
 

 

ΟΧΣ9/2022- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης («Οργανισμός») καλεί σε συνεργασία δικηγόρους 

για όλες τις επαρχίες,  μέσω του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, σύμφωνα με τα 

συνημμένα Κριτήρια και Προϋποθέσεις διορισμού  για διεκπεραίωση  υποθέσεων που 

αφορούν ανάκτηση χρεών. Οι συνεργάτες θα επιλεγούν ανά περιοχή. Προτάσεις 

συνεργασίας ζητούνται χωριστά για τρεις περιοχές:  

 Περιοχή 1: Επαρχία Λευκωσίας, (Θα επιλεγούν 3 δικηγόροι) 

 Περιοχή 2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, (Θα επιλεγούν 2 δικηγόροι) 

 Περιοχή 3: Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου (Θα επιλεγούν 2   δικηγόροι) 

 

Στις προτάσεις συνεργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το όνομα της περιοχής για την 

οποία υποβάλλονται. Επιτρέπεται η υποβολή ενδιαφέροντος για περισσότερες από μια 

περιοχές, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια συνεργασίας. Να δηλωθεί η 

προτίμηση Επαρχίας/Επαρχιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.   

Οι αιτήσεις,  θα τύχουν αξιολόγησης από τον Οργανισμό  και σε περίπτωση που οι 

υποψήφιοι  είναι περισσότεροι από τις ανάγκες του Οργανισμού ανά περιοχή, θα γίνει 

κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων, στην παρουσία εκπροσώπου του  Παγκύπριου 

Δικηγορικού Συλλόγου. 

Νοείται ότι αιτήσεις που δεν πληρούν τα επισυνημμένα Κριτήρια και Προϋποθέσεις δεν θα 

εξεταστούν. 

Η περίοδος συνεργασίας με τους δικηγόρους που θα διοριστούν θα είναι για 5 (πέντε) έτη 

με ισχύ από την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας.   

Οι αιτήσεις θα πρέπει να  υποβληθούν στον Οργανισμό  είτε μέσω ταχυδρομείου                      

Tαχ. Θυρ. 23898, 1687 Λευκωσία ή και  ηλεκτρονικά,  το αργότερο μέχρι την  10/02/2023                           

σε προσοχή:   

Σπυρούλα Δαυΐδ 

Υπεύθυνη Προσφορών 

Διοικητικές Υπηρεσίες Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης  

Τηλέφωνο: 22503507 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: spyrouladavid@hfc.com.cy. 



 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ    

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ  

 

 

1. Επταετής συνεχής δικαστηριακή πείρα στον χειρισμό αστικών υποθέσεων εκ των 

οποίων η πενταετής να αφορά  υποθέσεις που αφορούν ανάκτηση χρεών για 

τραπεζικά ιδρύματα.  Σημειώνεται  ότι η προσκόμιση σχετικού καταλόγου 

υποθέσεων με αριθμό της κάθε υπόθεσης και το αντίστοιχο  Επαρχιακό 

Δικαστήριο, είναι προαπαιτούμενο για τεκμηρίωση της δικαστηριακής πείρας.  

 

2. Όσον αφορά τις δικηγορικές εταιρείες, απαιτείται όπως τουλάχιστον ένας                  

εκ των διευθυντών/μετόχων να πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις. 

 

3. Να διαθέτει ή και να εργάζεται σε κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο 

δικηγορικό γραφείο στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

 

4. Τα δικηγορικά γραφεία θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) 

δικηγόρους μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 

5. Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους εσωκλειόμενους όρους συνεργασίας  

(Παράρτημα 1). 

 

 

 

30/12/2022                   

 


