύνταξη της άλλως πως κανονικά υπολογισθείσας, ως 
ακολούθως: 

(i) Κατά 30% της υπολογισθείσας, αν συμπλήρωσε το εξηκοστό 
πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας του, 

(ii) κατά 24% της υπολογισθείσας, αν συμπλήρωσε το εξηκοστό έκτο 
(66o) της ηλικίας του, 

(iii) κατά 18% της υπολογισθείσας, αν συμπλήρωσε το εξηκοστό 
έβδομο (67o) έτος της ηλικίας του, 

(ίν) κατά 12% της υπολογισθείσας, αν συμπλήρωσε το εξηκοστό όγδοο 
(68o) έτος της ηλικίας του, και 

(ν) κατά 6% της υπολογισθείσας, αν συμπλήρωσε το εξηκοστό έννατο 
(69o) έτος της ηλικίας του: 

Νοείται περαιτέρω, ότι, κατά το ίδιο αντίστοιχα ποσοστό, μειωμένη 
είναι, σε σχέση με τέτοιο εισφορέα και οποιαδήποτε μετά από αύξηση 
ή αυξήσεις υπολογιζόμενη σύνταξη του στο μέλλον. 

(δ) επί τη συμπληρώσει δεκαπενταετούς ασκήσεως του επαγγέλματός του 
εάν λόγω ανιάτου ασθενείας ή οιασδήποτε πνευματικής ή σωματικής 
αναπηρίας καθίσταται ανίκανος να συνεχίσει την άσκησιν του δικηγορικού 
επαγγέλματος. 

Νοείται ότι οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν 
εφαρμόζονται αναφορικά με εισφορέα ηλικίας άνω των εβδομήντα ετών, ο 
οποίος έχει συμπληρώσει δεκαπέντε αλλά όχι είκοσι πέντε έτη ασκήσεως 
του επαγγέλματος μετά εισφορών. 



Δια τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου «άσκησις του 
επαγγέλματος» σημαίνει το άθροισμα χρονικών διαστημάτων ασκήσεως 
επαγγέλματος με εισφορές, ουχί δε συνεχή τοιαύτην άσκησιν επαγγέλματος. 

Νοείται ότι η κατοχή άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος δεν συνδέεται 
άμεσα με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος αλλά εναπόκειται στην 
κρίση του Συμβουλίου να το αποφασίσει όταν και εφόσον ο εισφορέας υποβάλει 
αίτηση για παροχή σύνταξης. 

(2) Επί τω θανάτω εισφορέως κατέχοντος ετήσια άδεια ασκήσεως του 
επαγγέλματός του, έχοντος δεκαπενταετή τουλάχιστον άσκησιν επαγγέλματος 
μετ' εισφορών και καταλείποντος ένα ή πλείονας δικαιούχους, οι δικαιούχοι ή, 
αναλόγως της περιπτώσεως, έκαστος των δικαιούχων λαμβάνουσι σύνταξιν 
συμφώνως προς τας διατάξεις των παρόντων Κανονισμών: 

Νοείται ότι εν περιπτώσει θανάτου εισφορέως κατέχοντος ετήσια άδεια 
ασκήσεως του επαγγέλματος του, όστις δεν συνεπλήρωσε δεκαπενταετή 
άσκησιν του επαγγέλματος μετ' εισφορών το Συμβούλιον δύναται να καταβάλη 
εις τον δικαιούχον ποσόν μη υπερβαίνον το διπλάσιον του ποσού των 
εισφορών του εισφορέως τούτου εις το Ταμείον. 

Δια τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου «εισφορά» σημαίνει την 
υπό του Κανονισμού 12 των παρόντων Κανονισμών προβλεπομένην εισφοράν 
και περιλαμβάνει το υπό του Κανονισμού 30 των παρόντων Κανονισμών 
προβλεπόμενον ποσόν. 

(3) Όταν εισφορεύς ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή άσκησιν 
επαγγέλματος μετ' εισφορών καθίσταται ανίκανος, λόγω ανιάτου ασθενείας ή 
οιασδήποτε πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας, να συνεχίσει την άσκησιν του 
δικηγορικού επαγγέλματος, το Συμβούλιον δύναται να καταβάλη εις τον 
εισφορέα τούτον χορήγημα μη υπερβαίνον το διπλάσιον του ποσού των υπ' 
αυτού καταβληθεισών εις το Ταμείον εισφορών. 

Παροχή εφάπαξ ποσού με αφορμή τη συνταξιοδότηση ή το θάνατο 
εισφορέα 

17Α.—(1) Εισφορέας που αποσύρεται κανονικά από την άσκηση του 
επαγγέλματος του και που δυνάμει της παραγράφου (1) του Κανονισμού 17 
των βασικών κανονισμών δικαιούται συνταξιοδότησης, λαμβάνει, νοουμένου 
ότι δεν υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις της παραγράφου (5) του 
παρόντος Κανονισμού, εφάπαξ ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται 
ανάλογα με την περίπτωση του κάθε συνταξιοδοτούμενου εισφορέα, όπως 
προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό. 

(2) Σε περίπτωση θανάτου Εισφορέα του Ταμείου, που η χήρα και τα τέκνα του 
δικαιούνται συνταξιοδότησης, για τον οποίο δε συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος 
εξαίρεσης σύμφωνα με την παράγραφο (5) του παρόντος Κανονισμού, η χήρα 
και τα συντάξιμης ηλικίας τέκνα του του λαμβάνουν εφάπαξ ποσό, όπως τούτο 
υπολογίζεται, το οποίο κατανέμεται σ' αυτούς με βάση την παράγραφο (3) του 
παρόντος Κανονισμού. 



(3) Αν εισφορέας που υπέβαλε κανονικά αίτηση για συνταξιοδότηση δεν 
εξαιρείται του δικαιώματος καταβολής σ' αυτόν εφάπαξ ποσού, αποβιώσει πριν 
την έγκριση της αίτησής του ή αν συνταξιοδοτηθείς εισφορέας που δικαιούται 
με τη συνταξιοδότησή του σε καταβολή εφάπαξ ποσού αποβιώσει πριν να του 
καταβληθεί το εφάπαξ ποσό που υπολογίστηκε ως καταβλητέο σ' αυτόν, τούτο 
κατανέμεται στη χήρα και στα συντάξιμης ηλικίας τέκνα του, ως ακολούθως: 

(α) Αν επιζεί χήρα μόνο, της καταβάλλεται ολόκληρο το εφάπαξ ποσό που 
υπολογίστηκε. 

(β) Αν επιζούν χήρα και συντάξιμης ηλικίας τέκνα, η χήρα λαμβάνει το ένα 
δεύτερο του εφάπαξ ποσού, που υπολογίστηκε τα δε συντάξιμης ηλικίας 
τέκνα το υπόλοιπο ένα δεύτερο αυτού. 

(γ) Αν δεν επιζεί χήρα, αλλά επιζούν ένα ή περισσότερα συντάξιμης ηλικίας 
τέκνα, αυτά λαμβάνουν ολόκληρο το εφάπαξ ποσό που υπολογίστηκε. 

(δ) Αν ούτε χήρα ούτε συντάξιμης ηλικίας τέκνα αποβιώσαντα εισφορέα 
επιζούν, δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό ως εφάπαξ σ' οποιοδήποτε 
άλλο κληρονόμο του αποβιώσαντα: 

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, δικαιούμενο 
τέκνο αποβιώσαντα εισφορέα, θεωρείται και το υπ' αυτού υιοθετηθέν ή 
αναγνωρισθέν, όπως επίσης και το κατά το χρόνο του θανάτου του 
κυοφορούμενο τέκνο του, εφόσον γεννηθεί ζωντανό. 

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση εισφορέα που απεβίωσε ενώ 
ασκούσε το επάγγελμα ή που κατέστη ανίκανος να συνεχίσει να ασκεί το 
επάγγελμά του λόγω ανίατης ασθένειας ή λόγω οποιασδήποτε σωματικής ή 
πνευματικής αναπηρίας και ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή 
άσκηση του επαγγέλματος με εισφορές, αλλά έχει συμπληρώσει δεκαετή 
τουλάχιστον άσκηση, από την οποία τα επτά έτη άσκησης του επαγγέλματος 
του με εισφορές, συνεχώς ευθύς πριν ή κατά το χρόνο που κατέστη ανίκανος, 
εφόσον καμιά από τις εξαιρέσεις των υποπαραγράφων (γ), (δ), (ε) και (στ) της 
παραγράφου (5) του παρόντος Κανονισμού δε συντρέχει, μπορεί να μεριμνήσει 
για την παροχή σ' αυτόν και, σε περίπτωση θανάτου του, στη χήρα και στα 
συντάξιμης ηλικίας τέκνα του, εφάπαξ ποσού, το ύψος του οποίου υπολογίζεται 
βάσει του προβλεπόμενου στον παρόντα Κανονισμό συντελεστή: 

Νοείται περαιτέρω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που 
εισφορέας συμπλήρωσε οκταετή μόνο άσκηση του επαγγέλματος του με 
εισφορές, από την οποία τα πέντε έτη άσκησης του επαγγέλματος του συνεχώς 
ευθύς πριν ή κατά το χρόνο που απεβίωσε ή που κατέστη ανίκανος, εφόσον 
καμιά από τις εξαιρέσεις των εδαφίων (γ), (δ), (ε) και (στ) της παραγράφου (5) 
του παρόντος Κανονισμού δε συντρέχει, μπορεί να μεριμνήσει για την παροχή 
στον εισφορέα αυτό και, σε περίπτωση θανάτου του, στη χήρα και συντάξιμης 
ηλικία τέκνα του, εφάπαξ ποσού, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το 
ένα δεύτερο του εκάστοτε προνοούμενου στον παρόντα Κανονισμό 
συντελεστή: 



Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση εισφορέα σε σχέση με τον οποίο 
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε δυνάμει της παρούσας παραγράφου να 
καταβάλει εφάπαξ ποσό, και ο οποίος απεβίωσε ύστερα από την απόφαση 
αυτή και πριν από την είσπραξη από τον ίδιο ή, σε περίπτωση πνευματικά 
ανίκανου, από τον κηδεμόνα ή το διαχειριστή της περιουσίας του, το εφάπαξ 
ποσό κατανέμεται στη χήρα και τα συντάξιμης ηλικίας τέκνα του, σύμφωνα με 
την παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισμού. 

(5) Στερείται του δικαιώματος να λάβει οποιοδήποτε ποσό ως εφάπαξ: 

(α) Ο αποσυρόμενος από την άσκηση του επαγγέλματος του εισφορέας 
που δε δικαιούται δυνάμει του Κανονισμού 17 συνταξιοδότησης· 

(β) ο αποσυρόμενος από την άσκηση του επαγγέλματος του και 
συνταξιοδοτηθείς εισφορέας που, κατά τα τελευταία τουλάχιστον επτά έτη 
πριν τη συνταξιοδότηση του δεν ασκούσε το επάγγελμά του συνεχώς, μετ' 
εισφορών, εξαιρουμένης της περίπτωσης αποσυρόμενου και 
συνταξιοδοτούμενου εισφορέα που, λόγω της ανάληψης καθηκόντων 
Γενικού Εισαγγελέα ή Υπουργού ή άλλου δημόσιου ή κυβερνητικού 
αξιώματος ή διότι εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (2) του 
Κανονισμού 11, ανέστειλε κατά την προ της συνταξιοδότησης του επταετία 
ή για μέρος αυτής την άσκηση του επαγγέλματος του μετ' εισφορών ή διότι 
εμπίπτει στις επιφυλάξεις της παραγράφου (1) του κανονισμού 12· 

(γ) [Καταργήθηκε]· 

(δ) ο δικαιούμενος συνταξιοδότησης και συνταξιοδοτηθείς εισφο- ρέας που 
παύει αναγκαστικά την άσκηση του επαγγέλματος του λόγω διαγραφής του 
από το Μητρώο Δικηγόρων δυνάμει του άρθρου 17 του περί Δικηγόρων 
Νόμου· 

(ε) ο συνταξιούχος του Ταμείου που επαναρχίζει την άσκηση του 
επαγγέλματος του, όταν αποσυρθεί και πάλι από την άσκηση του 
επαγγέλματος του(στ) οποιοδήποτε πρόσωπο που δυνάμει του περί 
Δικηγόρων Νόμου δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου χωρίς 
την απαιτούμενη για το σκοπό αυτό ετήσια άδεια άσκησης του 
επαγγέλματος. 

(6) Το εφάπαξ ποσό, που σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό λαμβάνει 
εισφορέας που αποσύρεται από την άσκηση του επαγγέλματος του ή που 
λαμβάνουν η χήρα και τα συντάξιμης ηλικίας τέκνα αποβιώσαντα εισφορέα που 
πληρεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (1) και (2) του Κανονισμού 17, 
υπολογίζεται προς εξακόσια ευρώ (€600,00) ανά έτος άσκησης του 
επαγγέλματος με εισφορές ή μέρος αυτού: 

Νοείται ότι, το σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο υπολογιζόμενο να 
καταβληθεί σε δικαιούχο εισφορέα εφάπαξ ποσό θα είναι, τηρουμένων των 
επιφυλάξεων των υποπαραγράφων (β) και (γ) της παραγράφου (1) του 
κανονισμού 17 των παρόντων Κανονισμών, μειωμένο κατ' ανάλογο αντίστοιχα 
ποσοστό εκείνου της υπολογισθείσας καταβλητέας μηνιαίας σύνταξης του. 



(7) Ο υπολογισμός, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, του σε κάθε 
περίπτωση πληρωτέου εφάπαξ ποσού, όπως και η καταβολή οποιουδήποτε 
τέτοιου ποσού που υπολογίστηκε ή, ανάλογα με την περίπτωση, μέρους 
τούτου, σε οποιοδήποτε διαπιστωθέντα δικαιούχο, διενεργείται δυνάμει 
απόφασης και με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, 
επιτυγχάνεται δε κατόπιν υποβολής στο Συμβούλιο ειδικής αίτησης από τον 
εκάστοτε ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερομένους, σ' ένα μήνα το αργότερο από την 
ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός, με την ευκαιρία ή την αιτία του οποίου 
εξαρτά ο εισφορέας ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο τη γέννηση του σχετικού 
δικαιώματος: 

Νοείται ότι με την υποβολή της ειδικής αίτησης ο αιτών να λάβει ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, οι αιτούντες να λάβουν εφάπαξ ποσό ως δικαιούμενοι 
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, οφείλει ή οφείλουν να παράσχουν 
υπεύθυνα τη ρητή διαβεβαίωση στο Συμβούλιο ότι δε συντρέχει για την 
περίπτωση του ή την περίπτωση του εισφορέα από τον οποίο εξαρτούν το 
συμφέρον τους οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις της παραγράφου (5), του 
παρόντος Κανονισμού: 

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με υποβληθείσα αίτηση για παροχή 
εφάπαξ ποσού, το Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει από τον αιτούντα ή τους 
αιτούντες την παροχή σ' αυτό διάφορων, για το σκοπό τούτο, αναγκαίων 
πληροφοριακών στοιχείων και την προσαγωγή, ανάλογα με την περίπτωση, 
πιστοποιητικού γέννησης ή θανάτου ή γάμου ή υιοθεσίας ή αναγνώρισης 
τέκνου ή οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού ή ένορκης δήλωσης ή 
βεβαίωσης που να βεβαιώνει την αλήθεια των παρασχεθέντων από τον 
αιτούντα πληροφοριακών στοιχείων και υποστηρίζει την υποβαλλόμενη ειδική 
αίτηση: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που συντρέχει δυνάμει των 
παραγράφων (1) και (2) του Κανονισμού 17 δικαίωμα συνταξιοδότησης του 
αιτούντα, η ειδική αίτηση για καθορισμό του καταβλητέου εφάπαξ ποσού 
υποβάλλεται από τον αποχωρούντα από την άσκηση του επαγγέλματος του ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, με αφορμή το θάνατο εισφορέα από τη χήρα του ή 
τον προσωπικό του αντιπρόσωπο, μαζί με τη σχετική γραπτή κοινοποίηση, 
όπως αντίστοιχα προβλέπεται στις παραγράφους (4) και (6) του Κανονισμού 
14, για τη συντυχία του γεγονότος, με αφορμή το οποίο ο δικαιούχος αιτείται 
συνταξιοδότηση. 

(8) Συνταξιούχος του Ταμείου που με αφορμή τη συνταξιοδότηση του 
εισέπραξε, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, οποιοδήποτε ποσό ως 
εφάπαξ και προτίθεται να αναλάβει εκ νέου την άσκηση του επαγγέλματος του, 
υποχρεούται, πριν από την εξασφάλιση της απαιτούμενης για το σκοπό αυτό 
ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος του, να επιστρέψει στο Ταμείο το 
ποσό που εισέπραξε ως εφάπαξ, με τόκο προς οκτώ τοις εκατόν ετησίως από 
την ημέρα που το εισέπραξε και καμιά σε τέτοια περίπτωση ετήσια άδεια 
άσκησης του επαγγέλματος του δεν εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, αν τούτος 
παραλείψει ή αμελήσει ή αρνηθεί να επιστρέψει στο Ταμείο ολόκληρο το ποσό 
που εισπράχθηκε απ' αυτόν ως εφάπαξ, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους 
του: 



Νοείται ότι, συνταξιούχος του Ταμείου που επαναρχίζει την άσκηση του 
επαγγέλματος του, ανεξάρτητα αν κατά τη συνταξιοδότησή του έτυχε ή όχι του 
ευεργετήματος είσπραξης εφάπαξ ποσού, αυτός, με αφορμή νέα 
συνταξιοδότησή του, ή, με το θάνατό του, οι δικαιούχοι του, δεν τυγχάνουν του 
ευεργετήματος είσπραξης εφάπαξ ποσού: 

Νοείται περαιτέρω ότι, εισφορέας που συνταξιοδοτήθηκε σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των Κανονισμών 17(1)(δ) και 20Α και που, ικανοποιουμένων των 
προϋποθέσεων της παραγράφου (5) του Κανονισμού 20Α, προτίθεται να 
ξαναρχίσει σε μέλλοντα χρόνο την άσκηση του επαγγέλματός του, θα γίνεται, 
ανεμπόδιστα, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (5) του Κανονισμού 
14, και πάλιν εισφορέας, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωσή του η τήρηση 
των προνοίων της παρούσας παραγράφου: 

Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι, σε περίπτωση νέας αποχώρησης του εν 
λόγω εισφορέα από την άσκηση του επαγγέλματος του ή σε περίπτωση 
θανάτου του, θα ελέγχεται, για σκοπούς καταβολής σ' αυτόν ή στους 
δικαιούχους του μηνιαίας σύνταξης, επιπλέον του ήδη καταβληθέντος εφάπαξ 
ποσού, η ύπαρξη, αναλόγως, οποιασδήποτε αντίστοιχης προϋπόθεσης των 
διατάξεων των παραγράφων (1) και (2) του Κανονισμού 17, και η μηνιαία αυτή 
σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση την περίοδο, από την ημερομηνία 
επανέναρξης της άσκησης του επαγγέλματος του εισφορέα αυτού, μέχρι την 
ημερομηνία της νέας αποχώρησης από την άσκηση του επαγγέλματος ή του 
θανάτου του, νοουμένου ότι, κανένας από τους λόγους, που προνοούνται στις 
υποπαραγάφους (α), (γ), (δ) και (στ) της παραγράφου (5) του παρόντος 
Κανονισμού, δεν αποκλείει το δικαίωμα αυτό. 

(9) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού τηρείται από το Ταμείο 
χωριστός λογαριασμός ετήσιος δοσοληψιών που μαζί με τις ετήσιες 
δοσοληψίες του Ταμείου υπόκειται στον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9. 

(10) Για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής εφάπαξ ποσού, όπως 
προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, το απαιτούμενο προς τούτο ποσό 
καλύπτεται από ειδικό λογαριασμό του Ταμείου (που στη συνέχεια θα 
αναφέρεται ως «ο Λογαριασμός Εφάπαξ»), τα έσοδα του οποίου προέρχονται 
από ειδικό ένσημο αξίας τριών ευρώ (€3,00), το οποίο επικολλάται και/ή 
καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα και/ή μέσω διαδικτύου και/ή με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο το Συμβούλιο ήθελε ορίσει, από τους 
εισφορείς,  όπως  και  όπου  σε  κάθε  περίπτωση  προβλέπεται  επικόλληση  
και/ή καταβολή με ηλεκτρονικά μέσα και/ή μέσω διαδικτύου και/ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο το Συμβούλιο ήθελε ορίσει, δικηγοροσήμων 
σύμφωνα με τους περί ΤαμείουΣυντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) Κανονισμούς: 

Νοείται ότι, το υπολογιζόμενο να πληρωθεί εκάστοτε εφάπαξ ποσό, όταν 
υπάρχει αδυναμία πληρωμής του από το Λογαριασμό Εφάπαξ, καταβάλλεται 
από το Πάγιο Απόθεμα του Ταμείου, αλλά οποιοδήποτε τέτοιο καταβληθέν ή το 
οποίο πρόκειται να καταβληθεί ποσό ή, οποιοδήποτε τέτοιο ποσό καταβλήθηκε 
σε οποιονδήποτε προγενέστερο χρόνο, χρεώνεται σε βάρος του Λογαριασμού 
Εφάπαξ και επιστρέφεται στο Πάγιο Απόθεμα του Ταμείου με το εκάστοτε 



βασικό επιτόκιο καθοριζόμενο υπό την Κεντρική Τράπεζα από την ημέρα 
καταβολής του στο δικαιούχο ή στους δικαιούχους. 

(11) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, εκτός αν προβλέπεται σ' 
αυτόν διαφορετικά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των 
υπόλοιπων Κανονισμών. 

Υπολογισμός συντάξεως καταβλητέας εις εισφορέα 

18. Η εις αποσυρόμενον της ασκήσεως του επαγγέλματός του εισφορέα 
καταβλητέα σύνταξις υπολογίζεται προς εν τετρακοσιοστόν ογδοηκοστόν των 
εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (€9.350,00) δι΄έκαστον 
συμπεπληρωμένον μήνα ασκήσεως του επαγγέλματος μετ' εισφορών: 

Νοείται ότι κατά τον υπολογισμό της καταβλητέας μηνιαίας συντάξεως δε 
λαμβάνεται υπόψη ως συντάξιμη περίοδος η περίοδος οποιουδήποτε έτους ή 
μέρους του για το οποίο εκδόθηκε μεταχρονολογημένη ετήσια άδεια ή 
οποιαδήποτε περίοδος μηνιαίας εισφοράς παραμένει απλήρωτη πέραν των 
δύο ετών από το τέλος του έτους που έχει καταστεί πληρωτέα ή οποιαδήποτε 
περίοδος μεσολαβεί χρονικά πέραν των δύο μηνών, μεταξύ της ημερομηνίας 
εγγραφής στο μητρώο δικηγόρων και εκείνης που αναφέρεται στην ημερομηνία 
εγγραφής στο Ταμείο, ανεξάρτητα αν κατά τον ουσιώδη χρόνο στον οποίο 
αναφέρεται η κάθε περίπτωση ο αιτούμενος συνταξιοδοτήσεως ασκούσε ή όχι 
το επάγγελμα: 

Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιον δύναται, εάν τούτο επιτρέπη η 
οικονομική κατάστασις του Ταμείου, να χορηγή από της 1ης Ιανουαρίου, 1977, 
δι' έκαστον έτος δεκάτην τρίτην μηνιαίαν σύνταξιν και ανάλογα πάντα, αν το 
επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Ταμείου, το Συμβούλιο δύναται να 
χορηγεί από την 1η Ιανουαρίου 1992 για κάθε χρόνο και δέκατη τέταρτη μηνιαία 
σύνταξη, το μισό της οποίας θα χορηγείται ενόψει του Πάσχα και το άλλο μισό 
ενόψει του Δεκαπενταύγουστου: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της 
αμέσως προηγούμενης επιφύλαξης, οι χορηγούμενες εκάστοτε δέκατη τρίτη και 
δέκατη τέταρτη μηνιαίες συντάξεις, υπολογίζονται, η μεν δέκατη τρίτη μηνιαία 
σύνταξη από της 1ης Ιανουαρίου μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, η δε δέκατη 
τέταρτη μηνιαία σύνταξη, το μεν πρώτο μισό μέρος αυτής, από 1ης 
Σεπτεμβρίου μέχρι 28ης Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, το δε δεύτερο μισό 
μέρος αυτής, από 1ης Μαρτίου μέχρι 31ης Αυγούστου και, σε περίπτωση 
αντίστοιχης χορήγησής τους, σε συνταξιοδοτούμενο εισφορέα ή οποιοδήποτε 
εξαρτώμενο τούτου, έχουν αμφότερες ως ημερομηνία έναρξης υπολογισμού 
τους, αναφορικά με την πρώτη φορά χορήγησής τους την ημερομηνία 
συνταξιοδότησης του συγκεκριμένου εισφορέα ή του δικαιούχου του. 

Αναθεώρηση αποφάσεων του Συμβουλίου για παροχή σύνταξης ή άλλη 
παροχή 



18Α.-(1) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου περί απονομής σύνταξης ή άλλης 
παροχής υπόκεινται σε αναθεώρηση απ’ αυτό, σύμφωνα με τις επόμενες 
διατάξεις. 

(2) Αναθεώρηση δικαιούται να ζητήσει μια φορά και μέσα σε ένα έτος από την 
κοινοποίηση της απόφασης ο ενδιαφερόμενος και σε περίπτωση θανάτου του 
η οικόγενειά του. 

(3) Το Συμβούλιο δικαιούται από μόνο του να προβαίνει εκάστοτε σε 
αναθεώρηση των αποφάσεών του και ειδικότερα των αποφάσεων περί 
απονομής σύνταξης ή παροχής οποιουδήποτε χορηγήματος ή της περικοπής 
του. 

(4) Οι υποθέσεις για αναθεώρηση αποφάσεων εισάγονται για συζήτηση στο 
Συμβούλιο μετά από γραπτή εισήγηση μέλους του που ορίζεται για το σκοπό 
αυτό. 

(5) Τα τυχόν κατόπιν της αναθεώρησης ποσά που πρέπει να επιστραφούν στο 
Ταμείο ή στο δικαιούχο ή στην οικογένειά του αποδίδονται άτοκα. 

(6) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται 
και σε κάθε άλλη απόφαση του Συμβουλίου, εκτός αν ειδικά ορίζουν 
διαφορετικά οι παρόντες Κανονισμοί ή αν η εφαρμογή τους προσκρούει στις 
πρόνοιες οποιουδήποτε νόμου. 

  

Υπολογισμός συντάξεως καταβλητέας εις δικαιούχους 

19.Επί τω θανάτω εισφορέως καταλείποντος ένα ή πλείονας δικαιούχους, ο 
δικαιούχος ή, αναλόγως της περιπτώσεως, έκαστος των τοιούτων δικαιούχων, 
λαμβάνει σύνταξιν συμφώνως προς τας ακολούθους διατάξεις: 

(α) όταν υπάρχη εις μόνον δικαιούχος ούτος λαμβάνει το ήμισυ της 
συντάξεως την οποίαν ο εισφορεύς ελάμβανεν ή θα ελάμβανεν εάν η 
σύνταξις ήτο καταβλητέα εις αυτόν· 

(β) όταν υπάρχωσι δύο ή πλείονες δικαιούχοι ο εις των οποίων είναι η 
χήρα, αύτη λαμβάνει τα δύο τέταρτα της συντάξεως την οποίαν ο εισφορεύς 
ελάμβανεν ή θα ελάμβανεν εάν η σύνταξις ήτο καταβλητέα εις αυτόν, ο δε 
έτερος δικαιούχος λαμβάνει εκ των υπολοίπων δύο τετάρτων το εν μόνον 
τέταρτον της συντάξεως ή εάν υπάρχωσι τοιούτοι έτεροι δικαιούχοι 
πλείονες του ενός λαμβάνουσιν ούτοι τα υπόλοιπα δύο τέταρτα εις ίσας 
μερίδας· 

(γ) όταν υπάρχωσιν εις ή πλείονες δικαιούχοι αλλ' ουδείς εξ αυτών είναι η 
χήρα, οι τοιούτοι δικαιούχοι λαμβάνουσιν εις ίσας μερίδας το ήμισυ της 
συντάξεως την οποίαν ο εισφορεύς ελάμβανεν ή θα ελάμβανεν εάν αύτη 
ήτο καταβλητέα εις αυτόν· 



(δ) όταν υπάρχωσι δύο ή πλείονες δικαιούχοι λαμβάνοντες σύνταξιν εν 
σχέσει προς τον αυτόν εισφορέα και η εις ένα των τοιούτων δικαιούχων 
καταβλητέα σύνταξις απολεσθή δυνάμει των διατάξεων των παρόντων 
Κανονισμών, ο έτερος δικαιούχος ή, αναλόγως της περιπτώσεως, οι έτεροι 
δικαιούχοι λαμβάνουσιν από της ημερομηνίας της τοιαύτης απωλείας την 
σύνταξιν ή τας συντάξεις τας οποίας ούτος ή ούτοι θα ελάμβανον εάν ο το 
πρώτον αναφερθείς δικαιούχος ούτος δεν υφίστατο κατά την ημερομηνίαν 
του θανάτου του τοιούτου εισφορέως. 

Ωρισμένα πρόσωπα θεωρούμενα ως δικαιούχοι 

20. Η χήρα εισφορέως της οποίας ο μετ' αυτού γάμος συνήφθη εντός δώδεκα 
μηνών προ του θανάτου του ή αφού ούτος απεσύρθη της ασκήσεως του 
επαγγέλματός του και το τέκνον του τοιούτου γάμου δεν συνιστώσι δικαιούχους 
δια τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών ή αποκτώσι δικαιώματα εις 
σύνταξιν: 

Νοείται ότι δύναται να παραχωρήσει χαριστικά στη ρηθείσα χήρα ή/και σε 
τέκνο που αποκτήθηκε από τέτοιο γάμο, ποσό ίσο με δύο μηνιαίες συντάξεις 
που ελάμβανε, αν ελάμβανε ή θα ελάμβανε ο αποβιώσας, αν η σύνταξη ήταν 
καταβλητέα σ' αυτόν, χωρίς εκ τούτου να επηρεάζονται οποιαδήποτε 
συντάξιμης ηλικίας τέκνου του από προηγούμενο γάμο. 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πνευματικά ή σωματικά ανίκανου 
εισφορέα 

20Α.-(1) Όπου στους παρόντες Κανονισμούς για τη δημιουργία δικαιώματος 
συνταξιοδότησης απαιτείται ως προϋπόθεση ανίατη ασθένεια ή οποιαδήποτε 
πνευματική ή σωματική αναπηρία που κάνει ανίκανο τον εισφορέα για άσκηση 
του επαγγέλματος του, αυτή βεβαιώνεται ύστερα από γνωμάτευση επιτροπής, 
που αποτελείται από τρεις γιατρούς που διορίζονται από το Συμβούλιο. Η 
γνωμάτευση της επιτροπής αυτής είναι υποχρεωτική για το Ταμείο, αν εκδοθεί 
ομόφωνα. Σε αντίθετη περίπτωση αποφασίζει το Συμβούλιο με την ελεύθερη 
κρίση του. Η δαπάνη της διαδικασίας και η αμοιβή των γιατρών βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τον εισφορέα, εκτός αν με τη γνωμάτευση της επιτροπής γιατρών 
κρίνεται ομόφωνα ο εισφορέας ως ανίκανος για άσκηση του επαγγέλματος του 
λόγω ανίατης ασθένειας ή οποιαδήποτε πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας 
του, οπότε τη δαπάνη αυτή και την αμοιβή των γιατρών την καταβάλλει το 
Ταμείο: 

Νοείται ότι με τη γνωμάτευση σε σχέση με τον εισφορέα καθορίζεται, κατά 
το δυνατόν ή κατά προσέγγιση, ο ακριβής χρόνος έναρξης της διαπιστούμενης 
ανικανότητας και ο χρόνος αυτός θα είναι εκείνος που, για σκοπούς 
συνταξιοδότησης του εισφορέα, θα λαμβάνεται υπόψη από το Συμβούλιο κατά 
την έρευνά του για διαπίστωση ύπαρξης δικαιώματος συνταξιοδότησης του 
εισφορέα και για τον καθορισμό του ύψους της σύνταξής του, ανεξάρτητα από 
το αν ο εισφορέας, από το χρόνο που διαπιστώθηκε αρμόδια ότι έγινε ανίκανος 
για άσκηση του επαγγέλματος του και μετά από αυτό, εξακολουθούσε να είναι 
κάτοχος ετήσιας άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. 



(2) Η αίτηση του εισφορέα για βεβαίωση της ανικανότητάς του πρέπει να 
υποβάλλεται, με ποινή απώλειας του δικαιώματός του, πριν από τη λήξη του 
έτους στο οποίο αυτός είναι εισφορέας ή μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη του: 

Νοείται ότι εισφορέας που έγινε ανίκανος για άσκηση του επαγγέλματος 
του, λόγω ανίατης ασθένειας ή οποιασδήποτε πνευματικής ή σωματικής 
αναπηρίας, και που εντός του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε ανίκανος 
ή μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη του παρέλειψε να ενεργήσει όπως προνοείται 
στην παρούσα παράγραφο, αλλά αντίθετα επιδίωξε και του εκδόθηκε ετήσια 
άδεια άσκησης του επαγγέλματος και για το επόμενο ή για οποιοδήποτε έτος 
ύστερα από το έτος εκείνο, κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε ανίκανος για 
άσκηση του επαγγέλματος του, ανεξάρτητα από το ότι θα είναι κάτοχος ετήσιας 
άδειας, γι' αυτό ή για τα άλλα επόμενα έτη, δε θεωρείται για τους σκοπούς των 
παρόντων Κανονισμών εισφορέας, από τη λήξη του έτους κατά τη διάρκεια του 
οποίου έγινε ανίκανος. 

(3) Κανένα δικαίωμα συνταξιοδότησης ή είσπραξης άλλου χορηγήματος 
γεννάται σε σχέση με εισφορέα, ο οποίος, ενώ εξ αιτίας ανίατης ασθένειας ή 
οποιασδήποτε πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας ήταν ανίκανος να ασκήσει 
το επάγγελμά του, εντούτοις έγινε εισφορέας. 

(4) Σε περίπτωση που η ανικανότητα εισφορέα είναι αντικειμενικά δεδομένη και 
από τα πράγματα βεβαιούμενη, το Συμβούλιο δύναται, κατ' εξαίρεσιν των 
προνοιών της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, να ενεργήσει 
ανάλογα, αρκούμενο στην τυπική πιστοποίησης της ανικανότητας του εισφορέα 
από ειδικό για την περίπτωση γιατρό. 

(5) Ο εισφορέας που λόγω ανικανότητας συνταξιοδοτήθηκε και που σε 
μέλλοντα χρόνο προτίθεται να ξαναρχίσει την άσκηση του επαγγέλματος του, 
ισχυριζόμενος ότι η ικανότητά του αποκαταστάθηκε, δε γίνεται εισφορέας ξανά, 
εκτός αν ο ισχυρισμός του αυτός βεβαιωθεί από επιτροπή γιατρών, σύμφωνα 
με τη διαδικασία της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού: 

Νοείται ότι, εφόσο βεβαιωθεί η αποκατάσταση της ικανότητάς του για 
επανάληψη απ' αυτόν της άσκησης του επαγγέλματος του, γίνεται ανεμπόδιστα 
εισφορέας. 

(6) Οι διατάξεις των παραγράφων (1) και (4) τυγχάνουν εφαρμογής και σε 
περίπτωση ανίκανου εισφορέα. 

Καταβολή συντάξεων ή χορηγημάτων εις τέκνα συνταξίμου ηλικίας ή εις 
χήρας 

21.Πάσα σύνταξις ή μέρος συντάξεως ή παν χορήγημα καταβλητέον βάσει ή 
δυνάμει των παρόντων Κανονισμών εις τέκνον συνταξίμου ηλικίας και παν 
χορήγημα καταβλητέον δυνάμει των παρόντων Κανονισμών εις χήραν δύναται, 
ως το Συμβούλιον κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν ήθελεν από καιρού εις 
καιρόν αποφασίσει, να καταβληθή είτε— 

(α) εις το τοιούτο τέκνον ή την τοιαύτην χήραν· είτε 



(β) εις τοιούτο άλλο πρόσωπον ή πρόσωπα ως το Συμβούλιον ήθελε 
θεωρήσει κατάλληλα, προς συντήρησιν, υποστήριξιν ή όφελος του 
τοιούτου τέκνου ή της τοιαύτης χήρας ή προς χρησιμοποίησιν δια τους 
προαναφερθέντας σκοπούς. 

Απόδειξις αξιώσεως εις σύνταξιν 

22.Το Συμβούλιον δύναται να απαιτήση τοιαύτα αποδεικτικά στοιχεία οία 
δυνατόν να θεώρηση σκόπιμα περί του ότι οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον 
αξιοί ότι δικαιούται εις σύνταξιν, ή εκ μέρους του οποίου διατυπούται τοιαύτη 
αξίωσις, ευρίσκεται εν ζωή και δικαιούται εις σύνταξιν, δύναται δε να αρνηθή 
την καταβολήν οιασδήποτε συντάξεως μέχρις ότου προσαχθώσι τοιαύτα 
αποδεικτικά στοιχεία ικανοποιούντα το Συμβούλιον. 

Απώλεια και Διακοπή Συντάξεως 

Απώλεια συντάξεως 

23.Πάσα σύνταξις καταβλητέα εις οιονδήποτε δικαιούχον απόλλυται εις 
οιανδήποτε των ακολούθων περιπτώσεων: 

(α) επί τω θανάτω του δικαιούχου· 

(β) εάν ο δικαιούχος είναι τέκνον του εισφορέως, όταν τούτο παύση να είναι 
συνταξίμου ηλικίας· 

(γ) εάν ο δικαιούχος είναι η χήρα του εισφορέως, επί τω εκ νέου γάμω 
αυτής. 

Απαγόρευσις Εκχωρήσεως Συντάξεως 

Η σύνταξις δεν εκχωρείται ούτε επιβαρύνεται 

24.Πλην όπου ρητώς προβλέπεται άλλως εν τοις παρούσι Κανονισμοίς, 
ουδεμία καταβλητέα σύνταξις και ουδέν δικαίωμα οιουδήποτε εισφορέως 
δυνάμει των παρόντων Κανονισμών δύναται να εκχωρηθή ή μεταβιβασθή ή 
δύναται να υπόκειται εις οιανδήποτε πράξιν εκτελέσεως δια, ή εν σχέσει προς, 
οιονδήποτε χρέος ή αξίωσιν: 

Νοείται ότι πάσα εισφορά ή άλλο ποσόν οφειλόμενον εις το Ταμείον υπό 
εισφορέως ή αποθανόντος εισφορέως δύναται να αφαιρεθή εξ οιουδήποτε 
ποσού καταβλητέου εκ του Ταμείου εις τον τοιούτον εισφορέα ή εν σχέσει προς 
τούτον και παν ποσόν οφειλόμενον εις το Ταμείον υπό χήρας ή τέκνου 
εισφορέως δύναται να αφαιρεθή εξ οιασδήποτε συντάξεως ή χορηγήματος 
πληρωτέου δυνάμει των παρόντων Κανονισμών εις, ή εν σχέσει προς, την 
τοιαύτην χήραν ή το τοιούτο τέκνον. 

Διάλυσις του Ταμείου 

Διάλυσις του Ταμείου 



25. Ανεξαρτήτως παντός εν τοις παρούσι Κανονισμοίς περιεχομένου, όταν κατά 
την γνώμην του Συμβουλίου θεωρήται, μετά την υπό αναλογιστού εκτίμησιν του 
Ταμείου, ότι δεν είναι πρακτικόν ή δεν ενδείκνυται να συνεχισθή η λειτουργία 
του Ταμείου, το Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του 
Κανονισμού 26 των παρόντων Κανονισμών, να τερματίση το Ταμείον τούτο. 

Μέθοδος διαλύσεως 

26.-(1)Το Συμβούλιον συγκαλεί προς τον σκοπόν τούτον συνέλευσιν απάντων 
των εισφορέων, συνταξιούχων και δικαιούχων και εκθέτει ενώπιον αυτών την 
κατάστασιν του Ταμείου. 

(2) Ουδεμία απόφασις λαμβάνεται υπό της τοιαύτης συνελεύσεως έκτος εάν 
παρίσταται το ήμισυ του αριθμού των τοιούτων εισφορέων, συνταξιούχων και 
δικαιούχων. 

(3) Εάν τα τρία τέταρτα των παρόντων εισφορέων, συνταξιούχων και 
δικαιούχων αποφασίσωσιν ότι το Ταμείον δέον όπως τερματισθή, το 
Συμβούλιον τερματίζει τότε το Ταμείον και προβαίνει εις την εκκαθάρισίν του, 
τηρουμένων οιωνδήποτε εντολών αι οποίαι ήθελον δοθή υπό της τοιαύτης 
συνελεύσεως. 

(4) Ελλείψει οιωνδήποτε επί τούτω εντολών, ακολουθείται, κατά το δυνατόν, η 
μέθοδος η οποία ακολουθείται εις την εκκαθάρισιν εταιρείας δυνάμει 
οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύι νόμου αφορώντος εις εταιρείας. 

Διάθεσις παντός υπολοίπου 

27.Παν υπόλοιπον απομένον εις πίστιν του Ταμείου, μετά την εκκαθάρισίν του, 
διατίθεται κατά τοιούτον τρόπον ως η υπό του Κανονισμού 26 προβλεπομένη 
συνέλευσις ήθελε διατάξει, ελλείψει δε τοιαύτης διαταγής ως το Συμβούλιον του 
Δικηγορικού Σώματος ήθελε διατάξει. 

Ποικίλαι Διατάξεις 

Εξουσία του Συμβουλίου όπως παρατείνη προθεσμίαν 

28. Οσάκις εν τοις παρούσι Κανονισμοίς προβλέπεται προθεσμία, το 
Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, εξαιρουμένης τέτοιας προθεσμίας για 
πρόσθεση στην άσκηση επαγγέλματος, με εισφορές ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, για απόκτηση σαν άσκηση επαγγέλματος με εισφορές, με εξαγορά, 
ετών άσκησης επαγγέλματος με εισφορές, παρατείνη την τοιαύτην προθεσμίαν 
επί τοσούτο χρονικόν διάστημα οίον το Συμβούλιον ήθελεν υπό τας ειδικάς 
περιστάσεις θεωρήσει σκόπιμον. 

Επιφύλαξις δικαιώματος της Κυβερνήσεως 

29.Το δικαίωμα της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας όπως εν περιπτώσει 
δημιουργίας γενικού Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιλάβη εν αυτώ το 
παρόν Ταμείον επιφυλάττεται. 



Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από και προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

29. Κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου: 

(1) Εισφορέας ο οποίος αποχωρεί από το Ταμείο για να εργαστεί υπό πλήρη 
απασχόληση σε θεσμικό όργανο ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται 
να ζητήσει από το Ταμείο όπως μεταφερθούν όλα τα συνταξιοδοτικά του 
δικαιώματα στον τόπο εργασίας του: 

Νοείται ότι για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου (1) το ποσό 
μεταφοράς υπολογίζεται με βάση τον αναλογιστικό συντελεστή κατά την ηλικία 
αποχώρησης επί τους μήνες εξάσκησης του επαγγέλματος. 

(2) Εισφορέας ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των Δικηγόρων που 
ασκούν το επάγγελμα βάση των περί Δικηγόρων Νόμων, Κεφ. 2 και Νόμοι του 
1961 έως 2013 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και ο 
οποίος εργαζόταν προηγουμένως σε θεσμικό όργανον ή φορέα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να μεταφέρει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα 
στο Ταμείο: 

Νοείται ότι για σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου (2) οι μήνες 
εισφορών που αναγνωρίζονται από το Ταμείο υπολογίζονται με βάση το ποσό 
μεταφοράς διά τον αναλογιστικό συντελεστή κατά την ηλικία μεταφοράς. 

Μεταβατικαί Διατάξεις 

Προσθήκη προηγουμένης ασκήσεως επαγγέλματος εις την άσκησιν 
επαγγέλματος μετ' εισφορών εις ωρισμένας περιπτώσεις 

30.-(1) Πας εισφορεύς, δικαστικός λειτουργός ή δικηγόρος κατέχων δημόσιον 
λειτούργημα όστις έσχε προηγουμένην άσκησιν επαγγέλματος προ της 
ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος των παρόντων Κανονισμών δύναται, 
καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της 31ης Ιουλίου, 1979, δι' επιδόσεως εγγράφου 
επί τούτω ειδοποιήσεως εις το Συμβούλιον, να προσθέση εις την άσκησιν 
επαγγέλματος μετ' εισφορών ή, αναλόγως της περιπτώσεως, να αποκτήση ως 
άσκησιν επαγγέλματος μετ' εισφορών ένα μήνα ασκήσεως επαγγέλματος μετ' 
εισφορών δια εκάστην διμηνίαν προηγουμένης ασκήσεως επαγγέλματος εάν 
καταβάλη, εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας, διακοσίων ευρώ (€200,00) 
δι' έκαστον ούτω προστεθησόμενον ή κτηθησόμενον μήνα αλλ' εν ουδεμία 
περιπτώσει θα προσθέση ή αποκτήση πλείονας των τριακοσίων μηνών: 

Νοείται ότι το ποσόν τούτο δυνατόν να καταβληθή εις τοιαύτας δόσεις οίας 
το Συμβούλιον, λαμβάνον όλας τας περιστάσεις υπ' όψιν, ήθελεν αποφασίσει: 

Νοείται περαιτέρω ότι εάν οιοσδήποτε τοιούτος εισφορεύς, δικαστικός 
λειτουργός ή δικηγόρος αποθάνη διαρκούντος του αμέσως επομένου της 
καταβολής του τοιούτου ποσού έτους και εάν σύνταξις δεν έχη εισέτι καταβληθή 
εις αυτόν ή το ποσόν της ούτω καταβληθείσης συντάξεως είναι μικρότερον του 



υπ' αυτού καταβληθέντος ποσού, το ποσόν τούτο ή παν υπόλοιπον αυτού 
επιστρέφεται εις τον προσωπικόν αυτού αντιπρόσωπον. 

(2) Πας αριθμός μηνών προστιθεμένων ή αποκτωμένων δυνάμει της 
παραγράφου (1) θεωρείται δια τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών ως 
μήνες ασκήσεως επαγγέλματος μετ' εισφορών. 

(3) Δια τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού «δικαστικός λειτουργός» 
σημαίνει λειτουργόν κατέχοντα δικαστικόν λειτούργημα κατά την ημερομηνίαν 
της ενάρξεως της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 

Σημείωση 

Οι παρόντες Κανονισμοί [Σ.Σ.: δηλαδή η Κ.Δ.Π. 146/1975] τίθενται εν ισχύι από 
1ης Ιανουαρίου, 1974. 

Σημείωση 

Οι παρόντες Κανονισμοί [Σ.Σ. δηλαδή της Κ.Δ.Π. 104/1988] τίθενται εν ισχύι 
την 1η Απριλίου, 1988. 

Σημείωση 

Οι παρόντες Κανονισμοί [Σ.Σ. δηλαδή Κ.Δ.Π. 58/1989] τίθενται σε ισχύ από την 
1η Ιανουαρίου 1989. 

Σημείωση 

Η ισχύς των παρόντων Κανονισμών [Σ.Σ.: δηλαδή της Κ.Δ.Π. 128/1992], 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1992. 

Σημείωση 

Οι συντάξεις, τα χορηγήματα, βοηθήματα και οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα 
και παροχές, βάσει των Κανονισμών του Ταμείου αυξάνονται κατά 60% από 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών [Σ.Σ.: δηλαδή 
της Κ.Δ.Π. 123/1996]. 

Σημείωση 

Οι συντάξεις, τα χορηγήματα, βοηθήματα και οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα 
και παροχές, βάσει των Κανονισμών του Ταμείου αυξάνονται κατά 60% από 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών [Σ.Σ.: δηλαδή 
της Κ.Δ.Π. 123/1996]. 

Σημείωση 

Οι παρόντες Κανονισμοί [Σ.Σ.: δηλαδή η Κ.Δ.Π. 127/2001] τίθενται σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2001. 



Σημείωση 

9.-(1) Τηρουμένων των προνοιών των παραγράφων (2), (3) και (4), οι παρόντες 
Κανονισμοί [Σ.Σ.: δηλαδή η Κ.Δ.Π. 52/2007] τίθενται σε ισχύ από την 
ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(2) Η παράγραφος (1) του Κανονισμού (4), που τροποποιεί τον Κανονισμό 17 
των βασικών Κανονισμών, τίθεται σε ισχύ  ένα έτος μετά τη δημοσίευση των 
παρόντων Κανονισμών [Σ.Σ.: δηλαδή η Κ.Δ.Π. 52/2007] στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(3) Η παράγραφος (ι) του Κανονισμού 5, που τροποποιεί τον Κανονισμό 17Α 
των βασικών κανονισμών, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα ορισθεί 
από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με γνωστοποίηση 
η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(4) Ο Κανονισμός 8, με τον οποίο αντικαθίσταται ο Πίνακας των βασικών 
κανονισμών, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Κανονισμός 12) 

 Εισφορέας Εισφορά 

1. Κάθε δικηγόρος, με την εγγραφή του στο μητρώο δικηγόρων ΕΥΡΩ 50,00 

2. Κάθε εισφορέας, κάθε μήνα ΕΥΡΩ 40,00 

 


