
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 145(Ι)/2021 
Αρ. 4857,  5.11.2021                             

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 145(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 
 Κεφ. 2. 

42 του 1961 
20 του 1963 
46 του 1970 
40 του 1975 
55 του 1978 
71 του 1981 
92 του 1983 
98 του 1984 
17 του 1985 
52 του 1985 
9 του 1989 

175 του 1991 
171 του 1991 
9(Ι) του 1993 

56(Ι) του 1993 
83(Ι) του 1994 
76(Ι) του 1995 

103(Ι) του 1996 
79(Ι) του 2000 
31(Ι) του 2001 
41(Ι) του 2002 

180(Ι) του 2002 
117(Ι) του 2003 
130(Ι) του 2003 
199(Ι) του 2004 
264(Ι) του 2004 

21(Ι) του 2005 
65(Ι) του 2005 

124(Ι) του 2005 
158(Ι) του 2005 
175(Ι) του 2006 
117(Ι) του 2007 
103(Ι) του 2008 
109(Ι) του 2008 

11(Ι) του 2009 
130(Ι) του 2009 

4(Ι) του 2010 
65(Ι) του 2010 
14(Ι) του 2011 

144(Ι) του 2011 
116(Ι) του 2012 

18(Ι) του 2013 
84(Ι) του 2014 
92(Ι) του 2017 

107(Ι) του 2018 
6(Ι) του 2020 

41(Ι) του 2020 
83(Ι) του 2020 

139(Ι) του 2020 
200(Ι) του 2020 

8(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δικηγόρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 

 
 
 
 

 



  

Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 30Α. 
 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά του άρθρο 30 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Κενή θέση του 
Προέδρου ή Μέλους 
του Συμβουλίου  
του Παγκύπριου 
Δικηγορικού 
Συλλόγου ή του 
Προέδρου της 
Επιτροπής Τοπικού 
Δικηγορικού 
Συλλόγου. 

30Α. Η θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγο-
ρικού Συλλόγου, Μέλους του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου που εκλέγεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 
19 και του Προέδρου της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου 
κενούται σε περίπτωση- 

  (α) υποβολής γραπτής παραίτησής του την οποία γνωστοποιεί- 
 

     

   (i) στον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, όταν αφορά τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, 
 

    (ii) στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού 
Συλλόγου από τον οποίο προέρχεται, όταν αφορά Μέλος 
του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 
που εκλέγεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του 
άρθρου 19, και 
 

    (iii) στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγο-
ρικού Συλλόγου, όταν αφορά τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, 

    

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 

15.09.1966 
23.08.1968. 

Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

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 
26.04.2012 
27.09.2013 
11.04.2014 
31.03.2017 

30.06.2017. 

(β) απόσυρσης από το επάγγελμα και χορήγηση σύνταξης σε αυτόν 
δυνάμει των προνοιών των περί Δικηγόρων (Συντάξεις και 
Χορηγήματα) Κανονισμών, 



  

    

  (γ) θανάτου ή ανικανότητας άσκησης των καθηκόντων του, 

    

  (δ) λήψης απόφασης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για διαγραφή του 
ονόματός του από το Μητρώο των Δικηγόρων ή για αναστολή της 
άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος δυνάμει των 
διατάξεων των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 
17, αντίστοιχα, 

    

  (ε) στέρησης της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος ή/και απώλεια 
της ιδιότητας του μέλους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλό-
γου.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 31  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 
αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

  

 «(2) Όταν κενούται η θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς 
του, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, συγκαλεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την ημερομηνία κατά την οποία η θέση κενούται, εκλογική συνέλευση του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία λαμβάνει χώρα στη Λευκωσία σε τόπο και ημέρα που ορίζεται 
από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του, από 
το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από είκοσι 
μία (21) ημέρες από την ημέρα της κλήσης, με μοναδικό σκοπό την εκλογή Προέδρου του 
Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος υπηρετεί για το υπόλοιπο της 
θητείας του Προέδρου του οποίου η θέση κενούται:  

  

 Νοείται ότι, για τη σύγκληση της εκλογικής συνέλευσης και την εκλογή του Προέδρου του 
Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21: 

  

 Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 21, δικαίωμα 
υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου έχουν και τα μέλη του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου: 

  

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η εναπομείνασα χρονική περίοδος είναι ίση ή 
μικρότερη των έξι (6) μηνών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 
του οποίου η θέση κενούται αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος κέκτηται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου. 

  

 (3) Όταν κενούται θέση Μέλους του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που 
εκλέγεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 19, η Επιτροπή του Τοπικού 
Δικηγορικού Συλλόγου από τον οποίον προέρχεται συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση εντός  
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η θέση κενούται, σε τόπο που ορίζεται 
από αυτήν και χρόνο που καθορίζεται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, 
με μοναδικό σκοπό την εκλογή Μέλους του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, 
το οποίο υπηρετεί για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους του οποίου η θέση κενούται: 

  

 Νοείται ότι, για την εκλογή του Μέλους του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19. 

  

 (4) Όταν κενούται η θέση του Προέδρου της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, 
η Επιτροπή του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η θέση κενούται, σε τόπο που ορίζεται 
από αυτήν και χρόνο που καθορίζεται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, 
με μοναδικό σκοπό την εκλογή Προέδρου της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, ο 
οποίος υπηρετεί για το υπόλοιπο της θητείας του Προέδρου του οποίου η θέση κενούται: 

  

 Νοείται ότι, για την εκλογή Προέδρου της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19: 

  

 Νοείται περαιτέρω ότι, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου της 
Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου έχουν και τα μέλη της Επιτροπής του Τοπικού 
Δικηγορικού Συλλόγου: 

  
 
 



  

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η εναπομείνασα χρονική περίοδος είναι ίση ή 
μικρότερη των έξι (6) μηνών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου του 
οποίου η θέση κενούται αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής του Τοπικού 
Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος κέκτηται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου. 

  

 (5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού, μέχρι την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών που προβλέπονται στα εδάφια 
(1), (2), (3) και (4), το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η Επιτροπή του Τοπικού 
Συλλόγου και το Συμβούλιο του Ταμείου Συντάξεως, ανάλογα με την περίπτωση, συνεδριάζει 
νόμιμα παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε κενής θέσης, εφόσον ο αριθμός των εναπομεινάντων 
μελών δεν είναι μικρότερος του απαιτούμενου για την επίτευξη απαρτίας.». 

  

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος  
Νόμου. 

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1ην Οκτωβρίου 2021. 

 

 


