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 Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι κοινές ενέργειες του ΠΔΣ με τον ΣΕΛΚ προς
 τα Υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών, σχετικά με την ερμηνεία και την
πρακτική εφαρμογή των κυρωτικών μέτρων κατά της Ρωσίας.

 Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΠΔΣ προβαίνει καθημερινά σε ενημέρωση των
μελών του μέσω της ιστοσελίδας του.

 Είναι αντιληπτό ότι οι εξελίξεις επηρεάζουν τις οικονομίες των χωρών και συνακόλουθα προκαλούν κλυδωνισμούς στον τομέα
των επαγγελματικών υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί εκ των βασικών πυλώνων της οικονομίας μας.

 Υπό το πρίσμα και αυτών των δεδομένων και με στόχο τη διατήρηση της δυναμικής της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου σε
 σταθερά, κατά το δυνατό, επίπεδα, προκύπτει εντονότερα η σημασία της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, για την οποία
 σημειώνεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 Ένα γρήγορο και αξιόπιστο σύστημα απονομής δικαιοσύνης βοηθά τους πολίτες και τον επιχειρηματικό κόσμο στο σύνολό του.
 Και σε αυτό συνηγορούν σημαντικοί θεσμικοί φορείς.
Ξεκάθαρα υπέρ της δικαστικής μεταρρύθμισης τάσσονται οι ακόλουθοι θεσμικοί φορείς: Greco, Venice Commission, The Europe-

 an Commission, The Rule of Law, καθώς και οι Ιρλανδοί Εμπειρογνώμονες, ο Γενικός Εισαγγελέας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
ο ΠΔΣ, η κοινωνία των πολιτών.

 Δεδομένου λοιπόν ότι η δικαιοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα του κράτους δικαίου και της ομαλότητας στην οικονομική και
 κοινωνική ζωή, η υλοποίηση της δικαστικής μεταρρύθμισης, ως προβλέπεται και ως έχει συμφωνηθεί με τα τρία Νομοσχέδια, τα
 οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάϊο του 2019 και κατατέθηκαν στη Βουλή, μπορεί να συμβάλει
 αποτελεσματικά στις διαχρονικές αδυναμίες και παθογένειες καθώς και στην αναβάθμιση των υφισταμένων υποδομών.

 Δυστυχώς, δεν είναι σχήμα λόγου ότι η δικαιοσύνη κινδυνεύει να καταρρεύσει αν δεν υλοποιηθεί το συμφωνημένο πακέτο
 μεταρρυθμίσεων. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια χρόνου για ολιγωρία.
 Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για τα διαχρονικά προβλήματα στον χώρο της δικαιοσύνης. Οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να
      επιτευχθούν μόνο με πράξεις απόφασης και ευθύνης και με τρόπο ορθολογικό.

 Γι’ αυτό όσοι τάσσονται εναντίον της ψήφισης των τριών Νομοσχεδίων, θα πρέπει να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους.

www.linkedin.com/in/cba-cyprus-bar-association-817741210/ www.facebook.com/CBACYPRUS

 Μετά από δύο χρόνια αβεβαιότητας που
 προκλήθηκε από την πανδημία του
 κορωνοϊού, ο πόλεμος στην Ουκρανία
 θέτει περαιτέρω πολυεπίπεδες
προκλήσεις.

 Στο φόντο των νέων εξελίξεων, οι οποίες
 επιδρούν καθοριστικά στους παγκόσμιους
 συσχετισμούς και επιφέρουν αλυσιδωτές
 επιπτώσεις σε όλους τους τομείς τη
 δραστηριοποίησης, αναπόφευκτα και στον
 δικηγορικό κόσμο, ο ΠΔΣ βρίσκεται σε
 συνεχή εγρήγορση και επικοινωνία με
 άλλους επαγγελματικούς φορείς,
 συνυπολογίζει τα δεδομένα και προωθεί
στοχευμένες δράσεις.

•    Ο δικηγορικός κόσμος μπροστά σε νέες προκλήσεις
•    Στην τελική ευθεία η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης
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 Το δικαστικό σύστημα είναι ανάγκη να συντονισθεί με τα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις της εποχής, οι οποίες έχουν
 αλλάξει άρδην. Η αναγνώριση, και μόνο, των προβλημάτων δεν συμβάλλει στην επίλυσή τους, όταν οι μεταρρυθμιστικές
 εξαγγελίες μένουν χωρίς αντίκρισμα.

 Ξεκάθαρη θέση του ΠΔΣ είναι ότι τα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης πρέπει να τεθούν άμεσα στην Ολομέλεια και ο καθένας να
 αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης του.

 Ο ΠΔΣ εκπροσωπώντας πέραν των 4,300 δικηγόρων αναγνωρίζει ότι κάθε συζήτηση προς την κατεύθυνση των βελτιωτικών
 αλλαγών είναι επιβεβλημένη, ιδίως σε μια εποχή που οι συνθήκες καθιστούν περισσότερο αναγκαία από ποτέ τη μετάβαση στη
σύγχρονη εποχή σε όλα τα επίπεδα.

 Και πράγματι, την τρέχουσα χρονιά, γίνονται βήματα προς τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της δικαιοσύνης, που πρέπει
 όμως σύντομα να γίνουν άλματα. Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης ijustice και η δρομολόγηση
του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης ejustice δυναμώνουν τον βηματισμό μας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 Επίσης, όσον αφορά τους νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας ο ΠΔΣ, μετά την επιτυχή εκπαίδευση των πρώτων 500
δικηγόρων, βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας για την εκπαίδευση όλων των δικηγόρων.

 Στα χρόνια που έρχονται η δικηγορία θα εξακολουθεί να αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, η άσκησή της θα απαιτεί ολοένα και
 περισσότερες γνώσεις, μεγαλύτερη εξειδίκευση, καλύτερα εφόδια, θέληση εξέλιξης και προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

 Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω και με αυτή την ευκαιρία ότι ο ΠΔΣ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που
 διαφαίνονται σε όλα τα επίπεδα που επηρεάζουν τα μέλη μας και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποίες εμπίπτουν
στην αποστολή του και αποβλέπουν στη συνολική αναβάθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Εκ μέρους του ΔΣ του ΠΔΣ εύχομαι σε εσάς και στις οικογένειές σας καλό Πάσχα με υγεία, δύναμη και ελπίδα.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγικό σημείωμα Προέδρου ΠΔΣ
δρος Χρίστου Κληρίδη

Ενέργειες ΠΔΣ αναφορικά με τις κυρώσεις
κατά της Ρωσίας

Δικαστική μεταρρύθμιση

 Ejustice: Παρουσίαση Υφ. Έρευνας, Καινοτομίας
 και Ψηφιακής Πολιτικής για το στάδιο υλοποίησης
του έργου

5th Cyprus International Tax Conference

 Συμμετοχή του ΠΔΣ στην αποστολή της Κύπρου
στην EXPO 2020 στο Ντουμπάι

Συναντήσεις ΠΔΣ με θεσμικούς φορείς

 Εκπαίδευση των δικηγόρων σχετικά με τους
 Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας μέσω της
πλατφόρμας ΗELP

Δράσεις για τον «Νομικό Γραμματισμό»

 Συμμετοχή του ΠΔΣ στις Εσπερίδες
 Επαγγελματικής ενημέρωσης του Υπ. Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

 Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και
 Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της
Σεξουαλικής Παρενόχλησης

 «Δράση Κοινής Αντίληψης για ενίσχυση της
 ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των
έμφυλων διακρίσεων στον
εργασιακό χώρο της δικηγορίας»

 Συνάντηση του ΠΔΣ με τη Βρετανική Ύπατη
 Αρμοστεία για συζήτηση περιβαλλοντικών
ζητημάτων

 Ο ΠΔΣ τίμησε τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Αχιλλέα Δημητριάδη

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

 Δημιουργία νέου Ταμείου Υποτροφιών
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Ανακοινώσεις για διάφορα θέματα

Σεμινάρια

 Παρουσία ΠΔΣ σε συνεδρίες Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών

Εκδημίες δικηγόρων
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 Ανακοίνωση του Συμβουλίου των Δικηγόρων και των Δικηγορικών Εταιρειών της Ευρώπης
(CCBE) για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

          Ανακοίνωση του Συμβουλίου των Δικηγόρων και των Δικηγορικών Εταιρειών της Ευρώπης (CCBE) για τη ρωσική
          εισβολή στην Ουκρανία

           EN_20220225_CCBE-Statement-on-Ukraine.pdf

 Κοινή δράση ΠΔΣ και ΣΕΛΚ για τα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω των περιοριστικών
μέτρων κατά της Ρωσίας

           https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/20238-2022-03-05-13-35-00

Εγκύκλιος Κυρώσεων κατά της Ρωσίας

 Εστάλη προς όλα τα μέλη του ΠΔΣ Εγκύκλιος για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας καλώντας όλες τις υπόχρεες οντότητες
(φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα) που υπόκεινται κάτω από την Εποπτεία του, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

           https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/20857-2022-03-22-13-34-56

Εγχειρίδιο αναφορικά με την Εγκύκλιο Ε01/2022

           https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/21263-01-2024

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δικαιώματα προσφύγων
από την Ουκρανία μέσω της πλατφόρμας HELP
(Human Education for Legal Professionals)

           https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/21060-help-human-education-for-legal-professionals
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό
για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2022, στο 
Προεδρικό Μέγαρο, ευρεία σύσκεψη στην οποία 
συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του Ανώτατου 
Δικαστηρίου και ο Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου,
κ. Αντώνης Λιάτσος.
Η Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου παρέδωσε 
δήλωση στους συμμετέχοντες ξεκαθαρίζοντας ότι η 
μεταρρύθμιση, όπως ενσωματώνεται στα τρία 
Νομοσχέδια, είναι πλέον αδήριτη ανάγκη να προχωρήσει 
για να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση του συστήματος 
απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο με ανυπολόγιστες 
πλέον συνέπειες στο Κράτος Δικαίου. Πρόκειται για μία 

σοβαρή προειδοποίηση από τη Δικαστική εξουσία και απευθύνεται προς τους πάντες αλλά κυρίως στη Νομοθετική 
Εξουσία, τους αρχηγούς και εκπροσώπους των κομμάτων που ήταν παρόντες και σε όλους τους βουλευτές. Αυτή είναι η 
ύστατη προσπάθεια μεταρρύθμισης της ανώτατης βαθμίδας της Δικαιοσύνης.

Τα τρία Νομοσχέδια έτυχαν της έγκρισης επιπλέον τόσο του ΠΔΣ, της Επιτροπής Βενετίας, της Επιτροπής Greco, των 
Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων μετά την υποβολή της έκθεσής τους τον Μάρτιο του 2018, του Κράτους Δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Επιπρόσθετα, εγκρίθηκαν και από ην επιστημονική ομάδα καθηγητών με την οποία συνεργάστηκε ο  ΠΔΣ.
Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε για να αρχίσει η ουσιαστική μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης. Έπεται το πρόγραμμα 
μεταρρύθμισης των κατώτερων δικαστηρίων μετά τη σύσταση του νέου Δικαστικού Συμβουλίου, Εφετείου, Ανώτατου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, νέου Ανωτάτου και Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.
Ο ΠΔΣ ήδη προωθεί τη δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα Επαρχιακά Δικαστήρια, την ενσωμάτωση των ειδικών 
δικαστηρίων σε αυτά, τις ακροάσεις με ODR (online dispute resolution) και την εμπλοκή έμπειρων δικηγόρων για εκδίκαση 
του backlog.  

Προωθεί επίσης, τη μαγνητοφώνηση των πρακτικών και έγκαιρη απομαγνητοφώνησή τους και διάθεση στους δικηγόρους 
και διαδίκους και σωρεία άλλων μέτρων που θα μεταρρυθμίσουν ριζικά τη δικαιοσύνη.
Κάποιες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες δυστυχώς εξακολουθούν να φέρουν ενστάσεις προβάλλοντας νομικής  ή πολιτικής 
φύσεως επιχειρήματα κατά της μεταρρύθμισης, θα πρέπει να επανεξετάσουν τη θέση τους. Δεν είναι δυνατόν όλοι οι πιο 
πάνω, συμπεριλαμβανομένου και του Ανώτατου Δικαστηρίου, να στηρίζουν τη μεταρρύθμιση γιατί θα επιφέρει τη σύντομη 
εκδίκαση των εφέσεων αλλά αυτές να επιμένουν ότι αυτό δεν ισχύει.

Ο ΠΔΣ προειδοποίησε πολλές φορές ότι ο πολίτης δεν θα προσφεύγει πλέον στη δικαιοσύνη και θα επιζητά άλλους 
τρόπους επίλυσης των διαφορών του με κίνδυνο να διεμβολισθεί ανεπανόρθωτα το Κράτος Δικαίου.
Ευελπιστούμε ότι μετά τη σύσκεψη στο Προεδρικό με τη συμμετοχή των αρχηγών και εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων 
ότι, η Βουλή, διαισθανόμενη την ευθύνη την οποία έχει, θα προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην έγκριση των 
νομοσχεδίων και θα αρχίσει παράλληλα η μεταρρύθμιση και των κατώτερων δικαστηρίων.

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/18342-2022-01-19-08-31-33 
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Διαδικτυακή συνάντηση για το πρόγραμμα 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Κύπρου
Στο πλαίσιο του προγράμματος εποπτείας της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΠΔΣ έλαβε μέρος 
την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, σε διαδικτυακή συνάντηση με εκπροσώπους του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου για συζήτηση και αξιολόγηση της χρηματοπιστωτικής κατάστασης της 
Κύπρου.

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/20922-2022-03-24-11-15-42 

☛

☛
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 Συμμετοχή του ΠΔΣ στην παρουσίαση του
 Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής
 Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) για το στάδιο υλοποίησης του

ejustice
 Ο ΠΔΣ συμμετείχε την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 στην παρουσίαση που πραγματοποίησε το Υφυπουργείο Έρευνας,
 Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ), αναφορικά με το στάδιο υλοποίησης του έργου εφαρμογής του πληροφοριακού
συστήματος ejustice.

 Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναπτύχθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, τα οφέλη της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης, της
 αναβάθμισης και επέκτασης των πληροφοριακών συστημάτων της,  συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση, η λειτουργικότητα
του συστήματος ejustice, τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης του έργου, η διαχείριση ενταλμάτων προστίμου κ.ά.

           https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/20920-ejustice☛
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5th Cyprus International Tax Conference

 Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, δρ Χρίστος Κληρίδης, συμμετείχε την
Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, στο 5th Cyprus International Tax Confer-
 ence που διοργάνωσε η IMH με στόχο τη συζήτηση και ανάδειξη
 των εξελίξεων σχετικά με τη φορολογία σε τοπικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο.
 
 Στο συνέδριο συμμετείχαν πάροχοι φορολογικών υπηρεσιών,
 επαγγελματίες του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών,
 λογιστικές και ελεγκτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, δικηγορικά
 γραφεία, επενδυτικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων
και περιουσιακών στοιχείων, αρμόδιες κυβερνητικές αρχές.
 
 Οι ομιλητές εστίασαν σε επίκαιρες πτυχές μέσα από τις οποίες

 αναδεικνύεται ο παράγοντας της φορολογίας, παρουσιάζοντας βασικά σημεία, επιπτώσεις και προτάσεις για την ενίσχυση
του κρίσιμου ρόλου που επιτελεί.

 
 Κατά την παρέμβασή του ο δρ Κληρίδης, στο πλαίσιο συνομιλίας με τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ, κ. Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη
 και τον Πρόεδρο του ΣΕΛΚ κ. Πιερή Μάρκου, σε σχέση με την αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 15% σε νομικά
 πρόσωπα, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι δεν πρόκειται για απλό ζήτημα, διασαφηνίζοντας ότι οποιαδήποτε αύξηση δεν
ενδείκνυται, χωρίς να προηγηθεί εμπεριστατωμένη μελέτη για τις επιδραστικές συνέπειές της.

 
 Επίσης, διευκρίνισε ότι η αύξηση του συντελεστή θα πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς εξελίξεις και τις ενέργειες άλλων
 ανταγωνιστικών χωρών σε συνάρτηση και με το μοντέλο ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας που στοχεύουμε να
προωθήσουμε.

 
 Συνεπώς, σημείωσε, η Κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί σε διερευνητικές εκτιμήσεις και σε συναξιολόγηση δεδομένων,
 προκειμένου να διαφανεί η επίδραση που θα έχει η επιβολή του παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή στο 15% στην
Κύπρο.

 
 Κυρίως, επισημείωσε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά πόσο η Κύπρος μπορεί να παραμείνει ελκυστική, εάν
προχωρήσει η συγκεκριμένη αύξηση.

 
 Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ανάλυση δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνει μια
 σαφή τάση μείωσης των θεσμοθετημένων συντελεστών φορολογίας των επιχειρήσεων. Τα τελευταία 35 χρόνια όλες οι
 χώρες προχωρούν κάθε χρόνο σε μείωση του εταιρικού φόρου, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ
των χωρών για προσέλκυση επενδύσεων.

 
 Αναφορικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, τη χαρακτήρισε ως
αδήριτη ανάγκη προκειμένου να εξεταστεί με ένα ολιστικό τρόπο το φορολογικό καθεστώς.

 
 Για την επιτυχή πράξη της φορολογικής μεταρρύθμισης ο δρ Κληρίδης, κατέθεσε εισήγηση όπως η Κύπρος ακολουθήσει
 το επιτυχημένο μοντέλο ανεπτυγμένων χωρών, όπου διορίζεται ανεξάρτητος οίκος με εξακριβωμένη εμπειρία στις
 φορολογικές μεταρρυθμίσεις άλλων κρατών. Για την ετοιμασία ενός προσχεδίου, το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε
 διαβούλευση πριν κατατεθεί στη Βουλή, σημείωσε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο βασικές συνιστώσες: οι παγκόσμιες
φορολογικές αλλαγές και το οικονομικό μοντέλο στο οποίο στοχεύει η Κύπρος.

 
 Προς αυτό τον στόχο, ο ΠΔΣ μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά, μαζί με όλους τους εταίρους, διαθέτοντας τη γνώση και
 την εμπειρία του για ζητήματα που άπτονται της φορολογικής μεταρρύθμισης και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και στο
γνωστικό του πεδίο.

             https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/20573-5th-cyprus-international-tax-conference☛
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 EXPO 2020 DUBAI UAE

 O ΠΔΣ στην αποστολή της Κύπρου στην
EXPO 2020 στο Ντουμπάι

 O ΠΔΣ συμμετείχε στην πολυάριθμη αποστολή της Κύπρου
 στην παγκόσμια έκθεση EXPO 2020 στο Ντουμπάι με στόχο
 την προώθηση της χώρας ως διεθνούς επιχειρηματικού και
 επενδυτικού κέντρου, κορυφαίου τουριστικού προορισμού,
 κέντρου εκπαίδευσης, επιστημών έρευνας και καινοτομίας,
καθώς και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
 Την αποστολή της Κύπρου πλαισίωναν υπουργοί, κρατικοί
 αξιωματούχοι, εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων και
επιχειρηματίες υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
 Τον ΠΔΣ εκπροσώπησαν ο Γραμματέας κ. Νικόλας
 Τσαρδελλής και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρειών,
 Φορολογικού Σχεδιασμού και Κεφαλαιαγοράς, κ. Κύπρος
Ιωαννίδης.

 Κατά τη διάρκεια του κυπριακού επιχειρηματικού συνεδρίου με
 τίτλο: «Κύπρος: Η πύλη προς την ΕΕ», εκπρόσωποι της
 αποστολής παρουσίασαν την Κύπρο ως χρηματοπιστωτικό
 κέντρο και ως πύλη προς την ΕΕ, ανέδειξαν τα συγκριτικά της
 πλεονεκτήματα σε σχέση με τις ευκαιρίες επενδύσεων με
 σημείο αναφοράς το φορολογικό σύστημα κ.ά., και συζήτησαν
 θέματα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και
ευρύτερα την καινοτομία.

 Στο πλαίσιο της EXPO 2020 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην
 προβολή του νέου μοντέλου της αναπτυξιακής κατεύθυνσης
 της Κύπρου, ως δυναμικού κόμβου διεθνών επιχειρηματικών
 δραστηριοτήτων και παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε
σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

 https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/20405-expo-2020☛



Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή

 Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 01 Μαρτίου 2022, συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΔΣ, αποτελούμενης από τον
 Πρόεδρο δρα Χρίστο Κληρίδη, τον Γραμματέα κ. Νικόλα Τσαρδελλή και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Λάρνακας κ. Χριστάκη Μούσκο με τον Υπουργό Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), κ. Νίκο Νουρή.

           https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/20064-2022-03-02-09-42-11

 Συνάντηση του Προέδρου του ΠΔΣ, δρος Χρίστου Κληρίδη, με τον Υπουργό
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννη Καρούσο

 O Πρόεδρος του ΠΔΣ, δρ Χρίστος Κληρίδης, συναντήθηκε την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022, με τον Υπουργό
 Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννη Καρούσο, αποδεχόμενος πρόσκληση του ιδίου στο Υπουργείο,
 όπου έτυχε πλήρους και διεξοδικής ενημέρωσης για την πορεία των εργασιών σε σχέση με τις προγραμματισθείσες
 και συμφωνηθείσες βελτιώσεις και τον εκσυγχρονισμό του Επ. Δικαστηρίου Λευκωσίας αλλά και τη μεταφορά του
 Οικογενειακού Δικαστηρίου και Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών στο κτήριο πλησίον του Επ. Δικαστηρίου,
γνωστού ως «ΑΣΤΡΑ».

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/19565-2022-02-17-11-20-37

Υπηρεσία Διαχείρισης των Δικαστηρίων

 Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, δρ Χρίστος Κληρίδης, είχε στις
 26 Ιανουαρίου 2022 εξ αποστάσεως συνάντηση με
 εκπροσώπους του IPA και εμπειρογνώμονες, κατά τη
 διάρκεια της οποίας έθεσε τους προβληματισμούς του
 καθώς και εισηγήσεις για την προτεινόμενη νέα
Υπηρεσία Διαχείρισης των Δικαστηρίων.

 Καταρχάς, εξήγησε ότι είναι εκ των πραγμάτων
 αδύνατον πλέον για το Ανώτατο Δικαστήριο να
 διαχειριστεί θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες των
 δικαστηρίων για πολλούς και διάφορους λόγους που
 δεν έχουν να κάνουν με την ικανότητα των μελών του
 αλλά με τον χρόνο που πρέπει να αφιερώσουν αλλά
 και τις νέες ανάγκες όπως διαμορφώνονται τα
τελευταία χρόνια.

 Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ίδια την Έκθεση των εμπειρογνωμόνων, Μαρτίου του 2018, στην οποία συναφώς
 γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νέου θεσμικού οργάνου διαχείρισης των δικαστηρίων για να
 ανταποκριθεί στις ανάγκες βελτίωσης όλων των δικαστηρίων, της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν, της
ανάπτυξης, του εκσυγχρονισμού, της άμεσης βελτίωσης, του μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

           https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/18661-2022-01-26-13-59-10
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 Εκπαίδευση των δικηγόρων σχετικά με τους Θεσμούς
Πολιτικής Δικονομίας μέσω της πλατφόρμας ΗELP

9

 Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 η
 τελική εκδήλωση για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού
 προγράμματος «Project on supporting the successful
 implementation of the new rules of civil procedure in
 Cyprus», το οποίο αποτελεί συνέχεια στην επιτυχημένη
 αρχική εκπαίδευση των 500 δικηγόρων που
ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2021.

 Χαιρετισμούς απηύθυναν ο διευθυντής Μεταρρύθμισης
 και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Γιώργος
 Ερωτοκρίτου, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος
 Κληρίδης, ο Επικεφαλής του Πολιτικού Τμήματος της
 Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας κ. Σαμ Μόργκαν και ο κ.
 Tigran Karapetyan, Head of Transversal Challenges and
Multilateral Projects Task Force.

 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από
 αρμόδιους λειτουργούς του Συμβουλίου της Ευρώπης η
 πλατφόρμα για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
 πρόγραμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε ξεχωριστή
 ενότητα στην πλατφόρμα HELP καθώς και οι κύριες
 θεματικές για την εκπαίδευση σχετικά με τους θεσμούς
Πολιτικής Δικονομίας.

 Θα παρέχεται ασύγχρονη εκπαίδευση στα μέλη του
 ΠΔΣ, η οποία θα διατίθεται σε όλους τους δικηγόρους,
 προκειμένου να μπορούν να ενημερωθούν και να
 εκπαιδευτούν στον δικό τους προσωπικό χρόνο για τους

 νέους θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας και οι συμμετέχοντες
θα υπόκεινται σε αξιολόγηση.

 Ο ΠΔΣ θα προβεί σε ενημέρωση των μελών του εν
 ευθέτω χρόνω για την έναρξη του εκπαιδευτικού
προγράμματος.

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/21108-elp☛



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

 Ο ΠΔΣ συμμετείχε στην εκπαιδευτική εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργάνωσε σήμερα το
 Περιφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιών, για μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης, όπου παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα
επαγγέλματα, μεταξύ αυτών και το επάγγελμα του δικηγόρου.

 Εκ μέρους του ΠΔΣ παρευρέθηκε η
 Εκπρόσωπος Τύπου και Μέλος του ΔΣ,
 κα Τζώρτζια Κωνσταντίνου –
 Παναγιώτου, η οποία στην παρουσίασή
 της αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία τα
 οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
 οι μαθητές για την επιλογή της νομικής
 επιστήμης, στις επαγγελματικές
 επιλογές που προσφέρει το πτυχίο της
 Νομικής καθώς και στα χαρακτηριστικά,
 τις δεξιότητες που συμβάλλουν σε μια
επιτυχημένη σταδιοδρομία.

 Αποσαφήνισε, επίσης, σειρά εννοιών
 που σχετίζονται με το εν λόγω γνωστικό
 αντικείμενο και περιέγραψε με τρόπο
 κατανοητό την άσκηση του δικηγορικού
 λειτουργήματος στην πράξη.

«ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»

Έναρξη του προγράμματος του «Νομικού Γραμματισμού» σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)

Η έγκαιρη νομική ευαισθητοποίηση αποτελεί βασικό 
εργαλείο αξιοποίησης του πολίτη και έχει ουσιαστική 
συμβολή στην απόκτηση νομικής κουλτούρας, στον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 
προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών του ανθρώπου 
εντός μιας ευνομούμενης πολιτείας.

Ο ΠΔΣ εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα του «Νομικού 
Γραμματισμού» συμμετείχε το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 
2022, στην έκτη σειρά παρουσίασης διαδικτυακών 
μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) με θέμα: «Το 
επάγγελμα του Δικηγόρου και οι έννοιες της Δικαιοσύνης, 
των Δικαστηρίων και του Κράτους Δικαίου».

Η παρουσίαση έγινε από την Εκπρόσωπο Τύπου του ΠΔΣ/Μέλος του ΔΣ, κ. Τζώρτζια Κωνσταντίνου – Παναγιώτου και σε 
αυτή συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες της Έκτης Τάξης Δημοτικού.

Η κ. Κωνσταντίνου - Παναγιώτου επεξήγησε σε λόγο απλό και καταληπτό, έννοιες όπως είναι το κράτος, το δίκαιο, το 
κράτος δικαίου, η δικαιοσύνη, τα δικαστήρια, το κοινό περί δικαίου αίσθημα, το λειτούργημα του δικηγόρου και του δικαστή, 
στοχεύοντας στην κατανόηση και εξοικείωση των μαθητών με αυτές.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η οποία είχε διαδραστικό χαρακτήρα, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία 
να αναγνωρίσουν συστατικά στοιχεία της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το τι 
είναι δίκαιο και τι άδικο, κατανοώντας ότι η δικαιοσύνη είναι βασικός πυλώνας σε μία δημοκρατική κοινωνία.

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/21436-2022-04-08-10-57-28
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ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 Ο ΠΔΣ συμμετείχε στις εσπερίδες επαγγελματικής
 ενημέρωσης που διοργάνωσαν σε όλες τις πόλεις η
 Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
 (ΥΣΕΑ) του Υπ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
 Νεολαίας και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων
 Μέσης Εκπαίδευση. Στις Εσπερίδες συμμετείχαν
 επίσης ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, το ΕΤΕΚ, η
 Ένωση Οικονομολόγων Κύπρου, το Υφ. Ναυτιλίας, το
 Υφ. Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και
 το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου.

 Για το επάγγελμα του δικηγόρου μίλησαν η κ. Γεωργία
 Στεφάνου στη Λευκωσία, ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης στη
Λεμεσό, ο κ. Χριστάκης Μούσκος στη Λάρνακα, ο κ. Σάββας Ζαννούπας στην Πάφο και η κ. Εύα Μιντή στην Αμμόχωστο.

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης
και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης

 Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο του ΠΔΣ κατά τη συνεδρίασή του ημερ. 17 Ιανουαρίου 2022 επεξεργάστηκαν τα αποτελέσματα
 που έχει καταδείξει το Ερωτηματολόγιο της πρώτης Παγκύπριας έρευνας για τους νέους δικηγόρους, που πραγματοποίησε η
 Επιτροπή Νέων Δικηγόρων του ΠΔΣ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και υιοθέτησαν σειρά αποφάσεων και
δράσεων.

 Μια εξ αυτών αφορά στην ενδυνάμωση της συλλογικής προσπάθειας για εξάλειψη της παρενόχλησης και της σεξουαλικής
 παρενόχλησης στην εργασία και την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα κατέδειξε
 ότι γύρω στο 9% του συνολικού δείγματος (περίπου 10% των γυναικών και περίπου 5% των ανδρών) έχει βιώσει σεξουαλική

 παρενόχληση αλλά το 93% περίπου των ερωτηθέντων δεν
 κατήγγειλε ποτέ το περιστατικό. Επίσης, ένα ποσοστό 42% των
 ερωτηθέντων περίπου δήλωσε ότι έχει υποστεί ηθικά
 παρενοχλητική/παραβιαστική συμπεριφορά (mobbing) στον
 χώρο εργασίας, με το 48% περίπου των γυναικών να απαντά
θετικά στη σχετική ερώτηση.
 Ο ΠΔΣ υπενθυμίζει στα μέλη του την αναγκαιότητα γνώσης και
 τήρησης του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και
 Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής
Παρενόχλησης.
 Ο πρότυπος Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και
 Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής
 Παρενόχλησης ετοιμάστηκε από το Γραφείο Επιτρόπου
 Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

 ολοκληρώθηκε με τη συμβολή της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση και του
 Τμήματος Εργασίας και έχει τεθεί σε εφαρμογή δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 12 του «Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και
 Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 205(Ι)/2002)». Οποιαδήποτε πράξη σεξουαλικής
 παρενόχλησης, παρενόχλησης ή άλλης άμεσης ή έμμεσης δυσμενής μεταχείρισης λόγω απόκρουσης σεξουαλικής
 παρενόχλησης ή παρενόχλησης ή λόγω υποβολής καταγγελίας για σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση, η οποία εμπίπτει
στις πρόνοιες του Ν. 205(Ι)/2002, συνιστά ποινικό αδίκημα (άρθρο 30).

 Συνεπώς, ο Κώδικας ορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, εν προκειμένω των δικηγορικών εταιρειών, να προβαίνουν σε
 ενημέρωση του προσωπικού τους με στόχο τη διατήρηση ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η
 απουσία κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης σύμφωνα με τον νόμο συνιστά λόγο για να θεωρηθεί ότι ο εργοδότης δεν έπραξε το
  καθήκον του να ενεργήσει σε προληπτικό επίπεδο.

           https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/18315-2022-01-18-12-05-38
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Πρωτοποριακή «Δράση Κοινής Αντίληψης για ενίσχυση της ισότητας των φύλων
και καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας»

Ο ΠΔΣ υλοποιώντας τον σχεδιασμό του για δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης, στα πλαίσια πρότασης που υποβλήθηκε από 
την Επιτροπή Νέων Δικηγόρων και εγκρίθηκε από το ΔΣ, έχει προχωρήσει στην δημιουργία της «Δράσης Κοινής 
Αντίληψης του ΠΔΣ για ενίσχυση της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό 
χώρο της δικηγορίας». Η συνομολόγηση και υιοθέτηση της Δράσης Κοινής Αντίληψης αποτελεί μια πρωτοποριακή 
δέσμευση των δικηγορικών γραφείων σχετικά με απτές εφαρμοσμένες πολιτικές και πρακτικές στον εργασιακό χώρο και 
ειδικότερα στα δικηγορικά γραφεία, που στοχεύουν στην προώθηση και επίτευξη της έμφυλης ισότητας, πρόληψη και 
αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων στην εργασία.

Δια της παρούσης, ο ΠΔΣ προωθεί στους παρόχους νομικών υπηρεσιών, τις δικηγορικές εταιρείες, τα δικηγορικά γραφεία 
και τους δικηγόρους μέλη του την πρότυπη «Δράση Κοινής Αντίληψης για ενίσχυση της ισότητας των φύλων και 
καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας». 
Παρατίθεται το Πλαίσιο Δράσης Κοινής Αντίληψης 

Ο ΠΔΣ ενθαρρύνει όλους τους παρόχους νομικών υπηρεσιών, τις δικηγορικές εταιρείες, τα δικηγορικά γραφεία και τους 
δικηγόρους-μέλη μας να συνομολογήσουν και να υιοθετήσουν την Δράση Κοινής Αντίληψης, ως Υποστηρικτές, και να 
αγκαλιάσουν την πρωτοποριακή αυτή 
ενέργεια ως στάση ευθύνης των 
εργοδοτών-δικηγόρων, με όφελος τόσο 
για τον ίδιο τον οργανισμό τους όσο και 
για την νομική κοινότητα του τόπου μας 
και δη τις ευάλωτες ομάδες 
συναδέλφων. 

Η πρόσφατη έρευνα της Επιτροπής 
Νέων Δικηγόρων ανέδειξε ως 
προτεραιότητα την ανάγκη 
αντιμετώπισης του προβλήματος 
έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό 
χώρο της δικηγορίας. 

Με τη συνομολόγηση και υιοθέτηση της Δράσης Κοινής Αντίληψης, κάθε Υποστηρικτής αναλαμβάνει όπως υιοθετεί απτές 
εφαρμοσμένες πολιτικές και πρακτικές που αφορούν την προώθηση της ισότητας των φύλων στην δικηγορία και 
συμβάλλει εμπράκτως στη δημιουργία και/ή διατήρηση μιας σύγχρονης κουλτούρας προαγωγής της ισότητας των φύλων 
και ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος στον νομικό κόσμο, ενάντια στις έμφυλες διακρίσεις.
Διαρκής επιδίωξη του ΠΔΣ είναι η διαμόρφωση και διατήρηση ενός αρμονικού, υγειούς και ασφαλούς εργασιακού 
περιβάλλοντος για τα μέλη του και προς τον σκοπό αυτό παρέχεται συνεχής και επίκαιρη ενημέρωση για συναφή ζητήματα 
σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Για το πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης, ο ΠΔΣ έχει συνεργαστεί 
με το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, το οποίο και ευχαριστεί για την πολύτιμη συνδρομή του.  

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/21421-2022-04-08-09-21-13 
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Ψήφιση του νομοσχεδίου για τη σύσταση της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ο ΠΔΣ με ανακοίνωσή του χαιρέτισε την ψήφιση, (Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022), από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
του νομοσχεδίου για τη σύσταση της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/19628-2022-02-18-11-17-06 

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
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On Wednesday the 23rd of February, on the occasion of the visit to Cyprus of a team of UK experts on Illicit Finance, 
the Deputy High Commissioner Ben Rawlings had the pleasure of hosting the Chief Executive Officer of the Cyprus Bar 
Association (CBA) Ms. Koulia Vakis, alongside three members of the compliance team, Irene Alexandrou, Chrystalla 
Georgiou, Eleftheria Pavlou, to a lunch and discussion on compliance and Anti-Money Laundering issues.

Ms Leam Thompson, a barrister and asset recovery specialist with over 20 years of experience in asset recovery, fraud, 
anti-money laundering (AML), regulation, anti-corruption and illicit financial flows led the discussion from the UK side.
Illicit finance and AML is a growing area for UK-Cyprus cooperation. The British High Commission has discussed the 
possibility of strengthening links between the Cyprus Bar Association and the UK Bar’s Standards Board, as well as the 
potential of further shared training for the exchange of relevant experience and expertise

        https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/20847-visit-to-cyprus-of-uk-experts-on-illicit-finance 

Συνάντηση του ΠΔΣ με τη 
Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία για 
συζήτηση περιβαλλοντικών 
ζητημάτων

Ο ΠΔΣ στο πλαίσιο της ανάπτυξης και διεύρυνσης της 
συνεργασίας του με αρμόδιους φορείς και οργανισμούς, 
συναντήθηκε την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, με 
εκπροσώπους της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας με 
κεντρικό θέμα το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη 
βιώσιμη κινητικότητα και την ανάγκη για επίτευξη μίας 
ολιστικής προσέγγισης στον τομέα του περιβαλλοντικού 
σχεδιασμού στην Κύπρο.

Τον ΠΔΣ εκπροσώπησε η Πρόεδρος και μέλη της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Επενδυτικών 

Προγραμμάτων του ΠΔΣ, κα Μελίνα Πύργου, καθώς και μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΔΣ.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε αναφορά στις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι των προνοιών του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κλιματική Αλλαγή, εκφράστηκαν απόψεις σε σχέση με τον επαναπροσδιορισμό των στόχων με βάση 
τους άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης και τονίστηκε η σημασία της διαμόρφωσης περιβαλλοντικής κουλτούρας, η οποία αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων σε σχέση με την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και πώς δικαστικές 
διαδικασίες θα μπορούσαν να πιέσουν για υλοποίηση των στόχων αυτών.

Η κ. Πύργου ανέφερε ότι ενώ οι νομοθεσίες στην Κύπρο είναι εναρμονισμένες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, προκύπτουν ζητήματα ως 
προς την πρακτική τους εφαρμογή. Ενημέρωσε επίσης, για πρόταση νόμου για τροποποίηση του Συντάγματος για την κατοχύρωση του 
δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον.
Υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων δεδομένων, εκφράστηκε και από τις δύο πλευρές η πρόθεση ανάπτυξης κοινών συνεργειών, όπως 
είναι ο προγραμματισμός ανοικτής εκδήλωσης, στην οποία θα συμμετάσχουν και σχετικές αρχές και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, 
προκειμένου να συζητηθούν σφαιρικά τα συγκεκριμένα ζητήματα.
 Προς τον στόχο αυτό, εξάλλου, πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα το εκπαιδευτικό σεμινάριο υπό τον τίτλο: «Governing Net Zero: Trends 
in legislation and litigation in the transition to low carbon economies», που διοργάνωσαν από κοινού ο ΠΔΣ, η Βρετανική Ύπατη 
Αρμοστεία και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τέλος, η κα Πύργου υπογράμμισε τη σημαντικότητα της προώθησης δράσεων που θα στοχεύουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του 
νομικού κόσμου στην περιβαλλοντική θεματολογία.

        https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/20775-2022-03-21-11-38-46

Visit to Cyprus of UK experts on Illicit Finance
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Ο ΠΔΣ τίμησε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Αχιλλέα Δημητριάδη

Ο ΠΔΣ σε μια λιτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στις 23 Φεβρουαρίου 2022, τίμησε τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Αχιλλέα 
Δημητριάδη, για την πολυετή συνεισφορά του.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
τελευταίας συνεδρίας της Επιτροπής υπό την προεδρία 
του κ. Δημητριάδη, καθώς αποχώρησε ενόψει της 
υποβολής της υποψηφιότητάς του για τις Προεδρικές 
Εκλογές του 2023.

Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, δρ Χρίστος Κληρίδης, 
ευχαρίστησε τον κ. Δημητριάδη για όσα έχει προσφέρει 
στην Επιτροπή, στην οποία προέδρευε για επτά χρόνια, 
αλλά και ευρύτερα στον ΠΔΣ και τον δικηγορικό κόσμο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο συνέδριο που 
πραγματοποίησε η Επιτροπή στις 10 Δεκεμβρίου 2021 
με θέμα το περιβάλλον και την ευθανασία, το οποίο 
αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάπτυξη περαιτέρω 
γόνιμου διαλόγου για τις συγκεκριμένες θεματικές.
Η Επιτροπή, τόνισε ο δρ Κληρίδης, έχει να επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο, καθώς τα θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον και είναι πάντοτε επίκαιρα.

Ο κ. Δημητριάδης από την πλευρά του ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής για την αποτελεσματική συνεργασία, 
σημειώνοντας τη μεγάλη ικανοποίησή του για τις δράσεις και το έργο της Επιτροπής στο πεδίο εφαρμογής των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε συνάρτηση και με την επικοινωνία των θεμάτων αυτών με την κοινωνία. Στόχος, σημείωσε, είναι η Επιτροπή 
να συνεχίσει να αναδεικνύει σημαντικά ζητήματα, τονίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος παραμένει στη διάθεση της Επιτροπής.

Τέλος, ο δρ Κληρίδης πρόσφερε στον κ. Δημητριάδη αναμνηστικό δώρο, ομοίωμα του καραβιού της Κερύνειας, και του 
ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη νέα του προσπάθεια.



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY
 

«Δικαιοσύνη για Όλους»
 Το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη για Όλους» στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση όλων
 των πολιτών στη δικαιοσύνη και απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν την
 οικονομική δυνατότητα να συμβουλευθούν δικηγόρο για διάφορα ζητήματα που
 αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
 Την εποπτεία του προγράμματος θα έχει ο ΠΔΣ και για τον σκοπό αυτό θα

 συσταθεί ένας νέος φορέας με την ονομασία «Κυπριακό Δίκτυο Δικαιοσύνη για Όλους». Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι
μόνο φυσικά πρόσωπα, στη βάση οικονομικών κριτηρίων και μόνο λήπτες ΕΕΕ.

 Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος είναι η διασφάλιση ότι δεν θα λειτουργεί σε βάρος
των εργασιών συναδέλφων.

 Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά στη Λευκωσία, όπου ο οικείος δήμος θα παραχωρήσει υποστατικό για τη στέγαση του
 προγράμματος. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα οργανωθούν κέντρα εξυπηρέτησης, τύπου walk in, τα οποία θα στελεχώνονται
 από δικηγόρο, συνεργάτη του φορέα. Παράλληλα, μέλη του ΠΔΣ που επιθυμούν θα εγγραφούν σε ειδικό κατάλογο και θα
 παρέχουν εθελοντικά δωρεάν τις υπηρεσίες τους, ακολουθώντας αυστηρό πλαίσιο.
  Για την κάλυψη των εξόδων των κέντρων έχει ήδη εγκριθεί κονδύλι από το Υπουργείο Οικονομικών.
 Οι πολίτες που θα αποτείνονται στα κέντρα εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, θα λαμβάνουν μία καταρχήν νομική
 καθοδήγηση και σε περίπτωση που απαιτείται η λήψη δικαστικών μέτρων, θα παραπέμπονται σε δικηγόρο που ασχολείται με
τέτοιας φύσεως υποθέσεις, με βάση και τον κατάλογο που θα τηρείται με τους εθελοντές δικηγόρους.

Πιστοποίηση για τους Λειτουργούς Συμμόρφωσης
 Ο ΠΔΣ, ως αρμόδια εποπτική αρχή για το πλαίσιο συμμόρφωσης, σε συνεργασία με τον ΣΕΛΚ δρομολογεί την κοινή
 πιστοποίηση για λειτουργούς συμμόρφωσης με βάση το πρόγραμμα ICA/ICPAC Compliance Proficiency, το οποίο καλύπτει τη
 διεθνή νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες σε σχέση με την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, καθώς και
 την αντίστοιχη κυπριακή νομοθεσία.
 Βασική στόχευση της ενέργειας αυτής είναι ο ΠΔΣ να προσφέρει προς τους λειτουργούς συμμόρφωσης να λάβουν εκπαίδευση
 υψηλού επιπέδου, η οποία θα συμβάλει ενισχυτικά ως προς τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους που απορρέουν
από το πλαίσιο δράσης τους.

Πλατφόρμα HELP
 Αποφασίσθηκε η συμμετοχή του ΠΔΣ στην πλατφόρμα ΗΕLP για σκοπούς εκπαίδευσης σχετικά με τους θεσμούς Πολιτικής
 Δικονομίας.

Αποδοχή των εγγράφων μέσω του ijustice
 Μετά από συνάντηση του κ. Διομήδη Καλλή με τον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αναφορικά με το
 πρόβλημα που έχει ανακύψει με την αποδοχή εγγραφών που καταχωρίζονται μέσω του ijustice, συμφωνήθηκε όπως παρέχεται
η δυνατότητα στους δικηγόρους να υπογράφουν δήλωση μαζί με την καταχώριση του διατάγματος.

Εξυπηρέτηση δικηγόρων στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας
 Ο ΠΔΣ απέστειλε επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις που
 σημειώνονται στην εξυπηρέτηση συναδέλφων στα κατά τόπους Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας για συγκεκριμένες εργασίες
όπως έγγραφα για φοροαπαλλαγές, διαχειρίσεις κ.ά. προκειμένου να τύχει της απαραίτητης διαχείρισης το εν λόγω ζήτημα.

Φορολογικό Δίκαιο
 Δεδομένης της σημασίας του Φορολογικού Δικαίου και ενόψει των μεταβολών καθώς και των επιχειρούμενων μεταρρυθμίσεων
 του φορολογικού μας συστήματος ο ΠΔΣ δρομολογεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τα μέλη του προκειμένου να ενημερωθούν
για τις εξελίξεις στον κλάδο αυτό και να εξοικειωθούν επαρκώς με την ερμηνεία των διάφορων διατάξεων.

 Παράλληλα, εστάλη επιστολή προς όλες τις Νομικές Σχολές με την παράκληση να μας ενημερώσουν κατά πόσο το Φορολογικό
 Δίκαιο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών σας, εάν είναι υποχρεωτικό ή επιλογής και κατά πόσο ανήκει στον βασικό
κορμό πτυχίου ή μεταπτυχιακού.

Σύσταση  Επιτροπής Ασφαλιστικού Δικαίου και Ναυτικής Ασφάλισης
 Το ΔΣ έλαβε ομόφωνη απόφαση για Σύσταση  Επιτροπής Ασφαλιστικού Δικαίου και Ναυτικής Ασφάλισης σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία και το πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών του ΠΔΣ.
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Δημιουργία νέου Ταμείου Υποτροφιών Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου  

Ο ΠΔΣ στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευθύνης που υιοθετήθηκε πέρσι, έχει προχωρήσει σε δημιουργία Ταμείου Υποτροφιών, με 
σύσταση νέας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης διά Εγγυήσεως με την επωνυμία «Ταμείο Υποτροφιών Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου», κατόπιν πρότασης που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Νέων Δικηγόρων και εγκρίθηκε από το ΔΣ. 

Βασικοί στόχοι του Ταμείου Υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι:

1) Η δημιoυργία και/ή λειτoυργία προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών, οικονομικής υποστήριξης και κάθε είδους 
χρηματικής και/ή άλλης υποστήριξης («Υποτροφίες»),  για σπουδές ή έρευνα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, στον ευρύτερο 
τομέα των νομικών επιστημών, σε μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και/ή άλλα πρόσωπα, σπουδαστές, 
φοιτητές και/ή άλλως πως.

2) Η εξασφάλιση και/ή λήψη πόρων, χρηματικών ποσών, δωρεών και επιδοτήσεων, καθώς και υποτροφιών από τον 
ιδιωτικό τομέα, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, κυβερνήσεις, πρεσβείες, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς, δικηγορικές 
εταιρίες, δικηγόρους, κ.ο.κ.

3) Να διεξάγει ή συμμετέχει ή συνδράμει σε ερευvητικά πρoγράμματα πoυ έχoυv ως στόχo τηv αvάπτυξη vέωv ή τηv 
βελτίωση υφιστάμεvωv μεθόδωv παρoχής voμικής πληρoφόρησης, της νομικής επιστήμης και εκπαίδευσης καθώς και στη 
γεvικότερη πρoώθηση και αvάπτυξη της voμικής επιστήμης και της δικηγορίας.

Τo Διoικητικό Συμβoύλιo του Ταμείου Υποτροφιών απoτελείται από τουλάχιστον 6 (έξι) μόνιμα μέλη/συμβούλους: τον εκάστοτε 
Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής Νέων Δικηγόρων του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, τον/την Εκτελεστικό/ή Διευθύντή/τρια του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τον εκάστοτε 
Αντιπρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τον εκάστοτε Γραμματέα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και τον 
εκάστοτε Ταμία του του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

Το Ταμείο Υποτροφιών δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό και τη λειτουργία μηχανισμού κριτηρίων επιλογής των 
κατάλληλων υποψηφίων για σκοπούς παροχής υποτροφίας καθώς και για την ετήσια παρακολούθηση της προόδου των 
υποτρόφων και/ή Κανονισμούς που διέπουν τις υποτροφίες, κατά την αποκλειστική τους διακριτική ευχέρεια, με μόνη επιφύλαξη 
τη συμμόρφωση τους με τους σκοπούς τoυ Ταμείου Υποτροφιών και τον τρόπο λειτουργίας του. 

Οι υποτροφίες που παρέχονται απευθείας και με ίδιους πόρους του Ταμείου 
Υποτροφιών, ανάλογα με τους όρους της προκήρυξης, προορίζονται μόνο 
για φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τα καθοριζόμενα στην προκήρυξη 
προσόντα ή ιδιότητα και αφορούν χορήγηση υποτροφιών, οικονομικής 
υποστήριξης και κάθε είδους χρηματικής και/ή άλλης υποστήριξης,  για 
σπουδές ή έρευνα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, στον ευρύτερο τομέα των 
νομικών επιστημών, σε μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και/ή 
άλλα πρόσωπα, σπουδαστές, φοιτητές και/ή άλλως πως, ως ήθελε 
καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ψήφισμά του.  Υποτροφίες δύναται να 
προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για φυσικά πρόσωπα που δεν 
ξεπερνούν το 28ο έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές 
συνθήκες και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει άλλως πως κατά την 
αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια. Όλες οι υποτροφίες θα 

προκηρύσσονται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΔΣ στο διαδίκτυο.  Στην προκήρυξη καθορίζονται τα απαιτούμενα για διεκδίκηση της 
υποτροφίας προσόντα και/ ή προϋποθέσεις, το περιεχόμενο σπουδών, το είδος της υποτροφίας και γενικά όλα τα στοιχεία τα 
σχετικά με την υποτροφία. Οι Κανονισμοί εκδιδόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζουν γενικά ή ειδικά 
προσόντα και/ ή προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση υποτροφιών.

Το Ταμείο Υποτροφιών δύναται να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς  εξασφάλιση πόρων, χρηματικών ποσών, δωρεών 
και επιδοτήσεων, καθώς και υποτροφιών από τον ιδιωτικό τομέα, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, κυβερνήσεις, πρεσβείες, 
ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς κ.ο.κ.

Δια της παρούσης ανακοίνωσης, ο ΠΔΣ καλεί όλες τις δικηγορικές εταιρίες, δικηγόρους, εταιρίες και οργανισμούς κοκ που 
ενδιαφέρονται να προβούν σε δωρεά ή άλλη συνεισφορά που θα υποβοηθήσει το Ταμείο Υποτροφιών στο έργο του να 
επικοινωνήσουν με την Εκτελεστική Διευθύντρια του ΠΔΣ/Γραμματέα του Ταμείου Υποτροφιών, στην ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  info@cba.org.cy  

Οι Υποτροφίες δύνανται να είναι ονομαστικές και με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως θα συμφωνηθεί από τον δωρητή και το Ταμείο 
Υποτροφιών. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Ένας μήνας πλήρους λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης (ijustice) 
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/19967-ijustice  

Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας των Επιτροπών
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/c-b-a/com-
mittees/15718-general-instructions-for-the-operation-of-the-committees

Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις 
Οι περί Επίλυσης Διαφορών που προκύπτουν από παροχή υπηρεσιών των 
Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμοί του 2018.
(ΚΔΠ 171/2018) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/20180-2018-171-2019 

Συνάντηση του Προέδρου του ΠΔΣ με τους Προέδρους και Μέλη των Επιτροπών των 
δικηγορικών συλλόγων Αμμοχώστου και Λάρνακας
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/20343-2022-03-09-16-10-09 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• 5th Cyprus International Tax Conference που διοργάνωσε η IMH με στόχο τη συζήτηση των εξελίξεων σχετικά
 με τη φορολογία

• Διαδικτυακή εκδήλωση «Ένας χρόνος εφαρμογής του περί Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα  
 Νόμου, Ν. 184(Ι)/2017». – 27 Ιανουαρίου 2022 διοργάνωση από Δικηγορικό Σύλλογο Κερύνειας

         https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/c-b-a/online-lectures-events/19245-184-2017

• Slynn Foundation Training - Case Management; listings, wellbeing, and mentoring - 8 Φεβρουαρίου 2022   
 διοργάνωση από Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία, ΠΔΣ υποστηρικτής

• Χτίζοντας τους Δικηγόρους του αύριο, 3 + 1 κλειδιά για την επιτυχία – 9 Φεβρουαρίου 2022 
         https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/c-b-a/online-lectures-events/21571-3-1

☛

☛

☛

☛

☛

☛
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LEGAL CONFERENCE – COMMON LAW IN EUROPE
 
Στο συνέδριο θα παρευρεθούν σε επίπεδο ομιλητών και συμμετεχόντων, εκπρόσωποι και μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της 
Κοινοπολιτείας κα θα αναπτύξουν τις θέσεις τους σε διάφορα νομικά ζητήματα που απασχολούν τα κράτη μέλη της Κοινοπολιτείας.

Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:
• The implementation of the UK-EU Trade and Cooperation Agreement
• ECHR interpretation – recent developments across the European common law jurisdictions
• Company law developments in participating European Common Law jurisdictions
• The role of Blockchain and Cryptocurrencies in a Digital Economy: the legal angle
• Sanctions from a legal and financial perspective (including access to justice aspects)
• Regulation of financial markets-  how to square economic imperatives and guarantees of minimum rights
   with effective enforcement
• International Arbitration and its importance in the common law world - will the new Cypriot Commercial Court
   expand its use?
• Interim remedies in aid of foreign proceedings
 
Το συνέδριο αποτελεί μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των δικηγόρων και θα προσμετρήσει για 10 
πιστοποιημένες μονάδες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τον τρόπο εγγραφής θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

• Governing Net Zero: Trends in legislation and litigation in the transition to low carbon economies – 15 Μαρτίου  
 2022 συνδιοργάνωση από ΠΔΣ και Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία

• AML Διαδικτυακό Σεμινάριο - Οδηγία για τα Δικαιούχα Πρόσωπα & Ukraine crisis - Sanctions and effective   
 monitoring measures – 16 Μαρτίου 2022

• 3ο Συνέδριο Επιτροπής Τεχνολογίας ΠΔΣ Δίκαιο & Τεχνολογία: Κυβερνοασφάλεια & Αναδυόμενες Τεχνολογίες –  
 24 Μαρτίου 2022

         https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/c-b-a/online-lectures-events/21570-3

• CIVILAW – Training of Lawyers on EU instruments in Family Law – 28 Μαρτίου 2022 συνδιοργάνωση με Europe 
 an Lawyers’ Foundation

☛
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΔΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 Ο ΠΔΣ κατόπιν προσκλήσεων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρευρέθηκε σε συνεδρίες
 Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (Ιανουάριο – Μάρτιο). Ο ΠΔΣ εκπροσωπήθηκε με τον Πρόεδρο του ΠΔΣ, δρα
 Χρίστο Κληρίδη, τον Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Χριστοφίδη, τον Γραμματέα κ. Νικόλα Τσαρδελλή, τον κ. Μιχάλη
Πική, τον κ. Κύπρο Ιωαννίδη, την κ. Μελίνα Πύργου, την κ. Μαρία Γρηγορίου, τον κ. Χαράλαμπο Μεϊβατζή.

Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:

•   Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος Νόμου του 2016
•   Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς (Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και Επιείκειας) Νόμος του 2017
•   Ο περί της Καθίδρυσης Αποτελεσματικού Πλαισίου Παροχής Ειδικής Έννομης Προστασίας στους Πληροφοριοδότες
    Δημοσίου Συμφέροντος (Όροι και Προϋποθέσεις) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021
•   Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης Νόμος του 2021
•   Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019
•   Ο περί Δικαστηρίων ( Τροποποιητικός) Νόμος του 2019
•   Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021
•   Ο περί Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019
•   Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019
•   Ο περί Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022
•   Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2021
•   Ο περί Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022
•   Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015
•   Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
•   Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
•   Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
•   Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009
•   Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015
•   Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
•   Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
•   Ο περί Ρυθμίσεων των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νομός του 2018
•   Ο περί Ρυθμίσεων των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νομός του 1999
•   Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
•   Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007
•   Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2021
•   Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι
•   Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 2020
•   Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή του συστήματος -justice
•   Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμου του 2022
•   Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019
•   Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021
•   Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμου του 2021
•   Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019
•   Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
•   Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί
    Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022
•   Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
•   Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
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ΕΚΔΗΜΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο των δικηγόρων Αλέξανδρου 
Κουμουνδούρου, Θέμη Θωμά, Ερμιόνης Μαρκίδου και Χρίστου Σκορδή. 
Απευθύνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας προς την οικογένεια και τους οικείους των εκλιπόντων.

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

•   Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
•   Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021
•   Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2021
•   Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2021
•   Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση)
       (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022
•   Ο Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2021

Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού:

•   Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
•   Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφόρας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022
•   Ο περί Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022
•   Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022
•   Ο περί Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ
Ανδρών και Γυναικών:

Έμφυλη βία: Πρωτόκολλα αντιμετώπισης θυμάτων, αστυνομική διερεύνηση καταγγελιών, κατάρτιση δικαστών στην έμφυλη
βία και κάλυψη από ΜΜΕ

Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως:
Η αναγκαιότητα εφαρμογής του ασυμβίβαστου μεταξύ της βουλευτικής ιδιότητας και άλλων επαγγελμάτων


