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Λογοδοσία από τον αιρετό Πρόεδρο του Π.Δ.Σ κ. Δώρο Ιωαννίδη

Καλωσόρισμα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζω στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού
Συλλόγου για το έτος 2020.
Φεύγοντας έχω τη συναίσθηση ότι προσπάθησα πάντοτε με τη συμπαράσταση των
Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων να πράξω όλα τα οφειλόμενα, και προσπάθησα
να συνεισφέρω ό,τι μπορούσα, ώστε η δικαιοσύνη να γίνει πιο αποδοτική.
Αν η προσπάθειά μου απέδωσε κάτι, τούτο οφείλεται πρωτίστως στη δική σας
αποδοχή και συμπαράσταση. Γι’ αυτή την αποδοχή και συμπαράσταση εκφράζω σε
όλους σας την ευγνωμοσύνη μου.
Ως Προέδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου τα τελευταία 15 χρόνια μαζί με
τα εκάστοτε Μέλη του ΔΣ, θέλω να πιστεύω ότι παραδίδω έναν οργανισμό
εκσυγχρονισμένο και στελεχωμένο από εξειδικευμένο προσωπικό με υποδομές για
στήριξη των μελών μας μέσω τεχνολογίας και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με ειδικά
τμήματα (εποπτικού ελέγχου, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επιδότησης
ασκουμένων, ηλεκτρονικών αρχείων

αδειών και εκδόσεων πιστοποιητικών κ.α)

Μέλημα μου ήταν και είναι, να προάγω τα συμφέροντα των μελών μας. Οι νέοι μας και
οι προσδοκίες τους για το δικηγορικό επάγγελμα ήταν πάντοτε προτεραιότητα μου.
Αυτοί θα αποτελέσουν την νέα γενιά δικαστών, εισαγγελέων, όπως επίσης και αυτών
που θα αποκτήσουν στο μέλλον δημόσια αξιώματα. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό
δρόμο και οι προσπάθειες μας έχουν αρχίσει να καρποφορούν. Πιστεύω ότι τα πρώτα
βήματα της μεταρρύθμισης έχουν αρχίσει και οι δικηγόροι θα πρέπει να ετοιμαστούν
για την νέα εποχή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες που
βιώνουμε και έχουμε βιώσει οφείλω να πω ότι είμαι αισιόδοξος.
Ο αριθμός των Μελών αυξήθηκε ραγδαία, το 2005 είχαμε 1100 και σήμερα είμαστε
στις 4500 μέλη.
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Λόγω αυτής της ραγδαίας αύξησης των μελών μας τα τελευταία χρόνια η αναβάθμιση
των υπηρεσιών κατέστη αναγκαία και άμεση.
Έχοντας λοιπόν ως κύριο στόχο της συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών
που προσφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος στα μέλη του αλλά, και γενικά στους πολίτες
που επιθυμούν την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, πιστεύω ότι καταφέραμε να
μπορούμε να προσφέρουμε ανανεωμένο και αναβαθμισμένο οργανισμό. Καταφέραμε
να δημιουργήσουμε ένα κανάλι καθημερινής επικοινωνίας μαζί με τα Μέλη μας.
Η δημιουργία της δικής μας, μη κερδοσκοπικής εταιρείας (Νομικό Ινστιτούτο Νομικής
Πληροφόρησης), η οποία χειρίζεται την ελεύθερη πρόσβαση τόσο της ενοποιημένης
νομοθεσίας όσο και της νομολογίας, το γνωστό Cylaw, ένα έργο το οποίο
υποσχεθήκαμε πριν μερικά χρόνια, πέτυχε τον στόχο της και καθημερινά είναι το
βασικότερο εργαλείο για ένα δικηγορικό γραφείο.
Μέλημα μας ήταν και είναι ο εκσυγχρονισμός της Δικαιοσύνης. Οφείλαμε και
οφείλουμε να σταθούμε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που σκοπό έχει την εύρυθμη
λειτουργία της Δικαιοσύνης και την καλύτερη απονομή της. Οι προσπάθειες αυτές
γίνονταν πάντα με σύνεση και προσοχή με απώτερο σκοπό να μην προξενήσουμε
περαιτέρω ζημιά στη δικαιοσύνη, ζημιά που προκλήθηκε από τις τεράστιες
καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό
δρόμο και οι προσπάθειες μας έχουν αρχίσει να καρποφορούν.
Τα τελευταία χρόνια ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο
οργανισμό και ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου αναλώνουν πολλές ώρες από
τον χρόνο τους για την διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
Το 2005 το Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούσαν τη δικηγορία είχε μόνον 1100
Mέλη, ενώ σήμερα το 2020 έχουμε φτάσει τα 4500 Μέλη και συνεχώς ο αριθμός
αυξάνεται ραγδαία, αφού οι νέοι μας επιλέγουν το επάγγελμα του δικηγόρου και
πιστεύουν σ’ αυτό.
Ο αριθμός έχει τετραπλασιαστεί και μαζί με το αριθμό και οι αρμοδιότητες και οι
ευθύνες του Π.Δ.Σ.
Εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω όσο πιο συνοπτικά μπορώ και χωρίς να σας κουράσω
τις ενέργειες του Συλλόγου.

4

Έχοντας λοιπόν, ως κύριο στόχο της συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των
υπηρεσιών που προσφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος στα μέλη του, αλλά και γενικά
στους πολίτες που επιθυμούν την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, προσφέρουμε την
ανανεωμένη και αναβαθμισμένη πλέον ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.
Έχουμε επιτύχει την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουμε

μέσω της

ιστοσελίδας μας, αφού καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα κανάλι καθημερινής
επικοινωνίας μαζί σας.
Στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Σ. έχετε πρόσβαση:
❑ Σε όλα τα μητρώα των αδειούχων δικηγόρων, των Εταιρειών Παροχής
Διοικητικών

Υπηρεσιών,

των

εμπιστευμάτων

και

των

συμβούλων

αφερεγγυότητας
❑ Στο μητρώο πτωχευσάντων, που ενημερώνεται κάθε Παρασκευή
❑ Ανακοινώσεις τόσο του Π.Δ.Σ. όσο και άλλων φορέων
❑ Θέσεις Εργασίας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
❑ Εκδηλώσεις, Σεμινάρια και Διαλέξεις
❑ Πινάκια με τις υποθέσεις των Δικαστηρίων
❑ Πληροφορίες για τις ανανεώσεις των αδειών άσκησης επαγγέλματος, τα
σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση και τις οδηγίες. Παρέχεται επίσης η
δυνατότητα για διαδικτυακή πληρωμή για το τέλος της ανανέωσης και
αποστολή των απαραίτητων εντύπων
❑ Πληροφορίες για το Έργο Επιδότησης Ασκούμενων Δικηγόρων, τα σχετικά
έντυπα προς συμπλήρωση και τον οδηγό του προγράμματος
❑ Πληροφορίες και πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται από το
Τμήμα Εποπτείας μέσω της ειδικής πλατφόρμας
❑ Πληροφορίες και πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται για την
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση μέσω της ειδικής πλατφόρμας
εκπαίδευσης.
Κατά την περίοδο της πανδημίας προσπαθήσαμε σε συνεργασία πάντα με τους
Τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους και τα Δικαστήρια, να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες
των Δικηγόρων και να τους ενημερώνουμε για τις αλλαγές στις ημερομηνίες των
υποθέσεων τους μέσω της ιστοσελίδας μας. Το όλο εγχείρημα δεν ήταν εύκολο αλλά
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καταφέραμε να βοηθήσουμε τους δικηγόρους και να τους εξυπηρετήσουμε στον
καλύτερο δυνατό βαθμό μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας
ξεπερνούν τις 20000 το μήνα.
Λόγω της αύξησης των αναγκών μας προχωρήσαμε και στην αύξηση των υπαλλήλων
σε 19 (συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων το οποίο
συστεγάζεται μαζί μας) και σε ενοικίαση επιπρόσθετου ορόφου.
Μέσα από ατέλειωτες ώρες εργασίας, συνεδριάσεων και συναντήσεων τόσο μόνοι
μας όσο και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είτε του δημόσιου τομέα είτε με άλλα
επαγγελματικά σώματα, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα πολύπλοκα προβλήματα
που προκύπτουν.
Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Π.Δ.Σ

Η εποπτεία των μελών μας για θέματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος γίνεται σε
τέτοιο υψηλό επίπεδο, σωστό και αμερόληπτο στη βάση όλων των νομοθεσιών που
ισχύουν τόσο στη Κυπριακή Δημοκρατία όσο και Διεθνώς.
Είστε όλοι ενήμεροι αφού καθημερινά σας αποστέλλουμε ανακοινώσεις και οδηγίες
αναφορικά με το θέμα τούτο.
Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (Π.Δ.Σ), διορίστηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο στις 7 Μαρτίου 2001 ως Εποπτική Αρχή Δικηγόρων σύμφωνα
με το Άρθρο 59(4) του Νόμου περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 188(I)/2007 («Νόμος») ως
έχει τροποποιηθεί.
Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης («Τμήμα») του Π.Δ.Σ. συστάθηκε το 2013 με
σκοπό την πλήρη ανάληψη και διεκπεραίωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του
Π.Δ.Σ. ως Εποπτική Αρχή του δικηγορικού επαγγέλματος. Συγκεκριμένα με βάση το
άρθρο 59(1)(ε) όλοι οι δικηγόροι, οι δικηγορικές εταιρείες (Δ.Ε.Π.Ε) και οι Εταιρείες
Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών ( Ε.Π.Δ.Υ) που ανήκουν σε δικηγόρους υπόκεινται
στην εποπτεία του Π.Δ.Σ.
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Το εν λόγω Τμήμα στελεχώνεται από 6 Λειτουργούς οι οποίοι εξειδικεύονται σε θέματα
εποπτείας και συμμόρφωσης, γεγονός το οποίο ενισχύεται με την συνεχή εκπαίδευση
και επιμόρφωση τους μέσω της συμμετοχής τους σε εσωτερικά και εξωτερικά
σεμινάρια. Το Τμήμα εκτελεί τα καθήκοντα του με την καθοδήγηση του Διοικητικού
Συμβούλιου του Π.Δ.Σ. αφού αυτό του έχει αναθέσει τις εν λόγω εξουσίες.
Το Τμήμα δυνάμει των εξουσιών που του παρέχονται βάσει του Άρθρου 59(4) του
Νόμου και με γνώμονα την καλύτερη ενημέρωση των μελών του, προχώρησε στη
έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών που αφορούν τα καθήκοντα του Λειτουργού
Συμμόρφωσης (ΛΣ). Σημειώνεται ότι το πρόσωπο που διορίζεται ως ΛΣ πρέπει να
είναι ανώτερο διοικητικό στέλεχος για να έχει την απαραίτητη εξουσία προς
εκπλήρωση των καθηκόντων του, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τη λήψη
αποφάσεων που επηρεάζουν την έκθεση σε κίνδυνο του εποπτευόμενου και τον
χειρισμό εσωτερικών και εξωτερικών Αναφορών Ύποπτων Συναλλαγών και
Αναφορών Ύποπτων Δραστηριοτήτων (ΑΥΣ & ΑΥΔ)

και την επικοινωνία με τη

MOKAΣ και τον ΠΔΣ. Ο ΛΣ πρέπει επίσης να έχει επαρκείς δεξιότητες, εμπειρία και
γνώση στα θέματα Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, καθώς και της Εταιρείας, τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και τους πελάτες της, την Ετήσια Έκθεση του ΛΣ, την παρακολούθηση των
συναλλαγών, την τήρηση αρχείου κ.α.
Το Τμήμα δημοσίευσε τις πιο κάτω Οδηγίες, όπου τα μέλη του οφείλουν να τις
εφαρμόζουν σε εναρμόνιση πάντοτε με τον Νόμο και το Νόμο περί της Ρύθμισης
των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων
196(Ι)/2012 ως έχει τροποποιηθεί:
1) Οδηγία του Π.Δ.Σ αναφορικά με την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
(τελευταία έκδοση Δεκέμβριος 2019).
2) Οδηγία του Π.Δ.Σ. για τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και την Πειθαρχική
Διαδικασία (τελευταία έκδοση Ιούνιος 2020).
3) Οδηγία για Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (τελευταία έκδοση
Ιούνιος 2015).
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Το Τμήμα εποπτεύει τα μέλη

μέσω δύο μορφών ελέγχων: α) τους Επιτόπιους

Εποπτικούς Ελέγχους και β) τους Εξ αποστάσεως Ελέγχους.
Η διεξαγωγή των Επιτόπιων Εποπτικών Ελέγχων πραγματοποιείται στα γραφεία των
εποπτευόμενων μελών κατόπιν γραπτής ειδοποίησης συνήθως 2-5 ημερών ή/και
χωρίς ειδοποίηση κυρίως σε περιπτώσεις που αφορούν καταγγελίες, παράπονα και
δημοσιεύματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι

έχουν διεξαχθεί συνολικά 609 Επιτόπιοι

Εποπτικοί Έλεγχοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται, αλλά δεν προσμετρούνται
στο πιο πάνω αριθμό και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνταν σε Ε.Π.Δ.Υ, οι οποίες
δεν τιμολογούσαν ξεχωριστά. Οι Επιτόπιοι Εποπτικοί Έλεγχοι διεξάγονται πλέον
βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας οι οποία αντανακλά στη τελευταία εθνική
αξιολόγηση κινδύνων (National Risk Assessment).
Στα πλαίσια των ελέγχων ο εποπτεύων Λειτουργός έχει κατά την διακριτική του
ευχέρεια το δικαίωμα να εισέρχεται σε γραφεία και επαγγελματικούς χώρους των
εποπτευόμενων μελών, να προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο φακέλων πελατών,
είτε αυτοί τηρούνται σε έντυπη, σε ηλεκτρονική ή σε οποιανδήποτε άλλη μορφή, να
ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα και στοιχεία αποθηκευμένα σε
ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και να λαμβάνει αντίγραφα ή
αποσπάσματά τους.
Κατά κύριο λόγο ο Λειτουργός διερευνά κατά πόσο ο εποπτευόμενος έχει τηρήσει τη
γνωστή διαδικασία KYC (Know Your Client). Συγκεκριμένα οι εποπτευόμενοι πρέπει
να τηρούν και να ακολουθούν διαδικασίες που σκοπό έχουν την ταυτοποίηση του
πελάτη και την κατανόηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, επιτρέποντας
στους εποπτευόμενους να κατανοήσουν, να μετριάσουν και να διαχειριστούν τους
κινδύνους

που

προκύπτουν

από

το

Ξέπλυμα

Παράνομου

Χρήματος

και

Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Ξ.Π.Χ. και Χ.Τ.).
Οι βασικές αρχές που περιγράφονται στο Νόμο σχετικά με την ταυτοποίηση και
επαλήθευση και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη είναι τα ακόλουθα:
Ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, ταυτοποίηση και λήψη
εύλογων μέτρων για επαλήθευση της ταυτότητας και του τόπου κατοικίας του
πραγματικού δικαιούχου, λήψη εύλογων μέτρων για κατανόηση του ιδιοκτησιακού
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καθεστώτος και ελέγχου του πελάτη , λήψη εύλογων μέτρων για την αξιολόγηση της
σκοπούμενης φύσης της επιχειρηματικής σχέσης και διεξαγωγή

συνεχούς

παρακολούθησης για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν αρχικά.
Οι εποπτευόμενοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τα παραπάνω μέτρα δέουσας επιμέλειας
ως προς τον πελάτη τους πριν από την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης ή την
διεξαγωγή μιας περιστασιακής συναλλαγής. Τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε
νέους πελάτες, αλλά και υφιστάμενους. Ειδικότερα, οι υφιστάμενοι πελάτες πρέπει να
υποβάλλονται σε επικαιροποίηση των διαδικασιών μέτρων δέουσας επιμέλειας,
κατόπιν αλλαγών των περιστάσεων του πελάτη (π.χ. αλλαγή στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς) τόσο καθ' όλη την διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης, όσο και κατόπιν
επικαιροποιήσεων ρουτίνας.
Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου εποπτικού ελέγχου, ο Λειτουργός καταγράφει
ο,τιδήποτε θεωρεί αναγκαίο για σκοπούς διεξαγωγής των εποπτικών του
αρμοδιοτήτων και αξιολόγησης του εκάστοτε γραφείου. Κατόπιν ολοκλήρωσης του
ελέγχου ο Λειτουργός συντάσσει αναφορά με τα ευρήματα και τις παρατηρήσεις του.
Στη βάση των ευρημάτων αυτών, προβαίνει στην λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων, όπως για παράδειγμα διορθωτικών, όταν οι ελλείψεις δεν είναι σοβαρές, εντός
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Αφότου παρέλθει το δοθέν χρονικό περιθώριο,
διεξάγεται επανέλεγχος για σκοπούς επιβεβαίωσης λήψης των απαραίτητων μέτρων
εκ μέρους του εκάστοτε εποπτευόμενου μέλους.
Στην περίπτωση που οι Λειτουργοί του Τμήματος διαπιστώσουν κατόπιν ελέγχου
σοβαρές ελλείψεις στις διαδικασίες που ακολουθεί ένα εποπτευόμενο μέλος, τότε η
υπόθεση παραπέμπεται για αξιολόγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Δ.Σ και το
οποίο σύμφωνα με το άρθρο 59(6) του Νόμου έχει τη εξουσία εφόσον το κρίνει
αναγκαίο, να λάβει μέτρα μέσω κυρώσεων εναντίον του μη συμμορφούμενου
εποπτευόμενου μέλους. Ανάμεσα σε άλλα, οι κυρώσεις περιλαμβάνουν επιβολή
προστίμου, στέρηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, καθώς και άλλα διοικητικά
μέτρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατα έχουν επιβληθεί πρόστιμα και αφαίρεση
άδειας λειτουργίας δύο ΕΠΔΥ. Ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Δ.Σ.
εκκρεμούν 5 υποθέσεις προς έγκριση.
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Όσον αφορά τους εξ αποστάσεως ελέγχους αυτοί πραγματοποιούνται τα τελευταία 3
χρόνια με την συμπλήρωση υποχρεωτικού ερωτηματολογίου για το Ξέπλυμα
Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (Ξ.Π.Χ. και Χ.Τ .) για το
εκάστοτε έτος, με την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Λειτουργού Συμμόρφωσης
καθώς και με την αποστολή προς το Τμήμα των εγχειριδίων των εποπτευόμενων
μελών για Ξ.Π.Χ. και Χ.Τ.
Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την εκ πρώτης
όψεως αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των εποπτευόμενων μελών, αφού λαμβάνει
υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν την συνολική έκθεση σε κίνδυνο των
εποπτευόμενων μελών όπως γενικές πληροφορίες για την εποπτευόμενη οντότητα
και το Τμήμα Συμμόρφωσής της, πληροφορίες/κατηγοριοποίηση πελατών της,
διαδικασίες που ακολουθούνται πριν, κατά την διάρκεια και το πέρας της
επιχειρηματικής σχέσης (KYC, CCD, EED), Διαδικασίες Αναφοράς ύποπτων
συναλλαγών και δραστηριοτήτων, οικονομικές καταστάσεις των εποπτευόμενων
μελών κ.α.
Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, το Τμήμα εκπροσωπεί τον Π.Δ.Σ στη
Συμβουλευτική Αρχή, η οποία κατέχει συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο όσον
αφορά τα μέτρα και την εφαρμοστέα πολιτική για την καταπολέμηση αδικημάτων
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας. Η εν λόγω Αρχή αποτελείτε από εποπτικές αρχές τόσο του Δημοσίου,
όσο και του Ιδιωτικού Τομέα, όπως για παράδειγμα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Συμβούλιο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών
Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.), η Αστυνομία, το Υπουργείο Οικονομικών, κ.ο.κ.
Σημαντική θεωρείται η συμμετοχή του Τμήματος στη διαδικασία διαμόρφωσης του
τροποποιητικού νομοσχεδίου για το Νόμο 188(Ι)/2007 για την ενσωμάτωση των
προνοιών της 4ης και 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας προωθώντας τις θέσεις και τις απόψεις
των μελών του Π.Δ.Σ.
Το Τμήμα συμμετείχε σε διεθνείς διενεργηθείσες διαδικασίες αξιολόγησης σχετικά με
τα μέτρα που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία με στόχο την παρεμπόδιση και
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
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χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Σημειώνεται ότι τον τελευταίο χρόνο, στα πλαίσια
της αξιολόγησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση των Μέτρων
κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη
Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (MONEYVAL) του Συμβουλίου της Ευρώπης, το
Τμήμα κλήθηκε να εκπροσωπήσει τον Π.Δ.Σ σε όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης,
κατά την διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι ενέργειες στις οποίες προέβη ο
Π.Δ.Σ. και απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα τα οποία υποβλήθηκαν εκ μέρους της
Επιτροπής. Παράλληλα στην συγκεκριμένη αξιολόγηση οι αξιολογητές επέλεξαν 4
Δικηγορικά Γραφεία (εποπτευόμενοι Π.Δ.Σ.) τα οποία

κλήθηκαν να απαντήσουν

ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών που επιβάλει ο Π.Δ.Σ. ως
εποπτική τους αρχή. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ήταν ότι οι εποπτευόμενοι
εφαρμόζουν επαρκώς όλα τα μέτρα που απαιτούνται βάσει των οδηγιών και
προβαίνουν σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την εφαρμογή των οδηγιών του Π.Δ.Σ.
Αντίστοιχες συμμετοχές και διαδικασίες έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια από
διάφορους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς ,όπως στην Αξιολόγηση της
Κύπρου για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς,
την αξιολόγηση του Παγκόσμιου Φόρουμ (ΟΟΣΕ) σε σχέση με τη συμμόρφωση της
Κυπριακής Δημοκρατίας με το πρότυπο της διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών
για φορολογικούς σκοπούς, την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εναρμόνιση της με την 4η Οδηγία της Ευρώπης για
Ξ.Π.Χ. και Χ.Τ κ.ο.κ.
Τέλος, το Τμήμα διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλες τις επαρχίες για σκοπούς
ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών τους για θέματα Ξ.Π.Χ. και Χ.Τ. Ενδεικτική
θεματολόγια σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2019 είναι: α)
Πρόσφατες εξελίξεις στο τομέα του ΞΠΧ & ΧΤ: Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης
αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις, β) «Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα πρόληψης και
καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της ασφάλειας των πληροφοριών». Μετά την
έναρξη της πανδημίας από τον ιό Covid-19 και την μη πραγματοποίηση σεμιναρίων
σε κλειστούς χώρους για την ασφάλεια των μελών του Π.Δ.Σ και κατ’ επέκταση της
κοινωνίας διοργανώθηκαν διαδικτυακά σεμινάρια για την συνεχή επιμόρφωση των
μελών μας .
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Λόγω πανδημίας έχουμε ήδη εκσυγχρονιστεί και οργανώσαμε τα πρώτα διαδικτυακά
εκπαιδευτικά εξειδικευμένα σεμινάρια μέσω της πλατφόρμας zoom με συμμετοχή 500
Λειτουργών συμμόρφωσης.
Εδώ θα πρέπει να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην Επιτροπή AML του Συλλόγου
που με τις γνώσεις τους και την επιμονή τους μας εκπροσώπευσαν δύο φορές στο
Στρασβούργο για την αξιολόγηση που τύχαμε από την Moneyval και μαζί με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς κατάφεραν να τύχουν μία καλής αξιολόγησης για την
Κυπριακή Δημοκρατία.
Θα πρέπει φυσικά να μην επαναπαυόμαστε και συνεχώς να αναβαθμίζουμε τις
οδηγίες και τα εγχειρίδια καθώς και την συνεχή εκπαίδευση των λειτουργών
συμμόρφωσης.
Έδωσα λεπτομέρειες για το τμήμα της Εποπτείας του Συλλόγου προς τα Μέλη μας
λόγω του μεγάλου θορύβου που έγινε τελευταία, από τις πολιτογραφήσεις.

Ο

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια του νόμου, δεν
καλύπτει κανένα που παρανομεί και θα συνεχίσει να προστατεύει τον τομέα αυτών
των Υπηρεσιών, που τόσα προσφέρει στην οικονομία του Τόπου.
Βουλή των Αντιπροσώπων - Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

H παρουσία μας στις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι σε
εβδομαδιαία βάση και ο Πρόεδρος και εκπρόσωποι του Π.Δ.Σ συμμετέχουν και
προσφέρουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους σε εξειδικευμένα θέματα για
διάφορες νομοθεσίες. Από το 2018 που τηρείται το αρχείο προσκλήσεων στις
διάφορες θεματικές που καλούμαστε να παραστούμε και να εκφράσουμε τις απόψεις
μας αναφορικά με τα διάφορα θέματα, προκύπτει ότι έχουμε παραστεί σε συνολικά
301 συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
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Συγκεκριμένα, έχουμε παραστεί σε:
•

177 συνεδρίες της Επιτροπής Νομικών

•

66 συνεδρίες της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού

•

20 συνεδρίες της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

•

16 συνεδρίες της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών
μεταξύ ανδρών και γυναικών

•

12 συνεδρίες της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού

•

7 συνεδρίες της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

•

2 συνεδρίες της Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

•

1 συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών

Από τον Μάρτιο του 2017 ο Π.Δ.Σ. κατάθεσε πρόταση νόμου που σκοπό έχει τον
άμεσο εκσυγχρονισμό του Περί Δικηγόρων Νόμου. Η πρόταση νόμου τελικά εγκρίθηκε
και δημοσιεύτηκε η σχετική τροποποίηση πριν λίγες μέρες κατόπιν προσωπικών
επαφών και με την υποστήριξη της Επιτροπής Νομικών. Είχαμε ζητήσει την αλλαγή
των προθεσμιών σε σχέση με την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων , την αλλαγή
του τρόπου εκλογής του Πειθαρχικού Συμβουλίου την αύξηση των μελών του και την
ψήφιση του Προέδρου και των μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κατά
επαρχίες. Επίσης στην πρόταση νόμου που υποβάλαμε υπάρχουν και άλλες
τροποποιήσεις που ελπίζω το νέο Συμβούλιο να τις προωθήσει. (Η πρόταση νόμου
επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Τέλος να αναφέρω ότι διοργανώσαμε από κοινού με την Βουλή των Αντιπροσώπων
διάφορες εκδηλώσεις όπως για παράδειγμα την εκδήλωση με θέμα «Ο περί των
Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Ν.158(Ι)/1999», που έγινε τον Δεκέμβριο του
2019 με μεγάλη επιτυχία.
Η συνεργασία μας με την Επιτροπή Νομικών είναι άριστη και ευχαριστώ τα μέλη της
που είναι μέλη στην πλειοψηφία τους μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Χάριν στην συνεργασία μας έχουν ψηφιστεί οι τελευταίες τροποποιήσεις του Περί
Δικηγόρων Νόμου. Η Επιτροπή Νομικών χειρίζεται και τα θέματα της μεταρρύθμισης
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της Δικαιοσύνης και πάντοτε είναι βοηθητική υποστηρίζοντας τις θέσεις του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση Δικηγόρων

Το Συμβούλιο αποφάσισε μετά από μελέτη να προχωρήσει σε ετοιμασία Κανονισμών
αναφορικά με τη συνεχή επιμόρφωση των Δικηγόρων και τον έθεσε ενώπιον των
Μελών για συζήτηση και έγκριση.
Σήμερα τα δεδομένα για τους δικηγόρους είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που
συναντήσαμε εμείς πριν πολλές δεκαετίες. Η Κύπρος έχει ενταχθεί στη Ευρώπη και
καθημερινά δέχεται την επίδραση, αλλά και τις συνέπειες της Ένταξης. Το δίκαιο μας
προσαρμόζεται στα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Οι οδηγίες οι οποίες έρχονται συνεχώς
από τις Βρυξέλλες θέλουν τους δικηγόρους να ευρίσκονται σε εγρήγορση και απαιτούν
συνεχή επιμόρφωση. Αυτό συμβαίνει κυρίως για να διασφαλίζεται η ποιότητα παροχής
νομικών συμβουλών με σκοπό την εξασφάλιση των συμφερόντων των πελατών και
κατ’ επέκταση της δικαιοσύνης.
Το Γραφείο του Π.Δ.Σ. έχει ήδη αξιολογηθεί από την Αρχή Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΑΝΑΔ) και εγκρίθηκε ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πλέον, προσπαθούμε
να παρέχουμε τις σωστές υποδομές για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του
προγράμματος της επιμόρφωσης.
Λόγω της συμμετοχής μας στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων
έχουμε συμβουλευτεί άλλες χώρες που ήδη έχουν εφαρμόσει με επιτυχία το σύστημα.
Επίσης έχουμε υπογράψει μνημόνιο συναντίληψης με όλα τα δικηγορικά σώματα της
Ευρώπης για αναγνώριση μεταξύ μας των οποιονδήποτε επαγγελματικών
καταρτίσεων από την μία χώρα στην άλλη.
Ο τρόπος προετοιμασίας έγινε μετά από μελέτη για το τι ισχύει σήμερα στα άλλα κράτη
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Έχει συσταθεί Επιτροπή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που
αποτελείται από 7 άτομα, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα που άπτονται της
Επιτροπής.
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Συγκεκριμένα, αξιολογούν τις αιτήσεις που γίνονται από τα εκπαιδευτικά κέντρα τα
οποία επιθυμούν να εγκριθούν ως πιστοποιημένοι παροχείς εκπαίδευσης. Έχουν
εγκριθεί μέχρι στιγμής 40 εκπαιδευτικά κέντρα και τα σεμινάρια τα οποία
διοργανώνουν αξιολογούνται κάθε φορά στη βάση της θεματικής τους και την εμπειρία
και εκπαίδευση των εκπαιδευτών τους.
Έχει πλέον γίνει αντιληπτό από τους περισσότερους δικηγόρους ότι η συνεχής
εκπαίδευση τους είναι αναγκαία. Συγκεκριμένα, στην πρώτη χρονιά που είχε τεθεί σε
εφαρμογή η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση, και αφορούσε τα έτη 2018 και
2019, μόνο 400 δικηγόροι από τις 4500 δεν είχαν παρακολουθήσει τις απαιτούμενες
ώρες εκπαίδευσης για τις 2 αυτές χρονιές.
Τόσο ο Π.Δ.Σ. όσο και οι Τοπικοί Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν πραγματοποιήσει είτε
σε συνεργασία, είτε από μόνοι τους, 62 εκπαιδευτικά προγράμματα ή σεμινάρια από
το 2018 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα το 2018 έχουν διοργανωθεί 17 σεμινάρια, το
2019 34 και το 2020 11 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).
Δυστυχώς, ένεκα του κορωνοϊού για το έτος 2020 έχει γίνει αναστολή της
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αλλά η υποχρέωση των Δικηγόρων θα
ισχύει για το έτος 2021 για να μπορέσουν να ανανεώσουν την άδεια τους το 2022.
Ο Π.Δ.Σ. έχει προσπαθήσει για τις ανάγκες της επιμόρφωσης των Δικηγόρων του να
διοργανώνει τα εκπαιδευτικά σεμινάρια διαδικτυακά, και έτσι τον Ιούλιο 2020 είχε
πραγματοποιήσει επιτυχώς το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο, στο οποίο είχαν
παρευρεθεί 500 άτομα όπως επίσης άρχισε μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια
αναφορικά με το ΞΠΧ και ΤΧ.
Σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει αναφορά στο Advocacy Training Program, το
πρόγραμμα το οποίο είναι επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ. Το εν λόγω πρόγραμμα
γίνεται σε συνεργασία με το ICCA (Inns of Court College of Advocacy) και κάθε φορά
που διοργανώνεται αποτελείται από 2 εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 2 ημερών
το κάθε ένα. Στο κάθε πρόγραμμα συμμετέχουν 12 δικηγόροι. Σκοπός του
προγράμματος είναι η ενημέρωση μέσω πρακτικής διαδικασίας και η διεύρυνση των
γνώσεων των συμμετεχόντων αναφορικά με την εξέταση μαρτύρων, όπως αυτές (οι
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διαδικασίες) γίνονται στο πλαίσιο μιας ακροαματικής διαδικασίας. Στο Advocacy
Training Program που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, είχαν κάνει
εκπαίδευση δικηγόροι μας με στόχο να γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές για τα συγκεκριμένα
προγράμματα.
Επίσης να σημειωθεί ότι πλέον η πρόσβαση των Δικηγόρων στο σεμινάρια έχει
απλοποιηθεί και μπορούν να ενημερώνονται και να κάνουν την εγγραφή τους σε
σεμινάρια διαδικτυακά από την ειδική πλατφόρμα εκπαίδευσης.
Τον Μάρτιο του 2018 είχε πραγματοποιηθεί ολοήμερο συνέδριο με θέμα:
«Εκπαίδευση

Δικηγόρων

για

την

εκπροσώπηση

ανηλίκων

ενώπιον

Δικαστηρίων και που αφορούν θέματα ποινικά, αστικά και διοικητικά». Το
σεμινάριο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια έργου που
συμμετείχε ο Π.Δ.Σ ως ένας εκ των 5 χωρών με σκοπό την ενίσχυση και εκπαίδευση
των Δικηγόρων για θέματα προστασίας των παιδιών.
O ΠΔΣ συμμετείχε, μέσω του «European Lawyers Foundation» (Ίδρυμα Ευρωπαίων
Δικηγόρων), από κοινού με τους Δικηγορικούς Συλλόγους του Παρισιού, της
Βαρκελώνης, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Τσεχίας, της
Σλοβακίας της Ρουμανίας και της Ελλάδας, στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων
δικηγόρων «LawyerEX». Συγκεκριμένα, οι νέοι δικηγόροι που είχαν επιλεχθεί,
απασχολήθηκαν σε συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία ή σε Δικηγορικό
Σύλλογο κάποιου από τα παραπάνω κράτη-μέλη για μία περίοδο δύο
εβδομάδων (10 εργάσιμες ημέρες). Σκοπός του προγράμματος ήταν η εξοικείωση
των συμμετεχόντων με την δικηγορική πράξη σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και να
αποκτήσουν

σχετική

επαγγελματική

εμπειρία.

Το

εν

λόγω

πρόγραμμα

χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τον Απρίλιο του 2020 θα πραγματοποιούταν πάλι υπό την αιγίδα του «European
Lawyers Foundation» (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων) το πρόγραμμα «CrimiLaw»
αλλά λόγω κορωνοϊου έχει αναβληθεί και θα διοργανωθεί όταν οι συνθήκες το
επιτρέπουν.
Εδώ αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τους εξαίρετους συναδέλφους για
την άμεση ανταπόκριση τους στις διαλέξεις και την μετάδοση των γνώσεων τους στους
νεότερους.
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Πρέπει ακόμα να αναδείξω την συνεργασία μας με τις Νομικές σχολές όλων των
Κυπριακών Πανεπιστημίων και όλη την προσπάθεια που γίνεται για την επιμόρφωση
των Μελών μας.

Έργο Επιδότησης Ασκούμενων Δικηγόρων
Το 2017 μετά από συζητήσεις με το Υπουργείο Εργασίας, είχαμε επιλεγεί ως φορέας
υλοποίησης του Έργου Επιδότησης των ασκούμενων δικηγόρων, οι οποίοι βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης, για την περίοδο του 2017 - 2021 που
στόχο έχει την κατάρτιση των νέων δικηγόρων και την χορηγία επιδόματος τριπλάσιου
ποσού από αυτό που μέχρι σήμερα έπαιρναν οι ασκούμενοι δικηγόροι σύμφωνα
πάντα με τον Περί Δικηγόρων Νόμο. Το εν λόγω ‘Έργο συγχρηματοδοτείται από την
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η στήριξη προς τους νέους αποτελεί προτεραιότητα του Π.Δ.Σ. και για αυτό θεωρώ
μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου Εργασίας την ένταξή μας, για πρώτη φορά, στα
ευρωπαϊκά κονδύλια για σκοπούς της 12μηνης άσκησης τους στο έργο επιδότησης,
δίνοντας τους έτσι κίνητρα για να παραμείνουν στο τόπο μας και να μην αναγκάζονται
να φεύγουν στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον.
Συγκεκριμένα μας έχει ανατεθεί ένα σημαντικό κονδύλι το οποίο διατίθεται στους
ασκούμενους δικηγόρους. Για την ορθή υλοποίηση του Έργου και για την διασφάλιση
ενός υψηλού επιπέδου άσκησης, που θα παρέχει όλα τα εχέγγυα στους ασκούμενους
δικηγόρους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τέθηκαν σε εφαρμογή και
προσπαθούν να τηρούνται αυστηρά κριτήρια και διαδικασίες. Οι όροι και
προϋποθέσεις φυσικά δεν έχουν τεθεί από τον Π.Δ.Σ. καθότι τέτοιου είδους
προγράμματα έχουν τις δικές του προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία τα οποία
χρηματοδοτούν το Έργο. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία Ελέγχουν συνεχώς το πρόγραμμα
μέσω δικών τους Ελεγκτών.
Σκοπός μας πλέον είναι ο εποπτικός έλεγχος τόσο των ασκούμενων δικηγόρων όσο
και των δικηγόρων καθοδηγητών και ο τρόπος που τηρούν τις προϋποθέσεις για την
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άσκηση. Για αυτό τον λόγο όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι υποχρεούνται όπως κάθε
μήνα αποστείλουν ορθά συμπληρωμένο το έντυπο καταγραφής εργασιών τους ούτως
ώστε να καταστούν δικαιούχοι για το μηνιαίο επίδομα. Επίσης, θα πρέπει να
αναφερθεί ότι οι Λειτουργοί του Έργου πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους για να
διαπιστώσουν την ορθή εκπλήρωση του Έργου σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και
τους κανονισμούς, όπως αυτοί έχουν τεθεί από την Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου, με σκοπό την εξακρίβωση της βελτίωσης τους ανά μήνα και κατ’ επέκταση
ότι μέχρι το τέλος της άσκησης τους θα είναι ορθά προετοιμασμένοι για να εργαστούν
ως Δικηγόροι.
Η τελευταία αίτηση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, θα παραληφθεί
από τους αρμόδιους λειτουργούς στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και το πρόγραμμα
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2022. Γίνονται όμως συζητήσεις με την
Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για παράταση του Έργου για ακόμα 1
χρόνο, σύμφωνα πάντα με την διαθεσιμότητα του κονδυλιού.
Πιστεύω απόλυτα ότι και το Νέο Συμβούλιο θα κάμει όλες τις απαραίτητες ενέργειες
ώστε να ανανεωθεί το πρόγραμμα και να μην χαθούν τόσα σημαντικά κονδύλια.

Νέοι Δικηγόροι

Παρατηρείται ραγδαία αύξηση στον αριθμό των νέων δικηγόρων τα τελευταία χρόνια.
Στην τελετή του Νομικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε κάθε χρονιά περίπου 400
νέοι δικηγόροι.
Το κυριότερο, δυστυχώς, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι αυτοί Δικηγόροι είναι
η εξεύρεση εργασίας. Η αγορά - και ειδικά τα δικηγορικά γραφεία - δεν μπορεί να τους
απορροφήσει, αλλά πιστεύω ότι τώρα, με τα καινούργια σχέδια εργασίας και την
επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δικηγόροι θα προσλάβουν δικηγόρους,
αφού εργασία υπάρχει. Προσπάθειά του Π.Δ.Σ. ήταν να ενθαρρύνει τους παλαιούς
δικηγόρους να προσλάβουν όσο περισσότερους μπορούν. Όλες οι υποθέσεις των
ημικρατικών οργανισμών, αλλά και κάποιων κυβερνητικών Τμημάτων, οι οποίες είναι
υποθέσεις ρουτίνας, διοχετεύονται μέσω του Παγκύπριου στους νέους δικηγόρους.
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Επίσης, ο ΠΔΣ εισηγήθηκε όπως υποθέσεις που δίνονται από την Νομική Υπηρεσία
σε δικηγόρους, να δίνονται με προτεραιότητα σε νέους δικηγόρους, κάτω των 10
χρόνων άσκησης του επαγγέλματος.
Να σημειώσω σε αυτό το σημείο την ύπαρξη της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων
Δικηγόρων, με τους οποίους ο Π.Δ.Σ. είναι σε συνεχή επαφή για θέματα που τους
αφορούν και τους προβληματίζουν.
Έχουμε ξεφύγει από την παραδοσιακή δικηγορία. Είμαστε στην εποχή της
εξειδίκευσης και της καλύτερης μόρφωσης. Οι νέοι άνθρωποι φέρνουν μαζί τους πολύ
καλές σπουδές και ειδικεύονται σε διάφορα θέματα, προσφέροντας πληρέστερες
υπηρεσίες. Πιστεύω ότι έχει εξελιχθεί το επάγγελμα, ακολουθώντας τα διεθνή
πρότυπα και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να εξελιχθούν. Προσβλέπουμε στους
νέους ανθρώπους, διότι αυτοί αποτελούν το μέλλον της Δικαιοσύνης.
Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας

Επιπρόσθετα και στα πλαίσια των Νομοθεσιών που αφορούν την Αφερεγγυότητα
έχουμε αδειοδοτήσει ως αρμόδια αρχή 150 περίπου δικηγόρους μέλη μας και τηρούμε
το μητρώο των Συμβούλων Αφερεγγυότητας με την Επιτροπή Εταιρειών να είναι
ενεργή για ότι απασχολεί τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας και τις εξετάσεις του.

CyLaw

Δημιουργήθηκε μη κερδοσκοπική εταιρεία από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο,
το Νομικό Ινστιτούτο Νομικής Πληροφόρησης (ΚΙΝΟΠ), με πρώτο Πρόεδρο του ΔΣ
τον αείμνηστο φίλο Αλέκο Μαρκίδη ο οποίος πίστευε πάντοτε στον εκσυγχρονισμό .
Το CyLaw είναι η διαδικτυακή υπηρεσία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που
προσφέρει ελεύθερη και μη κερδοσκοπική πρόσβαση στις κυπριακές και σε διεθνείς
πηγές δικαίου.
Τα έξοδα ανάπτυξης και λειτουργίας του CyLaw καλύπτονται από τον Παγκύπριο
Δικηγορικό Σύλλογο ενώ η διαχείριση του CyLaw έχει ανατεθεί στο Κυπριακό Ίδρυμα
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Νομικής Πληροφόρησης (ΚΙΝΟΠ/CyLii) το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που έχει ιδρυθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για αυτό τον
σκοπό.
Οι βάσεις δεδομένων του CyLaw περιλαμβάνουν όλη τη νομολογία του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, την ενοποιημένη και αριθμημένη νομοθεσία καθώς και τους θεσμούς
πολιτικής δικονομίας, μέρος της δευτερογενούς νομοθεσίας και αποφάσεων
διαιτητικών οργάνων
Το Cylaw είναι μέλος του Διεθνούς Κινήματος για την Ελεύθερη Πρόσβαση στο Νόμο
από το 2004 και έχει στενή συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών.
Το Cylaw συνεργάζεται με άλλες διεθνείς διαδικτυακές υπηρεσίες νομικής
πληροφόρησης όπως την ενιαία μηχανή αναζήτησης του Δικτύου των Προέδρων των
Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το WorldLii και το CommonLii ενώ
συμμετέχει στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας
νομικής πληροφόρησης EuroLii.
To Cylaw ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2002 ως μια προσωπική πρωτοβουλία από τον
δικηγόρο Λάρη Βραχίμη και καθιερώθηκε ως η κύρια πηγή ελεύθερης νομικής
πληροφόρησης στην Κύπρο. Το 2011 η υπηρεσία παραχωρήθηκε δωρεάν από τον κ.
Βραχίμη στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ο οποίος ανέλαβε τη συνέχιση της
λειτουργίας της και παράλληλα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και
επέκταση των βάσης δεδομένων της ώστε αυτές να περιλάβουν όλες τις πρωτογενείς
πηγές του Κυπριακού δικαίου.
Στα πλαίσια αυτά ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ανέλαβε το έργο της
επεξεργασίας και ενοποίησης της Κυπριακής Νομοθεσίας ώστε αυτή να ενσωματωθεί
στις βάσεις δεδομένων του CyLaw. Στην υλοποίηση του έργου βοήθησε η δωρεά από
το δικηγόρο Νόντα Κορακίδη της δεκαπεντάτομης συλλογής του Ενοποιημένης
Κυπριακής Νομοθεσίας την οποία είχε εκδώσει τα έτη 1999-2000.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΝΟΠ/CyLii
Το Κυπριακό Ινστιτούτο Νομικής Πληροφόρησης είναι εγγεγραμμένο ως μη
κερδοσκοπική εταιρεία χωρίς μετοχικό κεφάλαιο. Η διεθνής ονομασία του Ινστιτούτου
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είναι Cyprus Legal Information Institute (CyLii). Από τα επτά μέλη του, τα πέντε
διορίζονται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και τα άλλα δυο από το Κυπριακό
Ερευνητικό Ινστιτούτο Νομικής Πληροφόρησης που είναι η ερευνητική πτέρυγα του
Cylaw.
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στον αείμνηστο Αλέκο Μαρκίδη, ο οποίος με τόση
προθυμία προέδρευε του Συμβουλίου του ΚΙΝΟΠ και συμβούλευε για την πρόοδο του
συστήματος και το οποίο χειρίζεται την ιστοσελίδα CYLAW που κύριο στόχο της έχει
την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε βάσεις δικαίου που αφορούν τόσο στη
Νομοθεσία του Κράτους όσο και στη Νομολογία των Κυπριακών Δικαστηρίων. Αφορά
ένα μεγαλεπήβολο έργο το οποίο δεσμευτήκαμε να εφαρμόσουμε πριν μερικά χρόνια
και τελικά αυτό κατέστη εφικτό.
Η βασική φιλοσοφία του CYLAW εδράζεται στο γεγονός ότι όλοι οι πολίτες έχουν
δικαίωμα

πρόσβασης

και

πληροφόρησης

στους Νόμους που

ρυθμίζουν

τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και στις αποφάσεις των Κυπριακών
Δικαστηρίων.
Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας κύριος στόχος του CYLAW ήταν η συνεχής
αναβάθμιση και εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων προσφέροντας απρόσκοπτη,
αξιόπιστη και άμεσα ενημερωμένη πρόσβαση σε αυτήν. Η προσπάθεια αναβάθμισης
είναι συνεχής και

σκοπεί

στο

να

προσφέρει μια λειτουργική

και εύκολη

στη

χρήση υπηρεσία αναζήτησης πρωτίστως προς τους δικηγόρους και ακολούθως προς
άλλους επαγγελματίες, το δημόσιο και το κοινό.
Μεταξύ άλλων τον Σεπτέμβριο του 2017 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με το
Δημόσιο, καθιστώντας το CYLAW τη βασική πηγή πρόσβασης σε πηγές δικαίου για
το Δημόσιο. Το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε οικονομική
υποχρέωση στην κυβέρνηση και προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας,
μέσα και από τη αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, για βελτίωση της παροχής
ολοκληρωμένης πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Λάρη Βραχίμη που με ιδιωτική
πρωτοβουλία δημιούργησε το CYLAW και στη συνέχεια το παραχώρησε αφιλοκερδώς
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στον Παγκύπριο. Το CYLAW λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του κ. Βραχίμη ο
οποίος συνεχίζει να προσφέρει αγόγγυστα τις γνώσεις και τη βοήθειά του για στήριξη
και αναβάθμιση του συστήματος.
Είναι δεδομένο ότι η τεχνολογία και πληροφορική έχουν διεισδύσει σε όλους τους
τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ιδιωτικής και δημόσιας. Έτσι και το νομικό
επάγγελμα

έχει

υποχρέωση

να ακολουθεί

τις

σύγχρονες

τάσεις,

να εκσυγχρονίζεται και να προσαρμόζεται στα δεδομένα αυτά πάντοτε κινούμενο
στον άξονα του ήθους και της δεοντολογίας.
Μεταρρύθμιση – Νομοσχέδια

Δυστυχώς η δικαιοσύνη έχει παραμείνει ετεροχρονισμένη και επανειλημμένα
καλέσαμε το κράτος να εκσυγχρονίσει και να μεταρρυθμίσει τη Δικαστική εξουσία.
Μέχρι και στάση εργασίας πραγματοποίησε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
ώστε να δοθεί το μήνυμα της αλλαγής. Τα μέσα που διαθέτει το κράτος για εκδίκαση
υποθέσεων είναι περιορισμένα και οι πόροι που διατίθενται για τον τομέα αυτό είναι
ελάχιστοι, παρά το ότι τα τελευταία χρόνια εδόθησαν περισσότερα χρήματα και έγιναν
προσπάθειες βελτίωσης.
Εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, όπως γνωρίζετε, έχει συσταθεί Γραφείο Επιμόρφωσης
και Μεταρρύθμισης, όπου ειδική επιτροπή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
(Π.Δ.Σ., Δικαστές, Δικηγόρους, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Οικονομικών)
προσπαθεί να βρει λύσεις στα προβλήματα. Το όλο έργο και η προσπάθεια έχει
εγκριθεί με οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στην συνέχεια
όρισε ειδική επιτροπή από εμπειρογνώμονες από την Ιρλανδία για να ετοιμάσουν μετά
από τις επισκέψεις και συναντήσεις μαζί μας, εισηγητική έκθεση για τον τρόπο που θα
πρέπει να ενεργήσουμε για να αναβαθμιστεί η δικαστική υπηρεσία και να βοηθηθεί η
πιο γρήγορη απονομή της Δικαιοσύνης. Πιστεύουμε ότι για πρώτη φορά γίνεται
σοβαρή προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.
Στην τελευταία έκθεση η οποία ετοιμάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο έχουν
καταγραφεί

όλα

τα

προβλήματα

αλλά

και

οι

ενέργειες

που

πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να μεταρρυθμιστεί το δικαστικό σύστημα.
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πρέπει

να

Η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος χωρίζεται σε δύο πυλώνες:
1. Τροποποίηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας
2. Εκσυγχρονισμός των δικαστηρίων.
Τροποποίηση των θεσμών πολιτικής δικονομίας

Οι θεσμοί πολιτικής δικονομίας, δηλαδή ο τρόπος εισαγωγής μιας υπόθεσης στο
δικαστήριο και η διαδικασία εκδίκαση της. Με το υφιστάμενο σύστημα οι διαδικασίες
είναι χρονοβόρες, αλλά και όταν έρθει η ώρα της εκδίκασης μιας υπόθεσης τα μέσα
που διαθέτουμε είναι του περασμένου αιώνα. Η τροποποίηση φυσικά των θεσμών
εδώ που έχουμε φθάσει σε τίποτε πλέον δεν μπορεί να ωφελήσει εάν δεν λυθεί το
πρόβλημα της εκδίκασης των υποθέσεων που εκκρεμούν εδώ και μια δεκαετία.
Είναι πλέον καιρός να προωθήσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οργάνωσης
όλων των Δικαστηρίων της Κύπρου, με τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης μεταξύ τους.
Στον αιώνα που η πληροφορική έχει ανοίξει διάπλατες λεωφόρους επικοινωνίας, η
Δικαιοσύνη πορεύεται στις ατραπούς του παρελθόντος. Από την άλλη αντιγράφοντας
τους θεσμούς μιας άλλης χώρας ή τι επικρατεί αλλού δεν σημαίνει και αυτόματα
εκσυγχρονισμό ή βελτίωση του δικαστικού συστήματος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει ο
τρόπος σκέψης τόσο των δικαστών όσο και των δικηγόρων να αλλάξει και να
αποδεχτούν τις αλλαγές επιτρέποντας να επιμορφώνονται και να συμμετέχουν σε
ειδική εκπαίδευση.
Για πρώτη φορά μετά από διεκδικήσεις και επιχειρήματα ο Παγκύπριος Δικηγορικός
Σύλλογος συμμετέχει στην τροποποίηση των θεσμών. Οι εκπρόσωποι είναι οι κκ.
Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Άγης Γεωργιάδης και Νικόλας Μακρίδης οι οποίοι μέσα από
ατέλειωτες ώρες συνεδριάσεων με την επιτροπή που είχε καταρτίσει το Ανώτατο
Δικαστήριο πάντοτε μετά από τις εισηγήσεις την ομάδας του Lord Dyson έχουν
ετοιμάσει τους καινούργιους θεσμούς η οποίοι βρίσκονται για μετάφραση.
Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι για να γίνουν αποδεκτοί οι Θεσμοί θα πρέπει να
αλλάξουμε και την δική μας νοοτροπία για να πετύχει το όλο εγχείρημα.
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Εκσυγχρονισμός των δικαστηρίων

Πάντοτε ήταν και είναι εισήγηση του ΠΔΣ ότι προτεραιότητα θα πρέπει να έχει η
εκδίκαση των παλαιών υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν. Έχουμε μία πρόκληση
ενώπιον μας, να καταφέρουμε με το πιο πάνω έργο να δημιουργήσουμε την
κατάλληλη υποδομή για να μπορέσει να προχωρήσει η υλοποίηση της εκδίκασης των
υποθέσεων αυτών. Εισήγηση είναι η δημιουργία ομάδας η οποία θα μπορούσε να
αποτελείται από δικηγόρους με εμπειρία και προσόντα τα οποία κατέχει και ο
Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, η οποία θα μπορέσει να δικάσει τις πιο πάνω
υποθέσεις. Πιστεύουμε ότι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του δικαστικού Σώματος
άρχισε και τα προβλήματα όπως η στενοτύπηση, τα κτήρια και τα μη επαρκή
ηλεκτρονικά μέσα είναι πλέον στα άμεσα σχέδια για υλοποίηση. Η εφαρμογή της
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης για την οποία επιτέλους έγινε η σχετική κατακύρωση και
υπογραφή θα βοηθήσει σημαντικά
Οι επενδυτές θα πρέπει να μπορούν να προσφύγουν με ταχύτητα ενώπιον των
δικαστηρίων μας για να έχουν άμεσα αποτελέσματα αφού διακυβεύονται τεράστια
ποσά και τεράστιες επενδύσεις. Ήδη σε μεγάλες συμβάσεις εξαιρείται η Κύπρος και
η δικαιοδοσία της λόγω των καθυστερήσεων. Είναι γι’ αυτό το λόγο που
υποστηρίζουμε την δημιουργία του Εμπορικού Δικαστηρίου.
Η προσπάθεια για τη δημιουργία του εμπορικού δικαστηρίου όπως επίσης και η
δημιουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου, μας δίνει ενθαρρυντικά σημάδια για τα σωστά
βήματα προς την σωστή κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού .
Η Κύπρος είναι κατ’ εξοχήν ένα κράτος παροχής υπηρεσιών και επιβάλλεται να έχει
τέτοιου είδους εξειδικευμένα δικαστήρια τα οποία θα μπορούν με ταχείς ρυθμούς να
δώσουν λύσεις σε υποθέσεις οι οποίες θα σχετίζονται με τον εμπορικό τομέα στο
οποίο όλοι μας δίδουμε ιδιαίτερη έμφαση. Η λειτουργία ενός τέτοιου δικαστηρίου ήταν
και είναι μία από τις πολλές εισηγήσεις που στηρίξαμε ως Παγκύπριος Δικηγορικός
Σύλλογος.
Ευελπιστούμε ως Δικηγορικός Σύλλογος ότι η εποχή του εκσυγχρονισμού έφτασε και
ότι οι αποφάσεις θα εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό. Είναι πλέον καιρός να
προωθήσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οργάνωσης όλων των Δικαστηρίων
της Κύπρου, με τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης μεταξύ τους. Στον αιώνα που η
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πληροφορική

έχει

ανοίξει

διάπλατες

λεωφόρους

επικοινωνίας,

η

Δικαιοσύνη πορεύεται στις ατραπούς του παρελθόντος.
Η γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παροχή
υπηρεσιών. Τα περισσότερα Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη έχουν ήδη μηχανογραφήσει
όλες τις Δικαστηριακές υπηρεσίες (λειτουργία της ηλεκτρονικής κατάθεσης αγωγών
και αιτήσεων) και η πρόσβαση στην δικαιοσύνη έγινε ακόμα πιο εύκολη.
Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι οι εισηγήσεις του Π.Δ.Σ. δεν είναι τώρα που έγιναν
αλλά εδώ και χρόνια με συνεχείς παραστάσεις μας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
στο Ανώτατο Δικαστήριο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Πορευόμαστε με την ελπίδα ότι τα σοβαρά προβλήματα της Δικαιοσύνης θα βρουν
σύντομα τη λύση τους, γιατί δυστυχώς, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια.
Εδώ θα πρέπει να επεξηγήσω ακόμα μια φορά τους λόγους που θεωρώ απαραίτητο
να συμμετέχει ο Πρόεδρος του ΠΔΣ στο Δικαστικό Συμβούλιο μαζί με άλλους
δικηγόρους. Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ προεδρεύει των άλλων Προέδρων των Τοπικών
Συλλόγων οι οποίοι συμμετέχουν στο Συμβούλιο του ΠΔΣ, γνωρίζει από πρώτο χέρι
τους Δικηγόρους αλλά και τους Δικαστές. Οι θέσεις του θα είναι προς το όφελος της
Δικαιοσύνης και της ποιότητας της. Σίγουρα ο εμπλουτισμός θα είναι ωφέλιμος και θα
βοηθήσει στην ποιοτικότερη απόδοση της Δικαιοσύνης.
Ακόμα ένα σοβαρό πρόβλημα θα είναι ο διορισμός των Εφετών στο Νέο Εφετείο. Δεν
έχω καμία αμφιβολία ότι το Δικαστικό Συμβούλιο όπως είναι σήμερα θα διορίσει στο
Εφετείο μόνον δικαστές με αποτέλεσμα να διαλυθούν τα Επαρχιακά Δικαστήρια, τα
δικαστήρια όπου ασκείται η πραγματική δικηγορία.
Τέλος πρέπει να υπάρξουν μετρήσιμα κριτήρια για τους διορισμούς και τις προαγωγές
δικαστών. Στις προαγωγές των δικαστών τα κριτήρια που έθεσε το Ανώτατο
Δικαστήριο, αποκλείουν τους Δικηγόρους. Τόσο εγώ όσο και ο κ. Κώστας Κληρίδης
υποδείξαμε με επιστολές μας το γεγονός, χωρίς όμως ανταπόκριση. Τα κριτήρια για
προσλήψεις και προαγωγές δικαστών πρέπει να συμπεριληφθούν στον Περί
Δικαστηρίων Νόμο, όπου δυστυχώς υπάρχουν μόνο κριτήρια ηλικίας.
Το Δικαστικό Συμβούλιο πρέπει να δίδει πλήρη αιτιολογία για τις αποφάσεις του.
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Η μείωση της συμμετοχής των Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο Δικαστικό
Συμβουλίου είναι απαραίτητη, για να δημιουργηθεί ένα νέο σώμα από το Ανώτατο
Δικαστήριο όπου θα μπορούν να απευθυνθούν αυτοί που θα αισθάνονται αδικημένοι.
Δεν είναι δυνατόν να μην έχει το δικαίωμα ένας δικηγόρος ή δικαστής που αισθάνεται
αδικημένος να μην μπορεί να προσφύγει για δικαίωση. Η άποψη ότι είναι
αντισυνταγματική οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του Δικαστικού Συμβουλίου,
προσκρούει στον Νόμο Περί Απονομής της Δικαιοσύνης του 1964.
Πιστεύω ότι χωρίς την αλλαγή του Δικαστικού Συμβουλίου ο Παγκύπριος Δικηγορικός
Σύλλογος δεν πρέπει να δεχθεί ο,τιδήποτε σχετίζεται με την μεταρρύθμιση.

Δεν

πρέπει μετά από διεκδικήσεις τόσων χρόνων να δεχθούμε να παραμείνουμε στα ίδια.
Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη
Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και οι ενέργειες μας
μέχρι σήμερα έχουν αποφέρει καρπούς για την Κύπρο ως Κέντρο υπηρεσιών.
Ας προστατέψουμε και την δικαιοσύνη όσο καλύτερα μπορούμε και να την
εκσυγχρονίσουμε το συντομότερο.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι δεν μπορεί να θεωρείσαι κέντρο παροχής
υπηρεσιών χωρίς άμεση και αποτελεσματική απόδοση της δικαιοσύνης.
Πριν από λίγες μέρες ο ΠΔΣ σε συνεννόηση με τον κ. Κόκκινο παρουσίασαν τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος της Ενδιάμεσης Λύσης της
Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (mini e-justice), παρουσίασαν τον μέχρι τώρα σχεδιασμό,
λειτουργικότητα και τεχνικά χαρακτηριστικά του εν λόγω συστήματος.
Όπως ανάφερα και προηγουμένως επιτέλους έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια για το
E-Justice.
Για την Παρουσίαση του Συστήματος Ενδιάμεσης Λύσης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης 22 Σεμπτεμβρίου 2020 πατήστε εδω https://youtu.be/coNLov2leNs
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Επιτροπές Π.Δ.Σ.

Η επιτυχία όλων των πιο πάνω που έχω αναφέρει φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι
μόνον από την δική μας δουλειά ως Διοικητικό Συμβούλιο αλλά από τις υποεπιτροπές
μας.
Μέλη των επιτροπών είναι διακεκριμένοι δικηγόροι στον τομέα που αφορά η κάθε
επιτροπή. Επίσης γίνεται οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ημερίδων από
τις επιτροπές για ενίσχυση των γνώσεων των Δικηγόρων και για ενημέρωση τους για
τις αλλαγές στις εργασίες που αφορά την κάθε επιτροπή.
Μέλη των Επιτροπών του Π.Δ.Σ. σε εργασίες και συζητήσεις που γίνονται στην Βουλή
των Αντιπροσώπων, συγκεκριμένα στις αντίστοιχες Επιτροπές Οικονομικών,
Εμπορίου, Θεσμών, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νομικών, όταν προσκληθεί ο Π.Δ.Σ.
στις επιτροπές αυτές, παρουσιάζονται τα Μέλη των Επιτροπών ως αντιπρόσωποι του
Π.Δ.Σ.
Θα ήταν παράλειψη μου σε αυτό το σημείο να μην αναφερθώ στο έργο των
επιτροπών. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους κ.κ. Στέλιο Τριανταφυλλίδη, Ξένιο Ξενόπουλο,
Αχιλλέα Δημητριάδη, Λάρη Βραχίμη που προέδρευαν των επιτροπών.
Ευχαριστώ και δημόσια όλες τις επιτροπές για την άμεση δράση τους και για τις
παρεμβάσεις τους με εισηγήσεις στα αρμόδια Υπουργεία και στα νομοσχέδια που τα
αφορούσαν. Ιδιαίτερα ακόμη ευχαριστώ τις κυρίες Νικόλ Φινοπούλου και Μαρία
Γρηγορίου για την εκπροσώπηση του Συλλόγου στην Επιτροπή Οικονομικών της
Βουλής.

Επιτροπή Εταιρειών

Εδώ και 3 χρόνια ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Στέλιος Τριανταφυλλίδης
συνέχισε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρειών και μαζί με τα μέλη της επιτροπής
ασχολήθηκαν ετοίμασαν και καταθέσαν γραπτές εισηγήσεις, νομοσχέδια και

27

παρευρέθηκαν σε συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που αφορούσαν
των περί εταιρειών νόμο και όχι μόνον.
Να σημειωθεί ότι λόγω της ενεργούς εμπλοκής μας έχουμε διασφαλίσει τον
εκσυγχρονισμό του περί εταιρειών Νόμου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
και συμμετέχουμε στην ειδική επιτροπή του Υπουργείου. Εδώ θα μου επιτρέψετε να
ευχαριστήσω τον Στέλιο αλλά και τα μέλη της επιτροπής που σε μηνιαία βάση
συνεδρίαζαν για την επίλυση των προβλημάτων του τομέα αυτού και παρίσταντο σε
όλες τις συναντήσεις τόσο στην Βουλή όσο και στα διάφορα Υπουργεία.
Έχει διοργανωθεί από την Επιτροπή Ιδιωτικών Εταιρειών σειρά από εκπαιδευτικά
προγράμματα «Βασικές Αρχές Εξαγορών και Συγχωνεύσεων» τα οποία
πραγματοποιήθηκαν στην Λευκωσία, Λεμεσό και

Λάρνακα. Πραγματοποιήθηκε

διαδικτυακά την 1η Ιουλίου 2020, και το οποίο αποτελεί το πρώτο διαδικτυακό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε ο Π.Δ.Σ. με απόλυτη επιτυχή καθότι είχαμε
συμμετοχή 500 ατόμων «Τρόποι Χρηματοδότησης, Εξασφαλίσεις και Συμφωνίες
Μετόχων», το οποίο είχε αναβληθεί λόγω κορωνοϊού.

Επιτροπή Οικογενειακού
Η επιτροπή Οικογενειακού Δικαίου, διοργάνωσε την «Ημερίδα Οικογενειακού
Δικαίου». Επίσης, η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και
συζητούσε μεταξύ άλλων τις τροποποιήσεις στις νομοθεσίες που άπτονται οι εργασίες
της Επιτροπής. Οι απόψεις τις Επιτροπής αποστέλλονται στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή όπως επίσης και εκπροσωπούντο από μέλη τις Επιτροπής στις διάφορες
συζητήσεις. Τις ευχαριστίες και στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Λάρη Βραχίμη και τα
μέλη. Με την ενεργή συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά προγράμματα (EPPO)
καταφέραμε να συμμετέχουμε στα προγράμματα και να εγκριθούν ειδικά σεμινάρια
του τομέα του οικογενειακού.
Επιτροπή Καθορισμού Εξωδικαστηριακής Αμοιβής

Αξιόλογο είναι το έργο της Επιτροπής Καθορισμού Εξωδικαστηριακής Αμοιβής η
οποία πραγματοποίησε ένα πολύ σημαντικό αριθμό συνεδριών και επιλήφθηκε
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σωρεία υποθέσεων που αφορούσαν υποθέσεις μεταξύ δικηγόρων και πελατών τους
και καθόρισε την αμοιβή των δικηγόρων.
Για διευκόλυνση των συνεδριών έχουμε εφαρμόσει την τακτική να πραγματοποιούνται
συνεδρίες και στις άλλες επαρχίες και έτσι δόθηκε η δυνατότητα να εξυπηρετούνται
πιο γρήγορα και οι δικηγόροι άλλων επαρχιών.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Γιώργο Μηχανικό και μέσω του
τα μέλη της.
Το 2018 έγινε τροποποίηση στο άρθρο 24 στον Περί Δικηγόρων Νόμο, συγκεκριμένα
στην παράγραφο (ια) του εδαφίου (1) του Βασικού Νόμου, ούτως ώστε να καταργηθεί
η εξουσία του Π.Δ.Σ. να καθορίζει τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές
υποθέσεις και να αντικατασταθεί με την εξουσία του να ρυθμίζει τον τρόπο και
διαδικασία επίλυσης των όποιων διαφορών που τυχόν προκύψουν αναφορικά με τις
αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις. Η κατάργηση αυτής της
εξουσίας κρίθηκε αναγκαία μετά από διαδικασία που κίνησαν οι υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Δημοκρατίας, μέσω του συστήματος EU Pilot, όπου
θεωρήθηκε ότι η εξουσία του Π.Δ.Σ. αναφορικά με τον χειρισμό κατώτατων και/ή
προκαθορισμένων αμοιβών για εξωδικαστηριακές υποθέσεις συνιστά παράβαση της
υποχρέωσης της Δημοκρατίας να μην θεσπίζει και/ή να μην διατηρεί σε ισχύ μέτρα,
νομοθετικής και/ή κανονιστικής φύσεως ικανά να εξουδετερώσουν τους κανόνες
ανταγωνισμού. Στις εν λόγω διαβουλεύσεις είχε παρευρεθεί ο κ. Δώρος Ιωαννίδης εκ
μέρους του Π.Δ.Σ.
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με Πρόεδρο τον κ. Αχιλλέα Δημητριάδη
διοργάνωσε εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα» στην
Πάφο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «70 Χρόνια Οικουμενικής Διακήρυξης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Προσφυγή ενώπιον του ΕΔΑΔ», το οποίο
πραγματοποιήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο όπως επίσης και την ημερίδα με θέμα
«Ανάπτυξη

Κουλτούρας

Προστασίας

Δικαιωμάτων».
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και

Προώθησης

Ανθρωπίνων

Η Επιτροπή με τις συνεχείς παρεμβάσεις βοηθά σημαντικά στη προάσπιση των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον τόπο μας.

Πειθαρχικό Συμβούλιο
Επίσης, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και να
ευχαριστήσω τους συναδέλφους κκ. Γιώργο Μηχανικό, Γαβρίλη Αμπίζα, Ίκαρο
Τυπογράφο, Μαρία Χαραλαμπίδου και Φοίβο Ζωμενή για την εξαίρετη και
αμερόληπτη εργασία τους.
Δυστυχώς ο αριθμός των υποθέσεων ενώπιον του πειθαρχικού είναι μεγάλος και αυτός
είναι και ο λόγος που είχα ζητήσει την άμεση τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου
έτσι ώστε να αυξηθούν τα κλιμάκια και να διορίζονται άμεσα από τον Παγκύπριο
Δικηγορικό Σύλλογο.
Τώρα με την τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου τα μέλη του Πειθαρχικού έχουν
αυξηθεί σε 10 και μπορούν να συνεδριάζουν σε κλιμάκια. Μ’ αυτό το σχεδιασμό πιστεύω
ότι θα προχωρήσουν οι υποθέσεις που εκκρεμούν.
Έχουμε στελεχώσει το πειθαρχικό με γραμματειακό προσωπικό που ασχολείται ειδικά
με τις υποθέσεις.
Εισήγηση μου προς τον νέο ΔΣ του ΠΔΣ είναι η τροποποίηση των κανονισμών που
σχετίζονται με την διεξαγωγή της δίκης, ώστε να διεκπεραιώνονται συνοπτικά και να
περιορίζεται η αντεξέταση των μαρτύρων μόνο σε συγκεκριμένα θέματα.
Νομικό Συμβούλιο

Το ίδιο σημαντική είναι η εργασία του Νομικού Συμβουλίου, που λόγω της αύξησης των
ασκούμενων δικηγόρων, της εγγραφής των Δικηγορικών εταιρειών και της εγγραφής
των Ευρωπαίων δικηγόρων υποχρεώνει τα μέλη του να ασχολούνται καθημερινά και να
εξετάζουν τις αιτήσεις άμεσα και γρήγορα.
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Οι Δικηγορικές Εταιρείες μέχρι σήμερα έχουν φτάσει τον αριθμό των 1524.
Η δημιουργία της ειδικής ιστοσελίδας στην οποία αναρτώνται καθημερινά οι
ανακοινώσεις για τα μαθήματα και τις εξετάσεις όπως και την ηλεκτρονική πρόσβαση
των νέων για την εγγραφή στις εξετάσεις έχει βοηθήσει και μειώσει τον χρόνο στην
διαδικασία. Ο αριθμός των ασκούμενων έχει φθάσει πλέον τους 400 κάθε χρόνο. Εδώ
θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τα μέλη του Νομικού Συμβούλιο όσο και τους
δικηγόρους- συνάδελφους που προσφέρουν τις γνώσεις τους και παραδίδουν

τα

μαθήματα στους νέους μας.
Το Νομικό Συμβούλιο σε συνεχείς συνεδρίες του αποφάσισε την αλλαγή στον τρόπο
διεξαγωγής των εξετάσεων και της εξεταστικής ύλης. Δεν προχώρησε στην δημοσίευση
των αποφάσεων, αλλά άφησε στο νέο Νομικό Συμβούλιο την τελική απόφαση.
Χρειάζονται όμως οι αλλαγές προς όφελος της ποιότητας. Πιστεύω ότι πριν ληφθούν οι
τελικές αποφάσεις πρέπει να κληθούν όλες οι Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων για
να δώσουν τις δικές τους θέσεις.
Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων
Όσον αφορά το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων στην τελευταία Γενική Συνέλευση του
Ταμείου οι αναλογιστές παρουσίασαν την όλη την εικόνα και τις αποφάσεις που πρέπει
να ληφθούν για τη βιωσιμότητα του Ταμείου μας και τον μέλλον του. Ένεκα των
περιστάσεων, διατηρούμε μια αρκετά συντηρητική στάση σε σχέση με τις επενδύσεις του
κεφαλαίου του Ταμείου εφόσον στόχος μας ήταν και παραμένει η προστασία των
ωφελημάτων των δικηγόρων.
Οι τελικές αποφάσεις για το ταμείο συντάξεως θα ληφθούν από το Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΠΔΣ. Οι αναλογιστές έχουν προτείνει την εφαρμογή του αναλογικού
συστήματος, ώστε να καταστεί το Ταμείο βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Σημειώνω ότι μετά
από απόφαση του ΠΔΣ, στο Ταμείο συμμετέχουν οι Προέδροι των Τοπικών
Δικηγορικών Συλλόγων, οι οποίοι γνωρίζουν ποια από τα μέλη τους ασκούν
πραγματική δικηγορία.
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Τα τελευταία χρόνια το Ταμείο έχει απωλέσει τα εισοδήματα από τους τόκους των
Τραπεζών αλλά και από την μείωση των καταχωρήσεων των αγωγών ενώπιον των
Δικαστηρίων. Σε αντιδιαστολή με τα πιο πάνω είναι η τεράστια αύξηση του αριθμού
των δικηγόρων.
Το Ταμείο ελέγχεται με κάθε λεπτομέρεια από τον Γενικό Ελεγκτή και τα πορίσματα
δίδονται στην Γενική Συνέλευση του Ταμείου
Συμμετοχή Π.Δ.Σ. σε Διεθνής Οργανισμούς

 Councils and Bars of the European Union (CCBE)
 International Bar Association
 Commonwealth Lawyers Association
 Balkan Bar Association
 CEEBA
 European Union
 The Inns of Court College of Advocacy
 British High Commission
Καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσουμε και να διατηρήσουμε μια άψογη
συνεργασία με διάφορους οργανισμούς και οργανώσεις από την οποία έχουμε
βοήθεια και ενημέρωση για όλα τα θέματα που τρέχουν και απασχολούν τους
Δικηγόρους, όπως και για τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο δικηγορικό επάγγελμα σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε το παρών μας σε τέτοια συνέδρια όπου
καταφέρνουμε να ακούγεται η φωνή του συλλόγου μας στο εξωτερικό.
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στην δημιουργία και διατήρηση επίσης στενής
συνεργασίας με τους Δικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδας και ιδιαίτερα με τον
Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο του 2020, θα
φιλοξενείτο στην Κύπρο για την πραγματοποίηση των εργασιών της η Ολομέλεια των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, όπως επίσης και διοργάνωση
ημερίδας από κοινού. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας έχει αναβληθεί, αλλά όταν το
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επιτρέψουν οι καταστάσεις θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και να φιλοξενηθούν οι
Συνάδελφοι μας από την Ελλάδα.
Επίσης στενή πλέον είναι η συνεργασία μας με το Bar Council του Ηνωμένου
Βασιλείου και έχουμε καθιερώσει από το 2016 την ημερίδα δικαίου με θέμα «English
Cypriot Law Day». Το 2019 είχαμε πραγματοποιήσει με τεράστια επιτυχία και
συμμετοχή την τέταρτη σε σειρά, στην Λεμεσό.
Η ένταξη του Συλλόγου ως πλήρους και ισότιμου μέλους της Ένωσης Ευρωπαϊκών
Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις για συμμετοχή
στις συνεδρίες των Επιτροπών κατά την διάρκεια των οποίων λαμβάνονται σοβαρές
αποφάσεις που αφορούν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Μια από αυτές
ήταν και η αίτηση για εγγραφή του Δικηγορικού Συλλόγου Βόρειας Κύπρου στην CCBE
το 2005, όπου ουσιαστικά το ψευδοκράτος ζητούσε αναγνώριση του «Δικηγορικού
Συλλόγου» των Τουρκοκυπρίων. Η αντίσταση από μέρους του Π.Δ.Σ. υπήρξε
σθεναρή εφόσον η Κυπριακή αποστολή προέβαλε άμεσα «βέτο» στην οποιαδήποτε
επαφή και συνεργασία του Συμβουλίου με το παρανόμως συσταθέν Σώμα. Επίσης σε
υπόμνημα που προετοίμασε ο Π.Δ.Σ. αναφορικά με το θέμα έθεσε το Συμβούλιο προ
των ευθυνών του, όπως αυτές προκύπτουν από τον καταστατικό του ρόλο, και
απαίτησε όπως οι Ευρωπαίοι εταίροι συμμορφωθούν με τις πρόνοιες του διεθνούς και
του ευρωπαϊκού δικαίου, κάνοντας ειδική μνεία στην προσήλωση των Ελληνοκύπριων
Δικηγόρων στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παραβιάζονται
κατάφωρα από την Τουρκία από το 1974. Τελικά μετά από πολλές συζητήσεις,
συνεδριάσεις και επισκέψεις, οι Ευρωπαίοι αποφάνθηκαν ότι ο μόνος νόμιμος
εκπρόσωπος των Δικηγόρων της Κύπρου είναι ο Π.Δ.Σ.

Συνεργασία Π.Δ.Σ. με Νομικές Σχολές
Ο Π.Δ.Σ. είναι σε στενή συνεργασία τόσο με τις νομικές σχολές των Κυπριακών
Πανεπιστημίων όσο και με τα Πανεπιστήμια γενικά. Γίνεται προώθηση όλων των
σεμιναρίων και εκδηλώσεων τους σε όλους τους Δικηγόρους μέσω της ειδικής
πλατφόρμας εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε για καλύτερη εξυπηρέτηση των
δικηγόρων. Επίσης έχουν γίνει αρκετά σεμινάρια και εκδηλώσεις των Πανεπιστημίων
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σε συνεργασία τόσο με τον Π.Δ.Σ. όσο και με τους Τ.Δ.Σ, όπως μεταξύ άλλων το «The
Cyprus ECLI Conference: Access to - and organisation of - legal information
across legal traditions in the digital age», «Παρουσίαση Βιβλίου "Η Λύση του
Συνεταιρισμού κατά το Κυπριακό Δίκαιο"», «Ιστορική & Κοινωνική Εξέλιξη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων». Σε αυτές τις εκδηλώσεις είχαν παρουσιαστεί πέραν
των 150 δικηγόρων ανά εκδήλωση.
Σίγουρα η συνεργασία με τις Νομικές Σχολές πρέπει να συνεχιστεί για αμοιβαίο όφελος
Εκδόσεις
Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος προώθησε τα νομικά συγγράμματα των
Κύπριων συγγραφέων. Πολλοί από τους συγγραφείς έχουν δώσει τα Δικαιώματα στον
Σύλλογό μας.
Σήμερα για κάθε θέμα που δυνατόν να απασχολήσει τους δικηγόρους, υπάρχει και το
αντίστοιχο σύγγραμμα και μάλιστα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Εκλεκτοί δικηγόροι και
δικαστές με τα συγγράμματα τους βοήθησαν στον εμπλουτισμό των γνώσεων μας. Η
ξηρασία που υπήρχε, έχει αντικατασταθεί με ένα πλούτο συγγραμμάτων.
Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος διοργάνωσε εκδηλώσεις και παρουσίασε όλα τα
συγγράμματα.

Οικονομικά
Τα οικονομικά και οι αποφάσεις του Συλλόγου ελέγχονται κάθε μήνα από ελεγκτικό
οίκο και στο τέλος του χρόνου από άλλο ελεγκτικό οίκο. Αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και είναι πάντοτε γνωστά στους Δικηγόρους.
Τα οικονομικά μας είναι καλά και δεν εμποδίζουν την ορθή λειτουργία του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου. Όλες οι οικονομικές μας καταστάσεις είναι αναρτημένες στην
ιστοσελίδα του ΠΔΣ εδώ και μέρες ώστε τα μέλη μας να μπορέσουν να τις μελετήσουν
να κατανοήσουν τα έσοδα και τα έξοδα και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

34

Επίλογος
Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο και δεν θα αναφερθώ σε αλλά θέματα που μας
απασχολούν ως σύλλογο.
Η αναβάθμιση του Συλλόγου είναι εμφανής και ενδεικτική του κύρους και της
αναγνώρισης που έχουμε πετύχει από όλους τους αναγνωρισμένους φορείς. Αυτό
οφείλεται και στην αρμονική συνεργασία που έχει ο Σύλλογος με τους Τοπικούς
Δικηγορικούς Συλλόγους.
Ακόμη, οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε δραστηριοποιήσει πάρα πολλούς δικηγόρους
με τις επιτροπές και τις διαλέξεις. Σήμερα συμμετέχουν στο Παγκύπριο Δικηγορικό
Σύλλογο πάρα πολλοί δικηγόροι τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα,
Θα ήθελα να δεχθείτε τη διαβεβαίωσή μου ότι και όταν οι απόψεις, εκτιμήσεις και
οι θέσεις μας ήσαν διαφορετικές ή και προκαλούσαν κάποια ένταση στις
ανθρώπινες σχέσεις μας, από εμένα δεν έλειψε ο σεβασμός προς τη διαφορετική
θέση και η εκτίμηση προς το πρόσωπό όλων των δικηγόρων ήταν δεδομένη.
Τελειώνοντας, ως διαπίστωση και παραίνεση προς όλους μας, θα ήθελα να
προσθέσω ότι στις ημέρες μας η Δικαιοσύνη δεν έχει την αίγλη παλαιότερων
εποχών. Οι λειτουργοί της δικαιοσύνης εξακολουθούν να βάλλονται, δικαίως ή
αδίκως.
Στο χέρι μας είναι το λειτούργημα να το υπηρετήσουμε με όλη μας τη δύναμη,
χωρίς συνειδητά λάθη, επ’ αγαθώ των πολιτών, που προσβλέπουν σε μας, ως το
έσχατο καταφύγιο των δικαιωμάτων τους, ώστε να φέρουμε και πάλι την
δικαιοσύνη στη θέση που της αρμόζει στην κοινωνία.
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Ευχαριστίες προς Γενικό Εισαγγελέα

Τελευταίες άφησα τις ευχαριστίες μου προς τον τέως Γενικό Εισαγγελέα κ. Κώστα
Κληρίδη με τον οποίο είχαμε άψογη συνεργασία. Τον ευχαριστούμεν ιδιαίτερα για
τις υπηρεσίες που πρόσφερε στο Δικηγορικό Σώμα.
Ο Γενικός Εισαγγελέας, όπως γνωρίζετε προεδρεύει του Ταμείου Συντάξεων του
Νομικού Συμβουλίου του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Γενικών Συνελεύσεων και
των Συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου εάν το επιθυμεί.
Από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του ο κ. Κώστας Κληρίδης
ανάλαβε και τα πιο πάνω καθήκοντα του. Παρευρίσκετο συνεχώς σε όλες τις
συνεδρίες και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Το ίδιο ευχαριστώ και τον νύν Γενικό Εισαγελλέα κ. Γιώργο Σαββίδη ο οποίος από
την πρώτη μέρα που ανάλαβε το καθήκοντα του βοηθά συνεχώς σε όλα τα θέματα
που απασχολούν τους Δικηγόρους. Είμαι βέβαιος γνωρίζοντάς τον άνθρωπο ότι
η παρουσία του θα είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για τον Παγκύπριο Δικηγορικό
Σύλλογο.
Άριστη υπήρξε η συνεργασία του ΠΔΣ με όλους τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και
συνεχίζεται αυτή η συνεργασία με την νέα Υπουργό Δικαιοσύνης. Θεωρούμε ότι
η συνεργασία μας είναι απαραίτητη.
Άφησα τελευταίο το Ανώτατο Δικαστήριο. Παρά τις διαφωνίες σε επιμέρους
θέματα η συνεργασία μας ήταν άψογη και υπήρξε πάντοτε αλληλοσεβασμός. Η
προσπάθεια μας είναι κοινή για την επίλυση των προβλημάτων της δικαιοσύνης.
Είμαστε όλοι λειτουργοί της δικαιοσύνης και ο σκοπός είναι πάντοτε ο ίδιος .
Ουδέποτε το Ανώτατο επιχείρησε να επιβάλει μονομερώς απόψεις. Αντίθετα
πάντοτε είχαμε συναντήσεις και συζητήσεις για όλα τα θέματα που μας
απασχολούσαν και σχεδόν πάντοτε βρίσκαμε λύσεις προς όφελος της
Δικαιοσύνης.
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Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι πρέπει να προστατεύουμε τα δικαστήρια
και όχι να τα μειώνουμε, διότι μ’ αυτό τον τρόπο οδηγούμε την δικαιοσύνη στην
απαξίωση. Εκεί που χρειάζετο αυστηρή κρητική πάντοτε εγίνετο από εμάς και
πρέπει να γίνεται. Η κριτική όμως όσο αυστηρή και εάν είναι δεν πρέπει να
ξεφεύγει από τα ορθά πλαίσια.
Η βασική σας διαφορά είναι το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί
την τροχοπέδη για την μεταρρύθμιση. Το Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να αντιληφθεί
ότι δεν μπορεί το ίδιο σώμα να είναι και Δικαστήριο και Συμβούλιο. Αυτή είναι μια
λανθασμένη προσέγγιση η οποία αποβαίνει σε βάρος της Δικαιοσύνης.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλα τα μέλη των
Συμβουλίων και το προσωπικό του Συλλόγου όπως και του Ταμείου Συντάξεως
για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουν για την ενίσχυση της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών, όσο και για την αθόρυβη και ανιδιοτελή προσφορά
τους στον Σύλλογο και να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να
προσβλέπουμε στη συνέχιση μια ιδιαίτερα επωφελούς συνεργασίας με όλους.
Ο δρόμος προς το μέλλον περνάει μέσα από αλληλοσεβασμό, πραγματικό και
όχι φραστικό. Μέσα από την ουσιαστική συναδελφική αλληλεγγύη.
Σας καλώ όλους να γίνετε στο μέτρο του δυνατού κοινωνοί μιας συλλογικής
προσπάθειας για ένα καλύτερο δικηγορικό μέλλον για μας, αλλά κυρίως για τις
νέες γενιές των δικηγόρων που θα ακολουθήσουν. Τους το οφείλουμε.
Σήμερα μετά από 15 χρόνια θητείας και μάλιστα εκλογής χωρίς ανθυποψήφιο,
παραδίδω την σκυτάλη.
Πιστεύω ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα συνεχίσει την δράση του.
Στους υποψήφιους εύχομαι κάθε επιτυχία προς όφελος της Δικαιοσύνης.
Πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
εργάζεται προς όφελος των Δικηγόρων όλο το 24ώρο σε βάρος της εργασίας

37

του και του προσώπου του. Σε αντάλλαγμα όμως έχει την ικανοποίηση της
προσφοράς και της εκτίμησης των συναδέλφων του.
Ευχαριστώ όλους τους Δικηγόρους που συνεργάστηκαν μαζί μου τόσα χρόνια,
όπως και όλους τους εργαζομένους τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Δώρος Ιωαννίδης
Πρόεδρος Π.Δ.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Επιτροπή Νομικών
•

Η έλλειψη φρούρησης και η απουσία συστήματος ασφάλειας στα Δικαστήρια

•

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του
2020

•

Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς (Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και
Επιείκειας) Νόμος του 2017

•

Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος
Νόμου του 2016

•

Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

•

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009

•

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015

•

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

•

Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

•

Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του
2018

•

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2019

•

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2019

•

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

•

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019

•

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020

•

Ο περί Δικηγόρων Τροποποιητικός (Αρ.2) Νόμος του 2018

•

Ο περί Δικηγόρων Τροποποιητικός Νόμος του 2018

•

Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά
που Βρίσκονται σε Σύγκρουση με το Νόμο (Πρόληψη, Μεταχείριση στο Σύστημα
Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας) Νόμος του 2019

•

Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου Νόμος του 2018

•

Ο περί Εννόμου Αποκαλύψεως Νόμος του 2019

•

Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
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•

Ο περί Επιβολής Κυρώσεων για μη Ενεργό Συμμόρφωση με Αποφάσεις του
Διοικητικού Δικαστηρίου (Άρθρο 146 του Συντάγματος) Νόμος του 2016

•

Ο περί Επιβολής Ποινών για Περιφρόνηση Αποφάσεων του Ανωτάτου
Δικαστηρίου που εκδόθηκαν με βάση το Άρθρο 146 του Συντάγματος Νόμος του
2003

•

Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

•

Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

•

Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

•

Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων
Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020

•

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

•

Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

•

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

•

Ο περί Πρωτοβουλίας των Πολιτών Νόμος του 2017

•

Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2017

•

Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2018

•

Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 1999

•

Ο περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που
Εκδίδονται Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος Νόμος του 2018

•

Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018

•

Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

•

Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του
2007

•

Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του
2018

•

Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015
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•

Ο περί της Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019

•

Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019

•

Ο περί της Εικοστής Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2020

•

Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμος του
2017

•

Ο περί της Εφαρμογής Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ.910/2014, σχετικά με την
Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές
Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμος του 2017

•

Ο περί της Εφαρμογής Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ.910/2014, σχετικά με την
Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές
Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για τις
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές) Κανονισμοί του 2018

•

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2018

•

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς
Προστασίας Νόμος του 2018

•

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς
Προστασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

•

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς
Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020

•

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας της Σχολής Δικαστών Νόμος του 2019

•

Ο περί της Κοινοβουλευτικής Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Πολιτών (Διαδικασία,
Όροι και Προϋποθέσεις Υποβολής) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2016

•

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018

•

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

•

Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της
Σεξουαλικής

Εκμετάλλευσης

Παιδιών

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019
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και

της

Παιδικής

Πορνογραφίας

•

Ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση
Νόμος του 2017

•

Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της
Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της
Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των
Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018

•

Ο

περί

των

Δικαιωμάτων

Ύποπτων

Προσώπων,

Προσώπων

που

Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019
•

Οι

περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια

Υπηρεσίας) - Θέσεις Ανώτερου Ακτινογράφου Ακτινοθεραπείας, Ακτινογράφου
Ακτινοθεραπείας Α' και Ακτινογράφου Ακτινοθεραπείας Κανονισμοί του 2020
•

Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια
Υπηρεσίας) - Θέσεις Ανώτερου Φυσιοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή Α΄ και
Φυσιοθεραπευτή Κανονισμοί του 2020

•

Οι περί Τμήματος Δημοσίων Έργων - Θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (
Σχέδια Υπηρεσίας ) Κανονισμοί του 2020

•

Πορεία εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τους εγκλωβισμένους αγοραστές
ενυπόθηκων ακινήτων

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
•

Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

•

Ο

περί

Αφερεγγυότητας

Φυσικών

Προσώπων

(Προσωπικά

Σχέδια

Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός)(Αρ.2)
Νόμος του 2018
•

Ο

περί

Αφερεγγυότητας

Φυσικών

Προσώπων

(Προσωπικά

Σχέδια

Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος του 2019
•

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος
του 2018

•

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2018
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•

Ο Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός )Νόμος του
2019

•

Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

•

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)
Νόμος 2017

•

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2018

•

Ο

περί

Έκτακτης

Εισφοράς

για

την

Άμυνα

της

Δημοκρατίας

την

Άμυνα

της

Δημοκρατίας

(Τροποποιητικός)(Αρ.4) Νόμος του 2018
•

Ο

περί

Έκτακτης

Εισφοράς

για

(Τροποποιητικός)(Αρ.5) Νόμος του 2018
•

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018

•

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2018

•

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα)
(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018

•

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα)
(Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2018

•

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.17)
Νόμος του 2015

•

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2017

•

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2019

•

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2)
Νόμος του 2018

•

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3)
Νόμος του 2018

•

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.5)
Νόμος του 2018
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•

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3)
Νόμος του 2019

•

Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018

•

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που
προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που
προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018

•

Ο περί Τιτλοποίησης Νόμος του 2018

•

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του
2017

•

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος
του 2018

•

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιούχων Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος
του 2018

•

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018

•

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2018

•

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2018

•

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2018

•

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

•

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2018

•

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

•

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018
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Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
•

Ενημέρωση

της

Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής

Ενέργειας,

Εμπορίου,

Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά
και συγγενικά δικαιώματα και για τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψει μετά
την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ
•

Ο Περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

•

Οι Περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 2020

•

Ο Περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2), Νόμος του 2020

•

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

•

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2017

•

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018

•

Ο περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018

•

Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των
Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του
2017

•

Ο περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018

•

Ο περί Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της
Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018

•

Ο περί Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών
Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

•

Ο περί Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών
Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018

•

Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

•

Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών
Διακανονισμών Νόμος του 2017
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Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και
γυναικών
•

Γονική αποξένωση - Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς που βρίσκονται
σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι προς την επικοινωνία με τα παιδιά τους

•

Ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου για τη διαδικασία που ακολουθείται
στην εξέταση καταγγελιών για ελλείποντα πρόσωπα

•

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του
Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

•

Η λειτουργία της Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα
Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων

•

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015

•

Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και
Εκμετάλλευσης

Προσώπων

και

της

Προστασίας

των

Θυμάτων

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016
•

Ο τρόπος αξιοποίησης του Αρχείου Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά
Αδικήματα σε βάρος Παιδιών

•

Οι ευθύνες της Πολιτείας και των αρμόδιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις
αμέλειας παραπομπής στη δικαιοσύνη καταγγελιών που αφορούν σεξουαλική
κακοποίηση/παρενόχληση

•

Το θεραπευτικό/υποστηρικτικό πλαίσιο που ακολουθείται σε παιδιά που έχουν
κακοποιηθεί, παρενοχληθεί σεξουαλικά και το πλαίσιο σε περιπτώσεις που η
καταγγελία γίνεται μετά την ενηλικίωση του παιδιού

Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
•

Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2017

•

Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

•

Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του
2017
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Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
•

Ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τις προσπάθειες διεθνώς, σε θέματα
που αφορούν τη φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για
περισσότερη διαφάνεια, και πώς η Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώνεται με
τις εν λόγω οδηγίες και τους κανονισμούς

•

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου
Διοικήσεως για τις αποκαλύψεις και έρευνες που διεξάγονται από τις αρμόδιες
αρχές όσον αφορά offshore εταιρείες, βάση των περίφημων εγγράφων
"Panama Papers" και πιθανή φοροδιαφυγή τους

•

Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και
Εκμετάλλευσης

Προσώπων

και

της

Προστασίας

των

Θυμάτων

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016
•

Οι καταγγελίες για διαπλοκή και οικογενειοκρατία στη κυπριακή δικαιοσύνη

•

Οι καταγγελίες για χαριστικές εξωδικαστικές διευθετήσεις υποθέσεων
αξιογράφων σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (Δικαστές, Υπουργοί,
Δήμαρχοι, Βουλευτές κλπ.)

•

Συζήτηση Θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
Κανονισμός 41Α

Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
•

Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2017

Επιτροπή Εσωτερικών
•

Ο περί Θέσπισης, Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού
Μεταφραστή Νόμος του 2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Για την τελική πρόταση Νόμου πατήστε εδώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Σεμινάρια/Εκδηλώσεις/Εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώθηκαν από τον
Π.Δ.Σ. και τους Τ.Δ.Σ.
2018:
•

23/01/2018: Πολιτική Συμβίωση στην Κύπρο: Νομικές Προεκτάσεις - Columbia
Plaza – Λεμεσός

•

13/03/2018: Trachild Project - Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία. Το Σεμινάριο
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

•

03/05/2018: Το Αστικό Δίκαιο της Δυσφήμισης: Νομικές Αρχές και Ισχύουσα
Νομοθεσία – Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολωμονίδης

•

05/06/2018: Εμπιστεύματα και Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα, Βασικές Αρχές
- ΤΕΠΑΚ

•

21/06/2018: Αντεξέταση: Σκοπός, Αρχές, Προετοιμασία, Κανόνες τακτικής Πανεπιστήμιο Frederick.

•

06/07/2018: 3rd English – Cypriot Law Day - Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία.
Το Σεμινάριο διεξάχθηκε σε συνεργασία με το English Bar Council.

•

16/10/2018: Ανθρώπινα Δικαιώματα - Αίθουσα Τράπεζας Κύπρου – Πάφος.

•

16/10/2018: Βασικές Αρχές σε Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο ΤΕΠΑΚ

•

23/10/2018: Κύριες Νομικές Πτυχές στον Τομέα της Κτηματαγοράς - Οίκημα
ΠΑΣΥΔΥ, Λευκωσία. Το Σεμινάριο διεξάχθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ.

•

29/10/2018: Οι Προτάσεις για αναθεώρηση του Κυπριακού Δικαστηριακού
Συστήματος - Πανεπιστήμιο Frederick.

•

02/11/2018: Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων – Αρχές και Πρακτική
Εφαρμογή – Πολύχωρος «Αποθήκες 79» Λάρνακα.

•

06/11/2018: Αντεξέταση - Columbia Plaza – Λεμεσός

•

15/11/2018:

Βέλτιστες

Πρακτικές,

Υποχρεώσεις

και

Δικαιώματα

των

Επιχειρήσεων κάτω από το Κανονιστικό Δίκαιο - Οίκημα ΠΑΣΥΔΥ, Λευκωσία.
Το Σεμινάριο διεξάχθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ.
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•

26/11/2018 – 29/11/2018: Advocacy Training Program - Λευκωσία & Λεμεσός
- Hilton Park Nicosia & Poseidonia Beach Hotel, Limassol. Μέρος του
προγράμματος επιχορηγήθηκε από την ΑΝΑΔ.

•

27/11/2018: Διαχειριστές και Παραλήπτες Εταιρειών – Πρακτικές Εφαρμογές Columbia Plaza – Λεμεσός

•

05/12/2018: Δυσφήμιση - Εξελίξεις στο Κυπριακό Δίκαιο - Cleopatra Hotel

•

10/12/2018: 70 Χρόνια Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΠροσφυγή ενώπιον του ΕΔΑΔ - Αίθουσα Διαλέξεων Ανώτατου Δικαστηρίου.

•

19/12/2018: Αρχές της Επιείκειας - Cleopatra Hotel

2019:
•

17/01/2019: Παρουσίαση Βιβλίου κ. Πική - Cleopatra Hotel

•

24/01/2019: Δημοκρατία – Γιατί και ποια; Νομοταγής και μη Νομοταγής
Δημοκρατία- Columbia Plaza – Λεμεσός

•

07/02/2019: Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ2016/679 GDPR) – ΤΕΠΑΚ

•

19/02/2019: Αναγνώριση και Εκτέλεση Διαιτητικών Αποφάσεων Δυνάμει της
Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958 - Columbia Plaza – Λεμεσός

•

06/03/2019: Αμέλεια στο Αστικό Δίκαιο - Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας
Κύπρου, Λευκωσία

•

07/03/2019: Advocacy Training Program – Effective Cross Examination
techniques and advocacy tips, Trial Strategy - Στα γραφεία του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου. Το Σεμινάριο διεξάχθηκε σε συνεργασία με το British
High Commission.

•

14/03/2019: Το Δικαίωμα σε Υγιές Περιβάλλον και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & 2. European Programme for Human Rights
Education for Legal Professionals (HELP) – Methodology and the e-learning
platform

•

22/03/2019: Common Law Day - Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία. Το Σεμινάριο
διεξάχθηκε σε συνεργασία με το British High Commission.

•

26/03/2019: Ο έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων από τα Κυπριακά
Δικαστήρια – Μορφές και Μεθοδολογία - Columbia Plaza – Λεμεσός

•

28/03/2019: Εκδήλωση Αγωνιστών Δικηγόρων ΕΟΚΑ - Cleopatra Hotel
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•

03/04/2019: Παρουσίαση Βιβλίου κ. Αιμιλιανίδη - Cleopatra Hotel

•

11/04/2019: Ευρωπαϊκά Εντάλματα - Πανεπιστήμιο Frederick.

•

14/05/2019: Αρχές της Επιείκειας - Columbia Plaza – Λεμεσός

•

17/05/2019: Αρχές της Επιείκειας – Πανεπιστήμιο UCLAN

•

31/05/2019: Βασικές Αρχές Εξαγορών και Συγχωνεύσεων - Ξενοδοχείο
HILTON - Λευκωσία

•

06/06/2019: Αμέλεια στο Αστικό Δίκαιο - Columbia Plaza – Λεμεσός

•

06/06/2019: Οι Νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τις περιουσιακές σχέσεις των
συζύγων και των καταχωρημένων συντρόφων - Πανεπιστήμιο Frederick.

•

27/06/2019: Δυσφήμιση - Εξελίξεις στο Κυπριακό Δίκαιο – Radisson Blu,
Λάρνακα

•

13/09/2019: 4th English – Cypriot Law Day - Columbia Plaza – Λεμεσός. Το
Σεμινάριο διεξάχθηκε σε συνεργασία με το English Bar Council.

•

20/09/2019: Βασικές Αρχές Εξαγορών και Συγχωνεύσεων - Columbia Plaza –
Λεμεσός.

•

21/09/2019: Η κατάσταση στον θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου υπό
το πρίσμα των Κανόνων του Διεθνούς Δικαίου - Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου
στην Λεμεσό

•

15/10/2019: Θανατηφόρα Ατυχήματα - Columbia Plaza – Λεμεσός.

•

18/10/2019: The Cyprus ECLI Conference – Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου
Κύπρου. Το Σεμινάριο διεξάχθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

•

13/11/2019: Δεοντολογία - Διαφήμιση Δικηγορικού Επαγγέλματος - Οίκημα του
Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

•

19/11/2019: Διεθνής (Αστική) Απαγωγή Παιδιών - Κεντρικά Γραφεία της
Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία

•

20/11/2019: Δικηγορική Αμέλεια - Radisson Blu, Λάρνακα

•

20/11/2019: Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ναυτιλία - Columbia Plaza – Λεμεσός

•

27/11/2019: Δεοντολογία - Διαφήμιση Δικηγορικού Επαγγέλματος - Οίκημα
"ΘΕΜΙΣ" στην Πάφο

•

02/12/2019: Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου – Βουλή των
Αντιπροσώπων – Το σεμινάριο διεξάχθηκε σε συνεργασία με την Βουλή των
Αντιπροσώπων.
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•

04/12/2019: Ο Συμβιβασμός στην Πολιτική Δικαιοσύνη - Οίκημα " ΘΕΜΙΣ" στην
Πάφο

•

12/12/2019: Το Δίκαιο της Ανάγκης - Πανεπιστήμιο Frederick

•

10/12/2019: Ανάπτυξη Κουλτούρας Προστασίας και Προώθησης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων - Cleopatra Hotel

•

10/12/2019: Ελευθερία της Έκφρασης και Θρησκευτική Ελευθερία

-

Πολύχωρος Πολιτισμού ΑΤΤΙΚΟΝ Πάφος
•

16/12/2019: Ημερίδα Οικογενειακού Δικαίου - Cleopatra Hotel

•

16/12/2019: Ιστορική και Κοινωνική Εξέλιξη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Πανεπιστήμιο UCLAN.

2020:
•

20/01/2020: Η κυπριακή Πολιτική Δικονομία και η Ανάγκη Αναθεώρησης Πολύχωρος Αποθήκες 79, Λάρνακα.

•

05/02/2020: Η ατομική Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων - Columbia Plaza, Λεμεσός

•

14/02/2020: Η αποδοχή ή μη παρανόμως κτηθείσης μαρτυρίας, Κυπριακό και
Αγγλικό Δίκαιο Απόδειξης - Οίκημα "ΘΕΜΙΣ", Πάφος

•

18/02/2020: Νομικές Προεκτάσεις από την παράνομη μετακίνηση παιδιών στο
εξωτερικό - Columbia Plaza, Λεμεσός

•

19/02/2020: Βασικές Αρχές Εξαγορών και Συγχωνεύσεων - Πολύχωρος
Αποθήκες 79, Λάρνακα

•

24/02/2020 – 27/02/2020: Advocacy Training Program - Λευκωσία & Λεμεσός
- Hilton Park Nicosia & Poseidonia Beach Hotel, Limassol. Μέρος του
προγράμματος επιχορηγήθηκε από την ΑΝΑΔ.

•

04/03/2020: Παρουσίαση Βιλίου "Η Λύση του Συνεταιρισμού κατά το Κυπριακό
Δίκαιο" - Πανεπιστήμιο UCLAN

•

01/07/2020: Τρόποι Χρηματοδότησης, εξασφαλίσεις και Συμφωνίες Μετόχων –
Διαδικτυακό Σεμινάριο από Επιτροπή Εταιρειών Π.Δ.Σ.

•

16/07/2020: Το απαραβίαστο της Κατοικίας και Εντάλματα Έρευνας –
Διαδικτυακό Σεμινάριο από Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας.
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