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Απολογισμός έργου (Ιανουάριος-Μάιος 2021) 

 

• Η Επιτροπή συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο 2021. 

 

• Τον Φεβρουάριο 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία των μελών της 

(μέχρι στιγμής έχουν γίνει συνολικά 4 συνεδρίες), όπου οριστικοποιήθηκαν οι 

σκοποί και οι στόχοι της Επιτροπής, ενώ στη συνέχεια εστάλησαν στο ΔΣ του 

ΠΔΣ για έγκριση. 

 

• Η πρώτη εκδήλωση της Επιτροπής είχε τίτλο «Κυπριακή Δημοκρατία και 

Διεθνές Δίκαιο» και διεξήχθη την Παρασκευή, 09 Απριλίου 2021, μεταξύ των 

ωρών 18:00 και 20:15. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, Δρ 

Χρήστος Κληρίδης, και συντονιστής ήταν ο Κώστας Παρασκευά (Επίκουρος 

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου).  
 

Ομιλητές και θεματικές που αναπτύχθηκαν:  

 

Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 

Κύπρου) 

«Η κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το διεθνές 

δίκαιο» 

  

Γεώργιος Αρέστη (πρώην δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου και ΔΕΕ) 

«Το θέμα της Αμμοχώστου» 

  

Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) 

«Το νομικό καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο» 

  

Νικόλας Α. Ιωαννίδης (Διδάκτωρ Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου) 

«Η εφαρμογή του δικαίου θάλασσας στην περίπτωση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας» 
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• Η δεύτερη εκδήλωση με τίτλο «Προστασία του καταναλωτή και 

καταχρηστικές ρήτρες» έλαβε χώρα την Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021, από τις 

18:00 μέχρι τις 20:30. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, Δρ 

Χρήστος Κληρίδης, και συντονίστρια ήταν η Δρ Σαλώμη Γιάλλουρου, μέλος 

της Επιτροπής. 

 

Ομιλητές και θεματικές που αναπτύχθηκαν:  

 

Ευρυπίδης Χατζηνέστορος (Δικηγόρος)   

    «Καταχρηστικές ρήτρες: Νομοθετικό πλαίσιο και σύγχρονη νομολογία»  

 

 Άγις Γεωργιάδης (Δικηγόρος και Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) 

«Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών από καταχρηστικές ρήτρες» 

 

Δρ Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης (Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου)  

«Σημεία προσοχής κατά την δικαστική εκπροσώπηση καταναλωτών βάσει της 

νομολογίας του ΔΕΕ» 

 

Δρ Κωνσταντίνος Ρόκας (Λέκτορας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στο 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)  

«Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δίκαιο στο δίκαιο του καταναλωτή» 

 

 

• Ανακοίνωση Επιτροπής για την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το 

Δίκαιο Θάλασσας στην υπόθεση οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ 

Μαυρικίου και Μαλδιβών (Φεβρουάριος 2021), η οποία έχει επιπτώσεις και 

στο θέμα των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. 

 

• Μέλη της Επιτροπής μελέτησαν και προέβησαν σε σχόλια/παρατηρήσεις επί 

του νομοσχεδίου για μεταφορά της Οδηγίας 2019/1937/ΕΕ για αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές. 

 

• Προγραμματίζεται τρίτη εκδήλωση για το φθινόπωρο αναφορικά με την 

αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων. 

 

• Συλλέγεται υλικό (π.χ. ακαδημαϊκά άρθρα, δικαστικές αποφάσεις) για την 

ετοιμασία έκδοσης σε σχέση με το Κυπριακό και διεθνές/ενωσιακό δίκαιο. 

 

 

  


