
 

Σχέδια Συνταξιοδότησης 

 

 

Δικηγόρος ο οποίος ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στην Κύπρο σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφάλαιο 2 δικαιούται να λάβει σύνταξη 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 17 (1) των περί Δικηγόρων (Συντάξεις και 

Χορηγήματα Κανονισμών του  1966 – 2022 ως εξής: 

 

(α) Συμπλήρωση 25 (είκοσι πέντε) χρόνων άσκησης του δικηγορικού 

επαγγέλματος και ταυτόχρονη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας 

του/της. 

 

*Στις περιπτώσεις όπου ο δικηγόρος συμπληρώνει 25 (είκοσι πέντε) χρόνια άσκησης 

του δικηγορικού επαγγέλματος, αλλά δεν συμπληρώνει το 70ο έτος της ηλικίας 

του/της τότε δικαιούται να λάβει μειωμένη σύνταξη ως εξής: 

 

69 χρόνια – μείωση 6% 

68 χρόνια – μείωση 12% 

67 χρόνια – μείωση 18% 

66 χρόνια – μείωση 24% 

65 χρόνια – μείωση 30% 

 

 

(β) Συμπλήρωση 35 (τριάντα πέντε) χρόνων άσκησης του δικηγορικού 

επαγγέλματος και ταυτόχρονη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας 

του/της. 

 

Στις περιπτώσεις όπου ο δικηγόρος συμπληρώνει 35 (τριάντα πέντε) χρόνια 

άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, αλλά δεν συμπληρώνει το 65ο έτος της 

ηλικίας του/της τότε δικαιούται να λάβει μειωμένη σύνταξη ως εξής: 

 

64 χρονών – μείωση 6% 

63 χρονών – μείωση 12% 

62 χρονών – μείωση 18% 

61 χρονών – μείωση 24% 

60 χρονών – μείωση 30% 

 

 



 

(γ) Συμπλήρωση 40 (σαράντα) χρόνων άσκησης του δικηγορικού 

επαγγέλματος ανεξαρτήτως της ηλικίας του/της.  

 

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 17Α των περί Δικηγόρων 

(Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμών του 1966-2022 δικηγόρος ο οποίος 

δικαιούται να λάβει σύνταξη και δεν εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις της 

παραγράφου (5) του Κανονισμού 17Α τότε δικαιούται να λάβει και εφάπαξ ποσό 

κατά την αποχώρησή του. 

 

 

 

*Παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης και εφάπαξ (από 01/06/21): 

 

Δικηγόρος ο οποίος συμπλήρωσε ακριβώς 35 έτη άσκησης του δικηγορικού 

επαγγέλματος και ταυτόχρονα την ηλικία των 65 δικαιούται να λάβει μηνιαία σύνταξη 

€681,77. 

 

Η μηνιαία σύνταξη υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 

9350 x 420* 3927000 

--------------- =  ------------ = €681,77   Βασική Μηνιαία Σύνταξη 

     5760  5760 

  -----------   

          €681,77   Καταβλητέα μηνιαία σύνταξη 

     

 

           

Εφάπαξ:   600 x 420 

     ---------------- =  €21.000 

            12 

 

*35x12=420 


