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Απιθμόρ 197 

Οι πεπί Γικηγόπων (Σςνηάξειρ και Φοπηγήμαηα) (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2014, πος εκδόθηκαν από 
ηο Σςμβούλιο ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού Σςλλόγος, με ηην έγκπιζη ηος Υποςπγικού Σςμβοςλίος, καηά ηη 
ζςνεδπία ηος ημεπομηνίαρ 9 Αππιλίος 2014, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ, 
ζύμθωνα με ηο άπθπο 26 ηος πεπί Γικηγόπων Νόμος, Κεθ. 2, όπωρ αςηόρ ηποποποιήθηκε με ηον πεπί 
Γικηγόπων (Τποποποιηηικό) Νόμο ηος 2010 (Ν. 4(Ι) ηος 2010) και ηον πεπί Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος (Τποποποιηηικό) Νόμο ηος 
2010 (Ν. 3(Ι) ηος 2010). 

Ο ΠΕΡΘ ΔΘΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ 
____________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26 
 

Κεθ. 2 
  42 ηνπ 1961 
  20 ηνπ 1963 
  46 ηνπ 1970 
  40 ηνπ 1975 

   55 ηνπ 1978 
   71 ηνπ 1981 
   92 ηνπ 1983 
   98 ηνπ 1984 
   17 ηνπ 1985 
   52 ηνπ 1985 
     9 ηνπ 1989 
175 ηνπ 1991 
212 ηνπ 1991 

    9(Θ) ηνπ 1993 
  56(Θ) ηνπ 1993 
  83(Θ) ηνπ 1994 

Σν πκβνύιην ηνπ Παγθύπξηνπ Δηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
ρνξεγνύληαη από ην άξζξν 26 ηνπ πεξί Δηθεγόξωλ Νόκνπ, εθδίδεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 
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  76(Θ) ηνπ 1995 
      ΑΝΑΚ. 307 

103(Θ) ηνπ 1996 
  79(Θ) ηνπ 2000 
  31(Θ) ηνπ 2001 
  41(Θ) ηνπ 2002 
180(Θ) ηνπ 2002 
117(Θ) ηνπ 2003 
130(Θ) ηνπ 2003 
199(Θ) ηνπ 2004 
264(Θ) ηνπ 2004 
  21(Θ) ηνπ 2005 
  65(Θ) ηνπ 2005 
124(Θ) ηνπ 2005 
158(Θ) ηνπ 2005 
175(Θ) ηνπ 2006 
117(Θ) ηνπ 2007 
103(Θ) ηνπ 2008 
109(Θ) ηνπ 2008 
  11(Θ) ηνπ 2009 
130(Θ) ηνπ 2009 
    4(I) ηνπ 2010 

    65(Θ) ηνπ 2010 
    14(Θ) ηνπ 2011 
  144(I) ηνπ 2011 
  116(I) ηνπ 2012 
    18(I) ηνπ 2013. 

πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
Επίζεκε  
Εθεκεξίδα 
Παξάξηεκα  
Σξίην: 
15.09.1966 
23.08.1968. 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Θ): 
04.02.1972 
30.08.1974 
01.08.1975 
17.11.1978 
19.10.1979 
12.06.1981 
26.03.1988 
13.03.1989 
05.06.1992 
11.11.1994 
19.04.1996 
25.07.1997 
03.04.1998 
10.07.1998 
09.06.2000 
16.03.2001 
18.03.2005 
02.02.2007 
11.06.2010 
14.01.2011 
02.12.2011 
26.04.2013 
27.09.2013. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Δηθεγόξωλ (πληάμεηο θαη 
Υνξεγήκαηα) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί 
Δηθεγόξωλ (πληάμεηο θαη Υνξεγήκαηα) Καλνληζκνύο ηνπ 1966 έωο 2013 (πνπ ζηε ζπλέρεηα 
ζα αλαθέξνληαη ωο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο 
Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί ωο νη πεξί Δηθεγόξωλ (πληάμεηο θαη Υνξεγήκαηα) 
Καλνληζκνί ηνπ 1966 έωο  ηνπ 2014. 
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Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 8 
 ηωλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Καλνληζκνύ 10  
ηωλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 
 
 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Καλνληζκνύ 11 
ηωλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 
 
 
 
 
 

       1 ηνπ 1990 
     71 ηνπ 1991 
  211  ηνπ 1991 
  27(Θ) ηνπ 1994 
  83(Θ) ηνπ 1995 
  60(Θ) ηνπ 1996 
109(Θ) ηνπ 1996 
  69(Θ) ηνπ 2000 
156(Θ) ηνπ 2000 
    4(Θ) ηνπ 2001 
  94(Θ) ηνπ 2003 
128(Θ) ηνπ 2003 
183(Θ) ηνπ 2003 
  31(Θ) ηνπ 2004 
218(Θ) ηνπ 2004 
  68(Θ) ηνπ 2005 
  79(Θ) ηνπ 2005 
105(Θ) ηνπ 2005 
  96(Θ) ηνπ 2006 
107(Θ) ηνπ 2008 
137(Θ) ηνπ 2009 
194(Θ) ηνπ 2011 
  78(Θ) ηνπ 2013 
  7(Θ) ηνπ 2014  

 21(Θ) ηνπ 2014. 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Καλνληζκνύ 12  
ηωλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Καλνληζκνύ 15  
ηωλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Καλνληζκνύ 17 
ηωλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

2. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνύ 8 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
δηαγξαθή ηωλ ιέμεωλ «ηνπ Δηθεγνξηθνύ ώκαηνο». 

 

3.   Ο Καλνληζκόο 10 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 

(α) κε ηελ δηαγξαθή ηωλ ιέμεωλ «ηνπ Δηθεγνξηθνύ ώκαηνο» (ηξίηε γξακκή)· 

(β) κε ηελ δηαγξαθή ηωλ ιέμεωλ «ηνπ Δηθεγνξηθνύ ώκαηνο» (ηξίηε θαη ηέηαξηε γξακκή)· 

(γ) κε ηελ δηαγξαθή ηωλ ιέμεωλ «ηνπ Δηθεγνξηθνύ ώκαηνο» (όγδνε γξακκή)· 

(δ) κε ηελ δηαγξαθή ζηελ επηθύιαμε ηωλ ιέμεωλ «ηνπ δηθεγνξηθνύ ζώκαηνο» (δεύηεξε θαη 
ηξίηε γξακκή). 

4. Ο Καλνληζκόο 11 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο:  

 (α)  Με ηελ πξνζζήθε ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνύ κεηά ηε ιέμε 
«εηζθνξέαο» (δεύηεξε γξακκή) ηωλ ιέμεωλ «θαη κέινο ηνπ Σακείνπ». 

 (β) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (2) απηνύ ηωλ ιέμεωλ «όηαλ νύηνο 
αθππεξεηήζεη εθ ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο ή παύζεη αζθώλ ην δεκόζην ιεηηνύξγεκα» 
κε ηη ιέμεηο «όηαλ απηόο ζπκπιεξώζεη ην όξην ειηθίαο ππνρξεωηηθήο αθππεξέηεζεο 
πνπ εθάζηνηε πξνβιέπεηαη από ηνπο νηθείνπο λόκνπο αλαθνξηθά κε κόληκν 
ζπληάμηκν δεκόζην ππάιιειν: 

          Ννείηαη όηη ν όξνο δεκόζηνο ππάιιεινο ζηελ παξνύζα παξάγξαθν έρεη ηελ ίδηα 
εξκελεία πνπ απνδίδνπλ ζηνλ όξν απηό νη πεξί Δεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκνη ηνπ 
1990 έωο 2014 όπωο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ο Καλνληζκόο 12 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε κεηά ηελ 
παξάγξαθν (1) απηνύ ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (1Α): 

«1Α.  Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Σακείνπ έρεη ην δηθαίωκα λα πξνβεί ζε δηόξζωζε 
ιάζνπο δερόκελν αλαδξνκηθά ηελ είζπξαμε ρξεκάηωλ, αλ από ηα δεδνκέλα ηεο 
ππόζεζεο πξνθύπηεη θαιόπηζηνλ ιάζνο ζε ζρέζε κε ηε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή 
εηζθνξάο ζην Σακείν: 

Ννείηαη όηη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ απηνύ εθαξκόδνληαη αλεμάξηεηα αλ ην ιάζνο 
έγηλε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηωλ παξόληωλ Καλνληζκώλ: 

Ννείηαη πεξαηηέξω όηη ζε θάζε πεξίπηωζε δηόξζωζεο ιάζνπο, ωο αλωηέξω 
αλαθέξεηαη, δε  ζα  εθαξκόδνληαη νη  δηαηάμεηο  ηεο  πξώηεο  επηθύιαμεο  ηνπ 
Καλνληζκνύ 18.». 

6. Η παξάγξαθνο (2) ηνπ Καλνληζκνύ 15 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηε 
δηαγξαθή ηωλ ιέμεωλ «ηνπ Δηθεγνξηθνύ ώκαηνο» (γξακκέο έμη θαη επηά, αληίζηνηρα). 

 
 

7. Η δεύηεξε επηθύιαμε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνύ 17 
ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ θαηαξγείηαη. 
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Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Καλνληζκνύ 20  
ηωλ βαζηθώλ 
Καλνληζκώλ. 

Μεηαθνξά 
ζπληαμηνδνηηθώλ  
δηθαηωκάηωλ 
από θαη πξνο 
ηελ Επξωπαϊθή  
Έλωζε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλαδξνκηθή 
ηζρύο ηνπ 
Καλνληζκνύ 4. 
 
 
 
 
 

8. Η επηθύιαμε ηνπ Καλνληζκνύ 20 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηε 
δηαγξαθή ηωλ ιέμεωλ «ην πκβνύιην ηνπ Δηθεγνξηθνύ ώκαηνο» (πξώηε γξακκή). 

 

9. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ λένπ Καλνληζκνύ 29 ωο 
αθνινύζωο: 

«Καηόπηλ έγθξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνύιηνπ: 

(1) Εηζθνξέαο ν νπνίνο απνρωξεί από ην Σακείν γηα λα εξγαζηεί ππό πιήξε 
απαζρόιεζε ζε ζεζκηθό όξγαλν ή θνξέα ηεο Επξωπαϊθήο ΄Ελωζεο, δύλαηαη λα δεηήζεη 
από ην Σακείν όπωο κεηαθεξζνύλ όια ηα ζπληαμηνδνηηθά ηνπ δηθαηώκαηα ζηνλ ηόπν 
εξγαζίαο ηνπ: 

Ννείηαη όηη γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ (1) ην πνζό κεηαθνξάο 
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ αλαινγηζηηθό ζπληειεζηή θαηά ηελ ειηθία απνρώξεζεο επί ηνπο 
κήλεο εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. 

(2) Εηζθνξέαο ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών ηωλ Δηθεγόξωλ πνπ αζθνύλ 
ην επάγγεικα βάζε ηωλ πεξί Δηθεγόξωλ Νόκωλ, Κεθ. 2 θαη Νόκνη ηνπ 1961 έωο 2013 
όπωο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη, θαη ν νπνίνο εξγαδόηαλ 
πξνεγνπκέλωο ζε ζεζκηθό όξγαλν ή θνξέα ηεο Επξωπαϊθήο ΄Ελωζεο δύλαηαη λα 
κεηαθέξεη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηνπ δηθαηώκαηα ζην Σακείν: 

Ννείηαη όηη γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ (2) νη κήλεο εηζθνξώλ πνπ 
αλαγλωξίδνληαη από ην Σακείν ππνινγίδνληαη κε βάζε ην πνζό κεηαθνξάο δηά ηνλ 
αλαινγηζηηθό ζπληειεζηή θαηά ηελ ειηθία κεηαθνξάο». 

10. Η παξάγξαθνο (β) ηνπ Καλνληζκνύ 4, πνπ ηξνπνπνηεί ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ  
Καλνληζκνύ 11 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ, ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ 1

ε
 Μαξηίνπ 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


