
Αλλάζει το τοπίο στον τομέα της δικαιοσύνης
Η κυπριακή δικαιοσύνη προχωρά με σταθερό βηματισμό στην υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων οι οποίες επιφέρουν κοσμογονικές αλλαγές τόσο σε 
δικαστηριακό επίπεδο όσο και στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Κατά την παρελθούσα χρονιά, ως Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΔΣ κληθήκαμε 
διαχειριστούμε πολλαπλές προκλήσεις και σημαντικά θέματα  με κεντρικό 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος 
και τον εν γένει εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης.

Οι προκλήσεις βέβαια πολλαπλασιάζονται κατά το τρέχον έτος, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις, οι οποίες διαμορφώνουν ένα νέο 
περιβάλλον στον τομέα της δικαιοσύνης.

Η δικαστική μεταρρύθμιση με ημερομηνία 
λειτουργίας της νέας δικαστηριακής δομής (νέου 
Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, νέου 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, νέου Εφετείου) την 1η 
Ιουλίου 2023, η στελέχωση του Εμπορικού 
Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, η διαχείριση 
του ζητήματος των καθυστερημένων υποθέσεων 
(backlog), η εφαρμογή του συστήματος 
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ejustice), οι νέοι 
Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας που θα τεθούν σε 
ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2023, είναι θέματα 
στα οποία θα πρέπει να ενσκήψουμε με προσοχή 
και οργάνωση.

Επαναλαμβάνοντας ότι τα αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης είναι απαραίτητα για την προάσπιση του 
κράτους δικαίου και συμβάλλουν στη διασφάλιση της δικαιοσύνης, της εμπιστοσύνης, της βιωσιμότητας και της 
ανάπτυξης, δεν πρέπει να προβάλλονται σκεπτικισμοί στις όποιες αναγκαίες και καλά μελετημένες τομές, αλλά να 
δρούμε με εγρήγορση και ετοιμότητα, με σχεδιασμό και συνέργειες όπου κρίνεται χρήσιμο.

Είναι κατανοητό ότι χωρίς την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, η μεταρρύθμιση σε 
άλλους τομείς θα ήταν λιγότερο αποτελεσματική καθώς θα πρέπει οι μεταρρυθμίσεις να τίθενται σε ολιστικό 
πλάνο στο οποίο θα αξιολογούνται όλα τα δεδομένα.

Ο ρυθμός της δικαιοσύνης δεν αρκεί απλώς να ακολουθεί αλλά θα πρέπει να προπορεύεται των σύγχρονων 
εξελίξεων και αναγκών.

Ειδικότερα, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη στην οποία εστιάζουμε συχνά, εν μέσω σημαντικών εξελίξεων, 
θα πρέπει όλοι οι συνεργαζόμενοι εταίροι να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο επιδραστικός παράγοντας είναι η δικαιοσύνη.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγικό σημείωμα Προέδρου ΠΔΣ
δρος Χρίστου Κληρίδη

Έρευνα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε 
συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου

Ενέργειες ΠΔΣ σε σχέση με τους Ειδικούς
Διαδικαστικούς Κανονισμούς

Επίσκεψη στην Κύπρο της Ολομέλειας των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Πιστοποίηση Λειτουργών Συμμόρφωσης

Αψίδες Ελέγχου στα Δικαστήρια

Οκτώβριος 2022 – Οκτώβριος 2023
– Απολογισμός Έργου

Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης

Κοπή βασιλόπιτας 

Συμμετοχή σε συνέδρια και δράσεις 

Επίσκεψη αντιπροσωπείας Ευρωπαίων Νομικών
στο Ισραήλ 

Αποφάσεις ΔΣ 

Ανακοινώσεις για τρέχοντα θέματα 

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση για τους Νέους Θεσμούς Πολιτικής 
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της Βουλής
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Σε σχέση με τη δικαστική μεταρρύθμιση, θα πρέπει να σημειώσω τη θετική εξέλιξη του διορισμού δύο δικηγόρων, 
της κ. Ιφιγένειας Στυλιανίδου και του κ. Μιχάλη Γ. Πική μελών του ΠΔΣ και του κ. Δημήτρη Λυσάνδρου, ανώτερου 
δικηγόρου της Δημοκρατίας, σε θέση δικαστή του νεοσυσταθέντος Εφετείου.

Πρόκειται για σταθμό στην ιστορία, τη διαχρονική δράση του ΠΔΣ, αφού στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της 
δικαιοσύνης μετέχουν για πρώτη φορά στο ανώτατο δικαστικό σώμα μέλη από τις τάξεις των δικηγόρων.

Ο εν λόγω διορισμός αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς, της έλλογης και σε πνεύμα 
συνεργασίας διεκδίκησης και της συντονισμένης προσπάθειάς μας σε σχέση με τον στόχο του διορισμού 
δικηγόρων μελών μας, σε ανώτερες και ανώτατες δικαστικές θέσεις.

Η προσπάθεια και η συμβολή του ΠΔΣ στα πράγματα της δικαιοσύνης είναι ουσιαστική και θα συνεχίσουμε να 
εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε και να θέτουμε τον πήχη υψηλότερα σε σχέση με τη διαχείριση όλων αυτών 
των σημαντικών θεμάτων, αλλά και θεμάτων που ανακύπτουν από καιρού εις καιρόν.

Η συμμετοχή, συναφώς, των λειτουργών της δικαιοσύνης στο κράτος δικαίου και στην οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη είναι δεδομένη και πρέπει να συμπορεύεται με τη διαρκή πρόκληση της ενίσχυσης της λειτουργικότητας 
και της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης με τελικό αποδέκτη την κοινωνία των πολιτών.

☛
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 Πρωτοποριακή Έρευνα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε
 συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για τον
τομέα της Δικαιοσύνης

 Ο ΠΔΣ πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Καθηγητή Ανδρέα Καπαρδή, Ομότιμο
 Καθηγητή στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Επίτιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Cambridge, μεγάλη και
πρωτοποριακή έρευνα για τον τομέα της Δικαιοσύνης στην Κύπρο.

 Η έρευνα επικεντρώνεται σε σημαντικά ζητήματα, ενόψει και των μεταρρυθμίσεων που συντελούνται με στόχο τη διασφάλιση της
 ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας κατά την απονομή της δικαιοσύνης,
 την αναβάθμιση των συνθηκών άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, την αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών, τη διά βίου
εκπαίδευση.

 Καθώς η περίοδος που διανύουμε αποτελεί κομβικό σημείο πολλών εξελίξεων στον τομέα της Δικαιοσύνης και αφουγκραζόμενοι τα
 προβλήματα και τις διαχρονικές παθογένειες, είναι χρήσιμο να συλλέξουμε στοιχεία από όλους παράγοντες που συμβάλλουν στη
 λειτουργία της δικαιοσύνης για το πώς προσλαμβάνουν τη σύγχρονη λειτουργία και απονομή της, πώς ανταποκρίνεται στις σύνθετες
 προκλήσεις, πώς αποτιμούν την απόδοση επιχειρούμενων μεταρρυθμίσεων, πώς μπορεί το δικαστικό μας σύστημα να γίνει ταχύτερο
και πιο αποτελεσματικό σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου.

 Η έρευνα απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς, φοιτητές Νομικής, ασκούμενους δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς λειτουργούς,
λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

 Η συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο είναι ιδιαίτερα ουσιαστική και θα συνδράμει στο να εξαχθούν χρήσιμα και ασφαλή
συμπεράσματα, τα οποία θα τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων.
Η έρευνα θα είναι ανοικτή μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

Τα δεδομένα που θα συλλεχτούν είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας.
Για το ερωτηματολόγιο της έρευνας επισκεφθείτε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:
https://forms.gle/H937RkHq476oFEjk7

Για τυχόν απορίες και/ή διευκρινίσεις μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@cba.org.cy
ή να τηλεφωνήσετε στο 22873300.

           https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/28811-2022-12-16-12-43-08☛
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ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ενέργειες ΠΔΣ σε σχέση με τους Ειδικούς Διαδικαστικούς Κανονισμούς
 
 Ο ΠΔΣ με ανακοίνωσή του στις 28/11/22
 εξέφρασε την αντίθεσή του και τον
 προβληματισμό του αναφορικά με τους περί
 της Εκδίκασης Καθυστερημένων
 Υποθέσεων (Ειδικούς) Διαδικαστικούς
 Κανονισμούς του 2022 που είχαν
 δημοσιευθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
2022 από το Ανώτατο Δικαστήριο.

 Στην ανακοίνωση τονιζόταν ότι ο ΠΔΣ
 ανέκαθεν υποστήριζε και υποστηρίζει την
 υιοθέτηση πακέτου μέτρων για την
 αντιμετώπιση των καθυστερημένων
 υποθέσεων και τη βραδύτητα στην απονομή
της δικαιοσύνης.

 Έχει πρωτοστατήσει στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις για
 αντιμετώπιση των προβλημάτων στα κατώτερα δικαστήρια. Ήταν και θα παραμείνει υπέρμαχος της
ταχείας απονομής της που επιβάλλεται σε ένα κράτος δικαίου.

 Περαιτέρω, σημειωνόταν ότι το πρόβλημα των καθυστερημένων υποθέσεων δεν μπορεί να
 αντιμετωπιστεί αποσπασματικά στη βάση μιας φιλοσοφίας που προωθεί εξπρές λύσεις, οι οποίες
 αντιβαίνουν σε βασικές αρχές του δικαίου, στο Σύνταγμα, το Ενωσιακό Δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις αρχές Φυσικής Δικαιοσύνης.

 Θέση του ΠΔΣ είναι ότι το ζήτημα των καθυστερημένων υποθέσεων δεν μπορεί να επιλυθεί με την
 εφαρμογή καταπιεστικών κανονισμών αλλά με την εφαρμογή συνολικών μέτρων, συγκροτημένων
 πρακτικών εκδίκασης με ταυτόχρονη λήψη παράλληλων μέτρων όπως είναι η αύξηση δικαστών, ο
 διορισμός συνταξιούχων, recordersαπό τις τάξεις των δικηγόρων, η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων
 Νόμου για παραπομπές σε διαμεσολάβηση και διαιτησία, η εισαγωγή του ODR, η μαγνητοφώνηση των
 πρακτικών και η εξειδίκευση με κατάλληλη διανομή υποθέσεων. Αυτές, έξαλλου, είναι και οι συστάσεις
 ευρωπαϊκών οργάνων που ουδέποτε υιοθέτησαν την αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος
 αλλά αντίθετα εισηγήθηκαν ότι το πρόβλημα των καθυστερήσεων θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με τη λήψη
πακέτου μέτρων.

Για το θέμα το ΔΣ του ΠΔΣ σε έκτακτη συνεδρία του, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, είχε αποφασίσει τη 
λήψη μέτρων με στόχο την αναβολή των εν λόγω Κανονισμών:

• Κάλεσμα των μελών μας για προειδοποιητική αποχή από τα καθήκοντά τους την προσεχή
 Πέμπτη 1/12/2022 από 9:30π.μ. – 11:30π.μ.
• Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λευκωσία έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο και στις υπόλοιπες
 επαρχίες έξω από την κεντρική είσοδο των Επαρχιακών Δικαστηρίων κατά τις πιο πάνω ώρες
• Σύσταση ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την άμεση ετοιμασία σημειώματος με
 τροποποιήσεις επί του Κανονισμού.
• Ετοιμασία έκθεσης από τους προέδρους των τοπικών δικηγορικών συλλόγων για τη διαχείριση 
 του backlog.
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ΔΙΩΡΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ

 
 Αθρόα ήταν η συμμετοχή των δικηγόρων μελών του ΠΔΣ στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που
 πραγματοποιήθηκε την 1/12/22 στο Ανώτατο Δικαστήριο καθώς και στα Επαρχιακά Δικαστήρια αναφορικά
 με τους περί της Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων (Ειδικούς) Διαδικαστικούς Κανονισμούς του
2022.

 Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης αφού κάλεσε τους παρευρισκόμενους σε μονόλεπτη σιγή στη
 μνήμη του δικηγόρου και πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης δρος Κύπρου
 Χρυσοστομίδη, τόνισε το αίτημα του ΠΔΣ για αναστολή του εν λόγω μονομερούς δικονομικού Κανονισμού
 και απηύθυνε πρόσκληση για άμεσο διάλογο μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του ΠΔΣ και δικαστών του
 Ανώτατου Δικαστηρίου για περαιτέρω συζήτηση και επεξεργασία αυτού του Κανονισμού, με στόχο τη
διασφάλιση πρωτίστως της έμπρακτης εφαρμογής της δίκαιης δίκης.

 
 «Είμαι σίγουρος ότι η εκδήλωση στέλνει σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι δικηγόροι ως
 συλλειτουργοί της δικαιοσύνης προασπίζονται το δίκαιο και τα δικαιώματα των πολιτών», διεμήνυσε ο δρ
Κληρίδης.

 Όπως επεξήγησε, με τον παρόντα Κανονισμό, επιχειρείται μια διαδικασία για επίλυση των χρόνιων
 προβλημάτων των καθυστερήσεων στη δικαιοσύνη, η οποία είναι άδικη, παραβιάζει βασικά συνταγματικά
και ατομικά δικαιώματα, προσπαθεί να εισαγάγει εξπρές δίκες.

 
 Εξέφρασε δε την ανησυχία και τον φόβο του για απορρίψεις υποθέσεων χωρίς να δίνεται το δικαίωμα στον
 διάδικο να εξαντλήσει τον απαραίτητο χρόνο που κατοχυρώνει το Σύνταγμα για προετοιμασία της
 υπόθεσης ώστε να καλέσει όλους τους μάρτυρες που επιθυμεί για υπεράσπιση κατοχυρωμένων
 δικαιωμάτων. «Δεν μπορείς να καταργείς εν μιά νυκτί βασικούς κανόνες εκδίκασης μιας υπόθεσης με το
 συνταγματικό δικαίωμα σε κάθε διάδικο να έχει επαρκή χρόνο για να προετοιμαστεί για την υπόθεσή του
 και να κλητεύσει τους μάρτυρες εκείνους που κρίνει ότι θα βοηθήσουν για την υπόθεσή του»,
υπογράμμισε.

 Συνεπώς, επεσήμανε ότι ο υπό αναφορά Κανονισμός πόρρω απέχει από την επίλυση του προβλήματος
 των καθυστερημένων υποθέσεων που αποτελεί χρόνια τροχοπέδη για το σύστημα απονομής της
δικαιοσύνης.
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 Το πολύπτυχο ζήτημα των καθυστερημένων υποθέσεων, σημείωσε ο δρ Κληρίδης, μπορεί να επιλυθεί με
 την εφαρμογή συνολικών μέτρων, συγκροτημένων πρακτικών εκδίκασης με ταυτόχρονη λήψη παράλληλων
 μέτρων όπως είναι η αύξηση δικαστών, ο διορισμός συνταξιούχων, recorders από τις τάξεις των δικηγόρων,
 η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου για παραπομπές σε διαμεσολάβηση και διαιτησία, η εισαγωγή
του ODR, η μαγνητοφώνηση των πρακτικών, η εξειδίκευση με κατάλληλη διανομή υποθέσεων.

 
 Βεβαίωσε συνάμα ότι ο ΠΔΣ, ως το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί πέραν των 4,300 δικηγόρων, θα
 συνεχίσει δυναμικά και συντονισμένα την προσπάθειά του, επιμένοντας στη συνεργασία με τα
 συμβαλλόμενα μέρη για την ολιστική και αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος των καθυστερημένων
υποθέσεων.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2022 δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας τροποποιήσεις 
σημείων των εν λόγω κανονισμών.

º Ανακοίνωση του ΠΔΣ αναφορικά με τους περί της Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων 
(Ειδικούς) Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 2022
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/28214-2022-12-02-07-59-11 

º Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τους περί της Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων (Ειδικούς) 
Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 2022
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/28049-2022-17

º Συνάντηση ΠΔΣ με το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τους περί της Εκδίκασης Καθυστερημένων 
Υποθέσεων (Ειδικούς) Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 2022
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/28322-2022-18
 
º Συνέχεια στις ενέργειες του ΠΔΣ αναφορικά με τους περί της Εκδίκασης Καθυστερημένων 
Υποθέσεων (Ειδικούς) Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 2022
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/28619-2022-19 

º ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΙ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) 
(Αρ. 1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2022
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/28978-1-2026 

☛

☛

☛

☛

☛



7

☛

Παραγωγικά και με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
διήμερη επίσκεψη (4-6/11/22) στην Κύπρο της Ολομέλειας 
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στο 
πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με 
θέμα: «Η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην 
Ανατολική Μεσόγειο: Νομικά ζητήματα και προκλήσεις».

Κατά την πρώτη μέρα της επίσκεψης 4/11/22 
πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρία, κατά τη διάρκεια της 
οποίας εκφράστηκε εκ νέου και διατρανώθηκε η ισχυρή 
αποφασιστικότητα των δύο μερών για μια πολυεπίπεδη, 
συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία σε θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας περιλάμβανε επίκαιρα 
κοινά νομικά θέματα και προβληματισμούς στον τομέα της 
Δικαιοσύνης σε σχέση με τον ρυθμό απονομής της, την 
αναβάθμιση των δικηγόρων ως συλλειτουργών της 
δικαιοσύνης, την από κοινού αντιμετώπιση του τουρκικού 
αναθεωρητισμού.

Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης 
καλωσορίζοντας την Ολομέλεια στην Κύπρο μετά από 19 
χρόνια, σημείωσε ότι οι δικηγόροι σε Κύπρο και Ελλάδα 
αναπόσπαστο κομμάτι του κράτους δικαίου, ενωμένοι έχουν 
πολλά να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση απειλών, 
εξωτερικών και εσωτερικών κατά της νομιμότητας. «Με 
φάρο τη δικαιοσύνη, ασπίδα το διεθνές δίκαιο και ατομικά 
δικαιώματα και δόρυ τη γνώση και μαχητικότητά μας, 
μπορούμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά να συνδράμουμε για μια 
καλύτερη και ασφαλή κοινωνία στον ενιαίο ευρωπαϊκό 
χώρο. Ενώνουμε τις δυνάμεις, τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
μας σε Κύπρο και Ελλάδα σαν στρατιώτες του δικαίου για να 
αντιμετωπίσουμε μαζί τις σύγχρονες και πολυεπίπεδες 
προκλήσεις», επεσήμανε.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των 
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. 
Δημήτρης Βερβεσός επεσήμανε ότι η παρουσία της 
Ολομέλειας στην Κύπρο δείχνει ότι το δικηγορικό σώμα 
Ελλάδος και Κύπρου έχει άρρηκτους δεσμούς και υψηλή 
αίσθηση εθνικού καθήκοντος. «Το διαχρονικό ιστορικό 
δίδαγμα, που πρέπει να αντλήσουμε από την κοινή εθνική 
μας πορεία είναι ότι όταν ένα κράτος υποχωρεί κατά 
σύστημα, τότε θα νικάται κατά κράτος. Η επίκληση του 
διεθνούς  δικαίου, που  είναι -και ορθά- πάγια  επιλογή  μας, 

όπως και όλων των δικαιοκρατούμενων κρατών, που 
πιστεύουν στη βασισμένη στο δίκαιο διεθνή τάξη δεν αρκεί, 
εάν δεν μπορούμε να το υπερασπιστούμε και να το 
επιβάλουμε ακόμη και μόνοι μας», υπογράμμισε.

Προς την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί στο 
Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο υπέγραψαν τα δύο 
σώματα, δρομολογούνται συντονισμένες δράσεις και 
ανθεκτικές συνέργειες, μεταξύ των οποίων, η δημιουργία 
Επιτροπής Διασύνδεσης (liaison), κατόπιν εισήγησης του 
Προέδρου του ΠΔΣ δρος Χρίστου  Κληρίδη.

Τα δυο σώματα εκφράζοντας για ακόμη μια φορά την 
εντεινόμενη ανησυχία τους για τα εθνικά ζητήματα, 
προχώρησαν στη συνομολόγηση ενός κοινού ψηφίσματος 
για τα τετελεσμένα της παράνομης τουρκικής εισβολής του 
1974 και της κατοχής για 48 χρόνια. «Ο Παγκύπριος 
Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) και η Ολομέλεια των 
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 
(Ολομέλεια) διατρανώνουμε τη θέλησή μας για εξεύρεση 
δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού ζητήματος που 
θα διασφαλίζει την προστασία όλων των ανθρωπίνων και 
πολιτικών δικαιωμάτων και την απόλυτη εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου και διεθνούς δικαίου επί όλης της 
επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημειώνεται, 
μεταξύ άλλων, στο κείμενο του Ψηφίσματος το οποίο 
μεταφραστεί στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα και θα 
αποσταλεί σε θεσμικά όργανα της ΕΕ και σε διεθνείς 
οργανισμούς και φόρα.

Για το πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος
https://www.cyprusbarassociation.org/files/psifisma.pdf 
 Για το Μνημόνιο Συνεργασίας
https://www.cyprusbarassociation.org/files/mnimonio.pdf 

Επίσκεψη στην Κύπρο της Ολομέλειας των Προέδρων των 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

☛

☛



ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο:
Νομικά ζητήματα και προκλήσεις»
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 05 Νοεμβρίου 2022 και οργανώθηκε στη βάση δυο θεματικών 
ενοτήτων στις οποίες συμμετείχαν ως εισηγητές πολιτικοί και ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και την Κύπρο και οι 
υποψήφιοι Πρόεδροι για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, κ. Ανδρέας 
Μαυρογιάννης και κ. Νίκος Χριστοδουλίδης ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν μέσω βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων ο 
τέως Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αλέξης Τσίπρας και οι πρώην Πρωθυπουργοί κ. Αντώνης 
Σαμαράς και κ. Γιώργος Παπανδρέου.

Την Ελληνική Βουλή εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, κ. Νίνα Κασιμάτη.

Για τους χαιρετισμούς του τέως και των πρώην Πρωθυπουργών παρατίθενται οι σχετικοί σύνδεσμοι.
 https://www.youtube.com/watch?v=HGiMrxk8Us4
 https://www.youtube.com/watch?v=GAHsmg5KIik
 https://www.youtube.com/watch?v=UxesU6oB9E0
Για το συνολικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:
 https://www.cyprusbarassociation.org/files/Brochure_F_5_11_b.pdf  

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε επίσκεψη στον Τύμβο της 
Μακεδονίτισσας όπου έγινε κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της 
Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. 
Δημήτρη Βερβεσό, τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 
δρα Χρίστο Κληρίδη, τον Πρόεδρο του ΔΣ Κερύνειας κ. Νικόλα 
Κωνσταντινίδη και τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ Λευκωσίας κ. Νικόλα 
Κουρσάρη.

Οι παρευρισκόμενοι έτυχαν ξενάγησης στον χώρο από τον Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρο Παπαπολυβίου και στέλεχος της ΕΦ.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε την 
Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2022 με 
επίσκεψη στην ελεύθερη 
περιοχή Αμμοχώστου όπου οι 
Ελλαδίτες δικηγόροι 
επισκέφθηκαν το Μνημείο του 
Αχυρώνα Λιοπετρίου, τους 
Μύλους Χατζηγιώρκη στο 
Φρέναρος και το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Αμμοχώστου στη 
Δερύνεια.

8

☛
☛

☛

☛
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 Για το βίντεο της εκδήλωσης
 https://www.facebook.com/alinaagathocleous/videos/492465679593268 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΠΔΣ εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους εισηγητές και συντονιστές του 
συνεδρίου: κ. Άγγελο Συρίγο, Καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βουλευτή, Υφυπουργό 
Παιδείας της ΕΔ, τον κ. Ευάγγελο Αποστολάκη, Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τέως Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον δρα 
Αντώνη Στ. Στυλιανού, Λέκτορα Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου της Θάλασσας, την κα Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, 
Διεθνολόγο – Σύμβουλο σε θέματα Κυπριακού / Τουρκίας, InternationalCrisisGroup, τον Ευθύμιο Παπασταυρίδη, 
Ερευνητή και Επισκέπτη Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, τον κ. 
Αθανάσιο Έλλι, Διευθυντή «Καθημερινή», αγγλόφωνη έκδοση, τη δρα Αναστασία Στρατή, Εμπειρογνώμων, 
Πρεσβευτή Σύμβουλος Υπουργείου Εξωτερικών ΕΔ, τον δρα Νικόλα Α. Ιωαννίδη, Πρόεδρο Επιτροπής Διεθνούς 
και Ευρωπαϊκού Δικαίου του ΠΔΣ και διδάσκων Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον δρα 
Θωμά Νεκτάριο Παπαναστασίου, Αναπληρωτή Καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις 
Πάφου, τον κ. Γιώργο Χριστοφίδη, Δικηγόρο, Αντιπρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε προς στους χορηγούς και υποστηρικτές της όλης διοργάνωσης: Το Υφ 
Τουρισμού της ΚΔ, τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αμμοχώστου, τη Deloitte, το 
Πανεπιστήμιο Frederick, την Audit Pro Services, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάφου, την 
Infocredit Group, την UIBS Microsoft Partner τη CNP Ασφαλιστική, την Top Kinisis, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις και 
τον χορηγός επικοινωνίας Εκδοτικό Οίκο ΔΙΑΣ.

☛
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Σε νέα βάση η συνεργασία ΠΔΣ και Ολομέλειας των Προέδρων 
ων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 
Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης στην Κύπρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, 
πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρία με τον ΠΔΣ (4/11/22) κατά τη διάρκεια της οποίας εκφράστηκε εκ νέου και 
διατρανώθηκε η ισχυρή αποφασιστικότητα των δύο μερών για μια πολυεπίπεδη, συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία 
σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας περιλάμβανε επίκαιρα κοινά νομικά θέματα και προβληματισμούς στον τομέα της 
Δικαιοσύνης σε σχέση με τον ρυθμό απονομής της, την αναβάθμιση των δικηγόρων ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης, 
την από κοινού αντιμετώπιση του τουρκικού αναθεωρητισμού.

Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης καλωσορίζοντας την Ολομέλεια στην Κύπρο μετά από 19 χρόνια, σημείωσε ότι 
οι δικηγόροι σε Κύπρο και Ελλάδα αναπόσπαστο κομμάτι του κράτους δικαίου, ενωμένοι έχουν πολλά να συνεισφέρουν 
στην αντιμετώπιση απειλών, εξωτερικών και εσωτερικών κατά της νομιμότητας. «Με φάρο τη δικαιοσύνη, ασπίδα το 
διεθνές δίκαιο και ατομικά δικαιώματα και δόρυ τη γνώση και μαχητικότητά μας, μπορούμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά να 
συνδράμουμε για μια καλύτερη και ασφαλή κοινωνία στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Ενώνουμε τις δυνάμεις, τις γνώσεις και 
τις εμπειρίες μας σε Κύπρο και Ελλάδα σαν στρατιώτες του δικαίου για να αντιμετωπίσουμε μαζί τις σύγχρονες και 
πολυεπίπεδες προκλήσεις», επεσήμανε.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Δημήτρης 
Βερβεσός επεσήμανε ότι η παρουσία της Ολομέλειας στην Κύπρο δείχνει ότι το δικηγορικό σώμα Ελλάδος και Κύπρου έχει 
άρρηκτους δεσμούς και υψηλή αίσθηση εθνικού καθήκοντος. «Το διαχρονικό ιστορικό δίδαγμα, που πρέπει να αντλήσουμε 
από την κοινή εθνική μας πορεία είναι ότι όταν ένα κράτος υποχωρεί κατά σύστημα, τότε θα νικάται κατά κράτος. Η 
επίκληση του διεθνούς δικαίου, που είναι -και ορθά- πάγια επιλογή μας, όπως και όλων των δικαιοκρατούμενων κρατών, 
που πιστεύουν στη βασισμένη στο δίκαιο διεθνή τάξη δεν αρκεί, εάν δεν μπορούμε να το υπερασπιστούμε και να το 
επιβάλουμε ακόμη και μόνοι μας», υπογράμμισε.
Προς την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί στο Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο υπέγραψαν τα δύο σώματα, 
δρομολογούνται συντονισμένες δράσεις και ανθεκτικές συνέργειες, μεταξύ των οποίων, η δημιουργία Επιτροπής 
Διασύνδεσης (liaison), κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του ΠΔΣ δρος Χρίστου  Κληρίδη.

Τα δυο σώματα εκφράζοντας για ακόμη μια φορά την εντεινόμενη ανησυχία τους για τα εθνικά ζητήματα, προχώρησαν στη 
συνομολόγηση ενός κοινού ψηφίσματος για τα τετελεσμένα της παράνομης τουρκικής εισβολής του 1974 και της κατοχής 
για 48 χρόνια. «Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος (Ολομέλεια) διατρανώνουμε τη θέλησή μας για εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού ζητήματος 
που θα διασφαλίζει την προστασία όλων των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων και την απόλυτη εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου και διεθνούς δικαίου επί όλης της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημειώνεται, μεταξύ 
άλλων, στο κείμενο του Ψηφίσματος το οποίο μεταφραστεί στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα και θα αποσταλεί σε 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και σε διεθνείς οργανισμούς και φόρα.

Για το πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος
 https://www.cyprusbarassociation.org/files/psifisma.pdf 
Για το Μνημόνιο Συνεργασίας
 https://www.cyprusbarassociation.org/files/mnimonio.pdf 

Μέρος των θεματικών που ανέπτυξαν οι ειδικοί στο πλαίσιο του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε Νομικό Βήμα – Τεύχος 
Δεκεμβρίου 2022.  Άμεση πρόσβαση στην ύλη του Νομικού Βήματος έχουν όσοι έχουν ήδη εγγραφεί ως συνδρομητές. 

Το Νομικό Βήμα κυκλοφορεί ηλεκτρονικά και η ετήσια συνδρομή για την ηλεκτρονική έκδοση του Νομικού Βήματος 
ανέρχεται στα 50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και καταβάλλεται εφάπαξ.

Για να γίνετε συνδρομητές του Νομικού Βήματος 
 https://www.cyprusbar.org/SubscriptionDocuments 

☛

☛

☛
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ICA ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 

Η προοδευτική αναβάθμιση του δικηγόρου, των 
συνθηκών άσκησης του λειτουργήματος και η σύνδεσή 
του με τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες στο σύγχρονο 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αποτελεί σταθερό πυλώνα 
στο στρατηγικό πλάνο του ΠΔΣ που υλοποιεί το νυν ΔΣ. 
Η αγωνία και η ανησυχία όλων εδράζεται σε 
τεκμηριωμένη διεκδίκηση και συντονισμένες ενέργειες, 
οι οποίες ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που, κατά κοινή ομολογία, διαμορφώνονται με ταχείς ρυθμούς.

Μέρος της ολιστικής προσέγγισης που στοχεύει να συνδέει το πρακτικό, καθημερινό με το μελλοντικό της άσκησης 
της δικηγορίας, είναι και η διά βίου εκπαίδευση των μελών μας.

Πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα καθώς ο δικηγόρος καλείται να προσαρμοστεί σε πολύπτυχες απαιτήσεις, 
ούτως ώστε να τοποθετείται με επάρκεια και ετοιμότητα στο πεδίο το οποίο δραστηριοποιείται κάθε φορά. Συνάμα, 
καθίσταται εκ των πραγμάτων και των εξελίξεων αναγκαίο εγχείρημα και ο ΠΔΣ καθηκόντως οφείλει να παρέχει στα 
μέλη του κάθε δυνατότητα και ευκαιρία, η οποία να λειτουργεί ενισχυτικά αλλά και στοχευμένα προς την επιμόρφωσή 
του, με βάση τις εκάστοτε συστάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών (Greco, Rule of Law, Moneyval 
κ.ά), οι οποίες δημιουργούν σημαντικές υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η Οδηγία του ΠΔΣ προς τα μέλη του για τη δημιουργία πιστοποίησης των 
λειτουργών συμμόρφωσης σε συνεργασία με τον ΣΕΛΚ, και τον αξιόπιστο Διεθνή Οργανισμό Συμμόρφωσης (ICA - 
International Compliance Association), ως αποτέλεσμα των σχετικών εισηγήσεων και συστάσεων της Moneyval, που 
παρατίθενται στην τελευταία έκθεσή της (point 8.1.4 of the General Administrative service providers enhancements).

Οι δυο φορείς ΠΔΣ και ΣΕΛΚ, ως εποπτικές Αρχές, μέσα από τη διαχρονική συνεργασία τους, αντιλαμβανόμενοι τη 
σημαντικότητα της εξειδίκευσης και της ευθύνης των λειτουργών συμμόρφωσης, προέβησαν σε πολύμηνη έρευνα σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές τοπίο και κατέληξαν στη δημιουργία της εν λόγω πιστοποίησης, προσαρμοσμένης στις εγχώριες 
ανάγκες και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου.

Να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός μελών μας, αποτείνονταν για την πιστοποίηση του λειτουργού συμμόρφωσης 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ως παροχέα της υποχρεωτικής πιστοποίησης για τους λειτουργούς 
συμμόρφωσης.

Στόχος, επομένως, είναι η ενίσχυση των γνώσεων, της κατάρτισης και της εμπειρογνωμοσύνης των λειτουργών 
συμμόρφωσης- δικηγόρων μελών μας, ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την 
παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας.

Η δημιουργία του προγράμματος πιστοποίησης (ICA) τέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρία 
του στις 18/07/2022 όπου τα Μέλη έτυχαν ενημέρωσης για τη συνολική υλοποίησή του. Ενώπιον του ΔΣ 
διασαφηνίστηκε, επίσης, ότι η εξέταση θα είναι υποχρεωτική καθώς θα συμβάλλει θετικά στις αξιολογήσεις της Money-
val. Στην ίδια συνεδρία εγκρίθηκε και το απαιτούμενο ποσό, το οποίο θα διατεθεί για τους σκοπούς της εξέτασης. 
Επιπρόσθετα, διευκρινίστηκε ότι από την Οδηγία θα εξαιρείται μεγάλος αριθμός δικηγόρων με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια.

Στη συνέχεια, η Οδηγία έτυχε της έγκρισης της πλειοψηφίας των Μελών του ΔΣ, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, 
ούτως ώστε να διαβιβαστεί στα μέλη του ΠΔΣ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι κατά την πρώτη εβδομάδα της ανακοίνωσης, 
έχει εγγραφεί σημαντικός αριθμός δικηγόρων για την πιστοποίηση ICA, για την εξεταστική περίοδο Απριλίου 2023.

Όσον αφορά την εισήγηση για τη δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και διενέργειας της εξέτασης του β’ 
κύκλου και στην ελληνική γλώσσα, έχει τεθεί μεταξύ των προτεραιοτήτων από τον Πρόεδρο δρα Χρίστο Κληρίδη, και 
σύντομα θα δοθεί νεότερη ενημέρωση για τις ανάλογες ενέργειες.

Παράλληλα, είναι δεδομένη η επιμονή και η θέλησή μας ως ΔΣ για να διαχειριστούμε ενδεχόμενες δυσκολίες, όπως 
εξάλλου έχει συμβεί και συμβαίνει σε κάθε νέα τομή και μεταρρύθμιση. Στόχευση είναι συνεπώς να συνεχίσει η 
εφαρμογή της Οδηγίας με περιθώρια αξιολόγησης και βελτίωσης.

Δρώντας συνεπώς στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για βελτίωση της συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο και 
για συνεχή επιμόρφωση των λειτουργών συμμόρφωσης, θα συνεχίσουμε να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα και 
ζητήματα που ενδυναμώνουν την προσαρμοστικότητα των μελών μας στο νέο περιβάλλον εργασίας.

Γι’ αυτό τον λόγο η συνεργασία όλης της δικηγορικής οικογένειας καθίσταται ουσιαστικός παράγοντας επιτυχίας και 
προόδου όλων.

Η πρόκληση των αναγκαίων αλλαγών είναι χρησιμότερο να προσεγγίζεται σε συνάρτηση με το μέλλον και τα νέα 
δεδομένα στα οποία πρέπει να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και ασφάλεια.

Για την Οδηγία:
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/29293-2023-01-13-11-26-53 

ΠΔΣ – ΣΕΛΚ: Παρουσίαση προγράμματος πιστοποίησης για τους λειτουργούς συμμόρφωσης σε συνεργασία με
τον Διεθνή Οργανισμό Συμμόρφωσης (ICA)
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/26234-ica 

☛

☛
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ΑΨΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Σε συνέχεια των ενεργειών του ΠΔΣ αναφορικά με το αίτημά του για 
εξαίρεση των δικηγόρων από τον έλεγχο των αψίδων κατά την 
προσέλευσή τους, το Ανώτατο Δικαστήριο προχώρησε στην πιο κάτω 
ρύθμιση:

1. Εκτός από το Ανώτατο Δικαστήριο όλοι οι δικηγόροι εξαιρούνται 
του ελέγχου των αψίδων με την επίδειξη της δικηγορικής τους 
ταυτότητας.
2. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ την 1/11/22 αφού ο ΠΔΣ γνωστοποίησε 
στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι έχει εκδοθεί ικανοποιητικός αριθμός 
ταυτοτήτων στα μέλη του και ότι υπάρχει η δυνατότητα άμεσης 
έκδοσης των εν λόγω ταυτοτήτων. 
Μέχρι να υλοποιηθούν τα πιο πάνω θα 
ισχύει ο υφιστάμενος έλεγχος.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ 
ευχαρίστησαν τα μέλη του ΠΔΣ για την 
υπομονή και την κατανόηση την οποία 
επέδειξαν καθώς και για την 
εμπιστοσύνη της συντριπτικής 
πλειοψηφίας προς στο Συμβούλιο για 
τον χειρισμό του συγκεκριμένου 
θέματος με υπευθυνότητα.
Ευχαρίστησε επίσης το Ανώτατο 
Δικαστήριο για την απρόσκοπτη 
συνεργασία και διαρκή επικοινωνία με 
τον ΠΔΣ, με στόχο την προώθηση 
εκσυγχρονιστικών τομών για τη 
συνολική αναβάθμιση του τομέα της 
δικαιοσύνης.

Σε συνέχεια της επικοινωνίας του ΠΔΣ με το Ανώτατο Δικαστήριο 
αναφορικά με το ζήτημα των αψίδων ελέγχου, σας ενημερώνουμε ότι 
με βάση την τελευταία επιστολή του ΑΔ. 

Για την επιστολή:
https://www.cyprusbarassociation.org/files/ANNOUNCE-
MENTS/2022/OCTOBER/egkyklios_apsides.pdf 

Οι δικηγόροι θα μπορούν να εισέρχονται στους δικαστηριακούς χώρους, εκτός του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, με την επίδειξη της δικηγορικής τους ταυτότητας και ως εκ τούτου 
παρακαλούνται όπως προβούν στις δέουσες ενέργειες έκδοσής της. 
https://www.cyprusbarassociation.org/files/TAFTOTITA.pdf  

Σχετικές ανακοινώσεις:
 https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/26766-2022-10-25-09-42-26 
 https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24791-2022-09-06-11-56-23 
 https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/26504-2022-10-18-14-55-03 

☛
☛
☛
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Οκτώβριος 2022 – Οκτώβριος 2023

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2022, 
δημοσιογραφική διάσκεψη στο πλαίσιο της οποίας 
παρουσιάστηκε το συνολικό έργο του ΠΔΣ που έχει 
επιτελεστεί κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2021 
- Οκτωβρίου 2022 καθώς και οι άμεσοι στόχοι και οι 
προτεραιότητες.

Την παρουσίαση του έργου έκανε η Εκτελεστική 
Διευθύντρια του ΠΔΣ κα Κούλια Βάκη, η οποία 
απαριθμώντας τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και/ή 
βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογράμμισε ότι 
αντιλαμβανόμενοι τις προκλήσεις και τις δυσκολίες για 
τους δικηγόρους σήμερα, καταβάλλεται συνεχής 
προσπάθεια για την όσο το δυνατό πιο 
αποτελεσματική διαχείριση των χρόνιων 
προβλημάτων αλλά και των απρόσμενων εξελίξεων. 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, δρ 
Χρίστος Κληρίδης, ευχαριστώντας το ΔΣ για τη 
δουλειά που συντελείται σε συνάρτηση με την επίτευξη 
των στόχων που τίθενται, σημείωσε ότι ο ΠΔΣ είναι 
πλέον στον χάρτη της κοινωνίας της Κύπρου ένα 
ζωντανό κύτταρο με προσφορά ανεκτίμητης αξίας. «Ο 
ΠΔΣ έχει αναβαθμιστεί αλλά έχει αναβαθμιστεί και το 
κύρος των λειτουργών της δικαιοσύνης», δήλωσε.

Εξαίροντας τη συμβολή του ΠΔΣ στην ψήφιση της 
δικαστικής μεταρρύθμισης, επεσήμανε ότι η Κυπριακή 
Δικαιοσύνη εισέρχεται σε μια νέα εποχή και πλέον θα 
πρέπει να κατακτηθεί το στοίχημα της εφαρμογής και λειτουργίας της. Όπως ανέφερε, ο διορισμός 
δικηγόρων μελών του ΠΔΣ στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και Ανώτατο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 
αποτελεί κομβική εξέλιξη, όπως επίσης και η δυνατότητα διορισμού δικηγόρων σε ανώτερες και ανώτατες 
δικαστικές θέσεις.  
 
Ένα δεύτερο στοίχημα, σημείωσε, ήταν η διαχείριση των προβλημάτων που προέκυψαν σε σχέση με 
Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα λόγω της εμπλοκής μικρού αριθμού δικηγορικών γραφείων, όπου θα 
έπρεπε να ελεγχθούν συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τις εκθέσεις Νικολάτου, Καλογήρου και 
Γενικού Ελεγκτή.
Προς τον στόχο αυτό ενισχύθηκε το Τμήμα του Εποπτικού Ελέγχου του ΠΔΣ, ούτως ώστε να καταστεί 
δυνατό σε σύντομο διάστημα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι εκθέσεις να τεθούν ενώπιον του 
Συμβουλίου για να ληφθούν αποφάσεις.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, όπου ο ΠΔΣ ως Εποπτική Αρχή πρέπει 
να βεβαιώνεται ότι τα μέλη του συμμορφώνονται με τις εν λόγω περιοριστικά μέτρα.

Επιπλέον, ο δρ Κληρίδης αναφέρθηκε σε δύο προτάσεις του, οι οποίες είναι υπό επεξεργασία στο Νομικό 
Συμβούλιο: Η μία αφορά το Μητρώο των δικηγόρων των μη ασκούντων τη δικηγορία, για να περιέλθει στη 
δικαιοδοσία και διαχείριση του ΔΣ του ΠΔΣ - τη διαχείριση του οποίου έχει σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτού του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Δικηγόρων Νόμο επίσης 
εκσυγχρονιστικές πρόνοιες, οι οποίες αφορούν θέματα του Πειθαρχικού Συμβουλίου αλλά και θέματα που 
άπτονται της άσκησης του επαγγέλματος.

Η δεύτερη πρόταση του δρος Κληρίδη στο Νομικό Συμβούλιο αφορά τον εκσυγχρονισμό των όρων εισδοχής 
των νέων δικηγόρων στο επάγγελμα, την αναβάθμιση και αλλαγή του πλαισίου των εξετάσεων καθώς και την 
αναβάθμιση των διαλέξεων που παρακολουθούν οι ασκούμενοι δικηγόροι για να ενταχθούν στο δικηγορικό 
σώμα.

Αναφορά έκανε επίσης στα εκκρεμούντα νομοσχέδια, τα οποία έχει ετοιμάσει ο ΠΔΣ όσον αφορά την εκτέλεση 
των δικαστικών αποφάσεων.

Προς τον στόχο της επιτάχυνσης του ρυθμού απονομής 
της δικαιοσύνης, τόνισε τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί 
να έχει το Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας και 
Διαμεσολάβησης. Στόχος του ΠΔΣ είναι να ενθαρρύνει 
το δικαστικό σώμα την παραπομπή ενός μεγάλου 
μέρους του backlog, το οποίο ανέρχεται στις 50,000 στα 
κατώτερα δικαστήρια, για επίλυση είτε στο Κυπριακό 
Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης είτε στα μέλη 
του ΠΔΣ, τα οποία θα μπορούσαν να αναλάβουν ενεργά 
την επίλυση των διαφορών αυτών.
Άλλες εκσυγχρονιστικές προτάσεις τις οποίες προωθεί 
το ΔΣ είναι οι ODR (online dispute resolution)  
ακροάσεις. Να εκδικάζονται, δηλαδή, υποθέσεις 
ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, όπου δεν είναι ανάγκη 
να ακουστεί μαρτυρία όπως επίσης και η 
μαγνητοφώνηση των πρακτικών στα δικαστήρια.
Ο ΠΔΣ συμμετέχει παράλληλα στις διαδικασίες 
εφαρμογής του ejustice το οποίο θα αντικαταστήσει το 
μεταβατικό σύστημα ijustice.

Περαιτέρω, ο ΠΔΣ πρωτοστάτησε στις ενέργειες για τον 
εκσυγχρονισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας μέσω τακτικών 
συναντήσεων του δρος Κληρίδη με τον Υπ. Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και άλλους φορείς, και ήδη έχει 
αρχίσει η αναβάθμιση αιθουσών των παλαιών κτηρίων των δικαστηρίων. Επιπρόσθετα, μετά από 
αλλεπάλληλες προσπάθειες έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα για τη μεταφορά του Οικογενειακού Δικαστηρίου 
και του Δικαστηρίου Εμπορικών Διαφορών στο κτήριο ΑΣΤΡΑ.
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με το θέμα της τροποποίησης των ουσιαστικών 
νόμων, αφού όπως επεσήμανε η πολιτεία δεν φαίνεται να επενδύει σημαντικά κεφάλαια. Για την εκπλήρωση 
του εν λόγω στόχου, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας θα πρέπει να 
αναβαθμιστεί και να ανεξαρτητοποιηθεί από την Εκτελεστική Εξουσία για να έχει τη δυνατότητα να κάνει τομές 
για τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης. Οι βασικοί νόμοι, επισημείωσε, ο δρ Κληρίδης θεσπίστηκαν επί 
Αγγλοκρατίας, γι’ αυτό επιβάλλεται να αναθεωρηθεί ο τρόπος με τον οποίο προωθείται η μεταρρύθμιση του 
ουσιαστικού δικαίου στην κυπριακή έννομη τάξη.

 https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/26563-2021-2024 

Για το βίντεο στο οποίο παρουσιάζονται δράσεις του ΠΔΣ καθώς και δηλώσεις του Αντιπροέδρου κ. Γιώργου 
Χριστοφίδη, του Γραμματέα κ. Νικόλα Τσαρδελλή και της Εκπροσώπου Τύπου /Μέλους του ΔΣ κ. Τζώρτζιας 
Κωνσταντίνου - Παναγιώτου 
 https://www.youtube.com/watch?v=7qVyn8wOanY ☛



ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ο ΠΔΣ πραγματοποίησε εκδήλωση στις 6 
Οκτωβρίου 2022 για την παρουσίαση του 
Κυπριακού Κέντρου Διαιτησίας και 
Διαμεσολάβησης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΠΔΣ 
δρ Χρίστος Κληρίδης, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του 
ΠΔΣ κ. Ανδρέας Δημητρίου και ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού 
Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης κ. 
Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Ο δρ Κληρίδης στον χαιρετισμό του 
αναφέρθηκε στη συνολική προσπάθεια για 
ενεργοποίηση του Κέντρου, υπογραμμίζοντας 
ότι ο ΠΔΣ, έθεσε ως στόχο του την προώθηση 
της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης σαν 
επιβαλλόμενο μέτρο επίλυσης διαφορών, ιδιαίτερα ενόψει της καθυστέρησης που παρατηρείται στην επίλυση 
των διαφορών στα κυπριακά δικαστήρια. «Η διαιτησία και η διαμεσολάβηση αποτελούν χρήσιμα εργαλεία, 
ιδιαίτερα για την επίλυση εμπορικών και οικονομικών διαφορών με την προοπτική επέκτασης του θεσμού και σε 
άλλες διαφορές. Ως εκ τούτου, είναι προτεραιότητα η ενημέρωση των λειτουργών της δικαιοσύνης για τις 
πρόνοιες του θεσμού αλλά και για τα οφέλη που προκύπτουν. Πρέπει να αναπτυχθεί μία νέα κουλτούρα επίλυσης 
των διαφορών με έμφαση στη διαμεσολάβηση και διαιτησία στην Κύπρο», τόνισε.

Ο κ. Δημητρίου εστιάζοντας στη σημαντικότητα 
του Κέντρου, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο έχει 
δοθεί προτεραιότητα σε Κύπριους δικηγόρους 
να εγγραφούν ως διαιτητές και διαμεσολαβητές 
στα σχετικά μητρώα. Μια σωστή διαδικασία 
διαιτησίας και διαμεσολάβησης, σημείωσε, 
μπορεί να αποπερατωθεί πολύ πιο γρήγορα και 
πολύ πιο αποτελεσματικά από μια δικαστική 
διαδικασία. «Οι ορίζοντες ανοίγουν. Πρέπει να 
είμαστε έτοιμοι και δεκτικοί, ούτως ώστε να 
εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που αναφύονται 
με την αξιοποίηση των συγκεκριμένων 
διαδικασιών», επεσήμανε.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Κέντρου κ. 
Ανδρέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι τα δικηγορικά 
γραφεία μπορούν να αποτελέσουν την 
κυριότερη πηγή υποθέσεων που θα 

παραπέμπονται στο Κέντρο, είτε με συμβουλές προς τους πελάτες τους να εισάγουν σχετικές ρήτρες στα 
συμβόλαιά τους, είτε εκεί που δεν υπάρχει ρήτρα διαιτησίας με το να συμφωνούν να παραπέμπουν διαφορές που 
έχουν προκύψει στο Κέντρο. «Αναγνωρίζουμε ότι απαιτείται χρόνος και κόπος προκειμένου ένας νέος θεσμός να 
ριζώσει και είμαστε αισιόδοξοι ότι το Κέντρο θα εδραιωθεί ως ένας από τους πυλώνες της ανάπτυξης των θεσμών 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Κύπρο», σημείωσε.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε ο δικηγόρος κ. Κώστας Τσιρίδης, εκ των ιδρυτών του Κέντρου, η διαχείριση 
του οποίου παραχωρήθηκε πρόσφατα στον ΠΔΣ.

Η εδραίωση, συνεπώς, του θεσμού της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης στην Κύπρο για την επίλυση 
εμπορικών διαφορών δίνει ώθηση στην επιχειρηματικότητα και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς 
και στην αναβάθμιση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού και ως κέντρου παροχής υπηρεσιών.

15
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☛

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

To Κέντρο ιδρύθηκε το 2010 με την ονομασία «Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Διαιτησίας», κατόπιν πρωτοβουλίας 
μιας ομάδας προσώπων από διάφορους κλάδους, η οποία περιλάμβανε δικηγόρους, επιχειρηματίες, 
οικονομολόγους και λογιστές. Οι σκοποί του Κέντρου αρχικά ήταν η προώθηση και η ανάπτυξη της θεσμικής (insti-
tutional) διαιτησίας στην Κύπρο, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης διαιτητικών διαδικασιών και η διοργάνωση 
επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη διαιτησία.

Από το 2012, το Κέντρο συμπεριέλαβε την παροχή 
υπηρεσιών αναφορικά με τη διαμεσολάβηση στους 
σκοπούς του και άλλαξε την ονομασία του σε 
«Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας και 
Διαμεσολάβησης».

Από το 2020 το Κέντρο ανήκει και λειτουργεί υπό 
την αιγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

(ΠΔΣ), με σκοπό να αποτελέσει τον πυρήνα των 
προσπαθειών του για προώθηση της διαιτησίας, της 
διαμεσολάβησης και γενικά των εναλλακτικών 
μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Κύπρο.

Αποστολή του Κέντρου είναι η παροχή στην Κύπρο 
υπηρεσιών διαιτησίας, διαμεσολάβησης και 
εξωδικαστικής εν γένει επίλυσης διαφορών, καθώς επίσης 
και η ενημέρωση, προβολή και προώθηση των θεσμών 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, με σκοπό την ταχύτερη 
και αποτελεσματικότερη επίλυσή τους. Το Κέντρο στοχεύει 
επίσης στην παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης, εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης σε διαιτητές και 
διαμεσολαβητές καθώς και στη διοργάνωση ενημερωτικών 
δραστηριοτήτων με σκοπό την προώθηση και διάδοση της 
διαιτησίας και της διαμεσολάβησης.

Το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης 
υποθέσεων διαιτησίας και διαμεσολάβησης σε 
διαφορές κυρίως εμπορικής φύσης που αφορούν 
τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς εμπορικές σχέσεις. 
Οι υπηρεσίες του Κέντρου απευθύνονται κυρίως 
στην επιχειρηματική κοινότητα, χωρίς φυσικά να 
αποκλείονται οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, από το 
να παραπέμψουν τη διαφορά τους σε διαιτησία ή 
διαμεσολάβηση στο Κέντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το 
Κέντρο μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα: www.camc.org.cy
Για εγγραφή στα Μητρώα του Κέντρου
 https://camc.org.cy/registration/  
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Εκδήλωση παρουσίασης των υποψήφιων μελών του ΠΔΣ στις 
Προεδρικές Εκλογές 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023, η εκδήλωση κοπής 
βασιλόπιτας του ΠΔΣ, στο πλαίσιο της οποίας έγινε η παρουσίαση των δικηγόρων 
μελών του, υποψήφιων για την Προεδρία της Δημοκρατίας κ. Αχιλλέα Δημητριάδη 
και κ. Γιώργου Κολοκασίδη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Επίτροπος Νομοθεσίας κ. Λουίζα 
Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών της Βουλής κ. 
Νίκος Τορναρίτης, μέλη του ΔΣ, η Εκτελεστική Διευθύντρια, λειτουργοί και δικηγόροι 
μέλη του ΠΔΣ.

Ο Πρόεδρος δρ Χρίστος Κληρίδης στον χαιρετισμό του ευχήθηκε χρόνια πολλά, 
υγεία, προσωπική και επαγγελματική επιτυχία και ευτυχία και η χρονιά που 
διανύουμε να είναι για όλους παραγωγική.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις κομβικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στον τομέα της δικαιοσύνης, σημειώνοντας τη συνεχή 
προσπάθεια και συμβολή του ΠΔΣ, θέτοντας συνάμα τον πήχη υψηλότερα σε σχέση με τη διαχείριση σημαντικών θεμάτων 
που αφορούν τόσο τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος όσο και του εκσυγχρονισμού της 
δικαιοσύνης ευρύτερα, μεταξύ αυτών το πρόβλημα των καθυστερημένων υποθέσεων, η λειτουργία της νέας δικαστηριακής 
δομής, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, οι νέοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας κ.ά. Με αυτή την ευκαιρία υπογράμμισε ότι οι όποιες 
πρωτοβουλίες λαμβάνονται από τους αρμόδιους και τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να είναι στοχευμένες και προσεκτικές, 
ούτως ώστε να εγγυώνται την αποτελεσματικότητα.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβαν οι κ.κ. Αχιλλέας Δημητριάδης και Γιώργος Κολοκασίδης, οι οποίοι αφού ευχαρίστησαν τον ΠΔΣ 
για την πρόσκληση, επικεντρώθηκαν συνοπτικά σε προκλήσεις και ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη στον τόπο μας.

Επιγραμματικά, ο κ. Δημητριάδης αναφέρθηκε σε θέματα του τιμίου κράτους και σε συμφέρουσες λύσεις, στην αρμοδιότητα 
του Γενικού Εισαγγελέα κάτω από το άρθρο 113, στον διορισμό ανεξάρτητων αξιωματούχων, στο πόθεν έσχες, στην 
Επιτροπή Αλήθειας και στο Πολιτειακό Σύνταγμα της Ελληνοκυπριακής Πολιτείας.

Από την πλευρά του, ο κ. Κολοκασίδης επικεντρώθηκε στη δικαστική μεταρρύθμιση και στις τομές που υλοποιούνται με 
στόχο την ταχύτητα και την αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος. Εστίασε ιδιαιτέρως στους νέους Θεσμούς Πολιτικής 
Δικονομίας οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2023, τονίζοντας τη σημαντικότητα της κοινής εκπαίδευσης 
δικηγόρων και δικαστών μέσα από μια διαδικασία διάδρασης. Παράλληλα, χαιρέτισε την προσπάθεια που καταβάλλει ο ΠΔΣ 
για την προώθηση εκσυγχρονιστικών ενεργειών, που στοχεύουν στη βαθμηδόν αναβάθμιση της διαδικασίας απονομής της 
δικαιοσύνης.

Για το θέμα της εκπαίδευσης των δικηγόρων, ο Αντιπρόεδρος του ΠΔΣ ανέφερε ότι, πέραν των εκπαιδεύσεων που έγιναν το 
2022, προγραμματίζονται για το 
2023 πέντε διαδικτυακά 
σεμινάρια -το πρώτο εντός 
Φεβρουαρίου, καθώς και 
διημερίδα εφ’ όλης της ύλης τον 
ερχόμενο Ιούλιο. Ο ΠΔΣ, 
επισημείωσε, θα προβαίνει σε 
τακτική και λεπτομερή 
ενημέρωση των μελών του όσον 
αφορά το εκπαιδευτικό πλάνο 
και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 
την κοπή της βασιλόπιτας από 
τον Πρόεδρο δρα Κληρίδη και 
ακολούθησε κοκτέιλ, όπου οι 
παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν και να 
ανταλλάξουν απόψεις για 
διάφορα θέματα.

☛

☛

☛
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Συμμετοχή του ΠΔΣ στη δράση: «Σταδιοδρομία 2023. 
Γνώρισε τα Επαγγέλματα. Σχεδίασε το Μέλλον σου»

O ΠΔΣ θα συμμετείχε στη δράση «Σταδιοδρομία 2023. Γνώρισε 
τα Επαγγέλματα. Σχεδίασε το Μέλλον σου» που διοργάνωσαν 
η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 
(ΥΣΕΑ), η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας,  σε 
συνεργασία με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών 
Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
το 7 και 8 Ιανουαρίου στο Οίκημα της ΠΟΕΔ στη Λευκωσία.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Το Κυπριακό Δίκτυο Δικαιοσύνη για Όλους 
(ΚΔΔΟ) συμμετείχε στον Μαραθώνιο Λευκωσίας 
(Quantum Nicosia Marathon) για τον δρόμο των 5 
χλμ. που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 
Δεκεμβρίου 2022.

Ο Μαραθώνιος είχε στόχο την οικονομική 
ενίσχυση φορέων που υποστηρίζουν ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες.
Για πληροφορίες σχετικά με το Κυπριακό Δίκτυο 
Δικαιοσύνη για Όλους (ΚΔΔΟ) επισκεφθείτε τον 
σύνδεσμο: https://justiceforall.org.cy/ 

Συμμετοχή στο 8ο International Compliance Forum
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/26408-8-international-compliance-forum

Συμμετοχή στο IPG Conference Cyprus
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/26083-ipg-conference-cyprus

Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
του Κυπριακού Δικτύου Δικαιοσύνη για 
Όλους» και του Πανεπιστημίου Κύπρου
https://www.cyprusbarassociation.org/index-
.php/el/news/26377-2022-10-17-06-35-04
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Συμμετοχή στο διήμερο εργαστήριο για εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με 
ζητήματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/25650-2022-09-28-13-13-47

Συνάντηση με τον Επίσκοπο Καρπασίας για το θέμα του εκσυγχρονισμού του 
Οικογενειακού Δικαίου
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/25515-2022-09-26-13-30-24

Συμμετοχή στο Best Legal Conference 2022
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/25459-best-legal-conference-2022 

Ημερίδα: «Κλιματική κρίση και δημοσιογραφία»
Ο Αντιπρόεδρος του ΠΔΣ κ. Γιώργος Χριστοφίδης συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα που 
διοργάνωσαν 20/12/22 το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη σε συνεργασία με την Ένωση 
Συντακτών Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Εκδοτών Διαδικτύου στη Δημοσιογραφική Εστία 
με θεματικές: «Κλιματική κρίση και δημοσιογραφία - ο ρόλος των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων» 
και «Νέα γενιά και το Κράτος Δικαίου».

Εκπροσώπηση στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστικό 
Δίκτυο για Αστικές και 
Εμπορικές Υποθέσεις
Ο ΠΔΣ εκπροσωπήθηκε 
στις 15/12/22 στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστικό 
Δίκτυο για Αστικές και 
Εμπορικές Υποθέσεις 
(European Judicial Network in Civil and Commercial Matters) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον 
Γραμματέα κ. Νικόλα Τσαρδελλή.
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας Ευρωπαίων Νομικών στο Ισραήλ – Εκπροσώπηση 
του ΠΔΣ από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς κ. Ορέστη Νικήτα 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς του ΠΔΣ κ. Ορέστης Νικήτας συμμετείχε σε εκπαιδευτική 
επίσκεψη στο Ισραήλ που διοργάνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών από τις 18 έως τις 23 
Σεπτεμβρίου 2022, η οποία επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην προώθηση 
διμερών και πολυμερών συνεργασιών με στόχο την πρόληψη της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους που 
τα τελευταία χρόνια καταγράφουν αυξητική τάση, προκαλώντας την έντονη ανησυχία αρμοδίων φορέων και 
οργανισμών. 

Στο πλαίσιο της δράσης φιλοξενήθηκαν εκπρόσωποι και λειτουργοί της δικαιοσύνης (δικαστές, δικηγόροι, 
νομικοί) από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία, οι 
οποίοι διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα αναφορικά με την αντιμετώπιση εγκλημάτων μίσους, 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν με φυλετικό ή ρατσιστικό κίνητρο ή εγκλημάτων που συντελέστηκαν εναντίον 
μιας εθνικής ομάδας ή μειονότητας, που είτε διαπράχθηκαν στην πραγματική ζωή είτε διαδικτυακά. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους του 
Ισραηλινού Κοινοβουλίου (The Knesset), νομικούς και πολιτικούς εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπους δεξαμενών σκέψης και μειονοτικών ομάδων της χώρας.

Σκοπός αυτής της ειδικής επίσκεψης ως αναφέρθηκε πιο πάνω ήταν η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των συμμετεχόντων οι οποίοι προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και του Ισραήλ. Επίσης 
επιδιώχτηκε η ενδυνάμωση και περαιτέρω ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων 
κρατών καθώς επίσης και η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη δικαστική πρακτική του Ισραήλ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Εκπαίδευση δικηγόρων για τους Νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας

Ενόψει των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας που θα τεθούν σε ισχύ από τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο 2023, το ΔΣ έχει αποφασίσει όπως πραγματοποιηθούν πέντε διαδικτυακά σεμινάρια 
-το πρώτο εντός Φεβρουαρίου, καθώς και διημερίδα εφ’ όλης της ύλης τον Ιούλιο 2023. Οι 
εκπαιδευτικές ενέργειες του ΠΔΣ θα είναι στοχοθετημένες στους άξονες των νέων Κανονισμών, 
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η γνωστική επάρκεια των δικηγόρων, συνδεόμενη πάντοτε με τη δική 
τους παράλληλη προσπάθεια και μελέτη.

Φορολογικός Σχεδιασμός και Ασφαλιστικό Δίκαιο

Με απόφαση του ΔΣ δημιουργούνται ξεχωριστές Επιτροπές για θέματα Φορολογικού Σχεδιασμού 
και Ασφαλιστικού Δικαίου.
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☛

☛

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/29298-2023-01-13-11-34-07

Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/27869-2022-11-23-11-23-42

Συμμετοχή στην τελετή ολοκλήρωσης του έργου για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Δικαστηρίων
https://www.cyprusbarassociation.org/inde.php/el/news/29480-o-pds-symmeteiche-sten-telete-olokleroses-tou-erg
ou-gia-te-demiourgia-anexartetes-yperesias-dikasterion 

Ανακοίνωση του ΠΔΣ επ’ ευκαιρία της ενθρονίσεως του νέου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/29072-2023-01-09-11-54-37

Κοίμηση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β’
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/27194-2022-11-07-07-53-21

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/29019-2023-01-05-06-43-14

9η δέσμη κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/28905-9

ijustice - Διαδικασία για Συνταγμένα Διατάγματα / Drawn Up Judgements
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/28497-ijustice-drawn-up-judgements

Τμήμα Έργου Επιδότησης Ασκούμενων - Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2023
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/28232-e-2023

Round Table Debates - Role of Lawyers and Bars in Enforcement of the Rule of Law and the Future of 
Professional Secrecy of Lawyers
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/26972-round-table-debates-role-of-lawyers-and-bars-in-e
nforcement-of-the-rule-of-law-and-the-future-of-professional-secrecy-of-lawyers 

Ενοποιημένος κατάλογος χωρών υψηλού κινδύνου και άλλων δικαιοδοσιών 
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/26948-31-10-2022

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/26505-2023-

8η δέσμη κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/26153-8 

Ψήφιση του Περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΝΕΠΕ) Νόμου του 2022
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/26084-2022-14 

☛

☛

☛

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

☛

☛

☛

☛

☛

☛

☛

☛

☛
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σεπτέμβριος 2022:

• Best Legal Conference – 21&22 Σεπτεμβρίου 2022
• Το Κυπριακό Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη – 23 Σεπτεμβρίου 2022
• CIVILAW – Training of Lawyers on EU instruments in Family Law – 26 Σεπτεμβρίου 2022
• Ημερίδα Αστικού Δικαίου – 26 Σεπτεμβρίου 2022
• Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του Οικογενειακού Δικαίου στην Ελλάδα για θέματα επιμέλειας και η εμπειρία της Κύπρου
  – 30 Σεπτεμβρίου 2022

Οκτώβριος 2022:

• Οι τροποποιήσεις του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1960 - 2022. Αναγκαιότητα ή μη; Όφελος ή μη; -
 05 Οκτωβρίου 2022
• CIVILAW – Training of Lawyers on EU instruments in Insolvency Law – Bilbao – 07 Οκτωβρίου 2022
• Το Δίκαιο της Πτώχευσης – 07 Οκτωβρίου 2022
• Surveillance and the impact of modern spyware tools on fundamental rights – 10 Οκτωβρίου 2022
• ICPAC & CBA ICA AML Certification Launch Event – 11 Οκτωβρίου 2022
• AML - Πρώτο Διαδικτυακό Σεμινάριο 2022 – 12 Οκτωβρίου 2022
• Δικαίωμα σε Προσωπική Ζωή, Αλληλογραφία και Επικοινωνία: Σύγχρονοι Δικαστικοί Προβληματισμοί – 14 Οκτωβρίου
 2022
• CIVILAW – Training of Lawyers on EU instruments in Family Law – Rome – 18 Οκτωβρίου 2022
• CIVILAW – Training of Lawyers on EU instruments in Family Law – Prague – 19 Οκτωβρίου 2022
• Συγκεκριμένες Πτυχές του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου του 2021 (Μέρος ΙΙΙ - Παραπλανητική και Συγκριτική
 Διαφήμιση, Μέρος VII - Καταχρηστικές Ρήτρες) και Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών – 19 Οκτωβρίου 2022
• CIVILAW – Training of Lawyers on EU instruments in Family Law – Warsaw -21 Οκτωβρίου 2022

Νοέμβριος 2022:

• Η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο – 05 Νοεμβρίου 2022
• 2nd AML Seminar - Κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών – 9 Νοεμβρίου 2022
• Exploring the role of lawyers in relation to whistleblowing in the European Union – 29 Νοεμβρίου 2022
• 1ο Επιστημονικό Συνέδριο της Κυπριακής Νομικής Επιθεώρησης (ΚΥΝΕ) µε θέµα: Η Μεταρρύθµιση της Ανώτατης
 Βαθµίδας των Δικαστηρίων στην Κύπρο – 29 Νοεμβρίου 2022
• Σύσταση και αναγνώριση κρατών υπό το διεθνές δίκαιο: θεωρητικές και περιπτωσιολογικές προσεγγίσεις – 30 Νοεμβρίου
 2022

Δεκέμβριος 2022:

• Σεμινάριο Αεροπορικού Δικαίου και Νηολόγησης Αεροσκαφών – 1 Δεκεμβρίου 2022
• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους Νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας – 3 Δεκεμβρίου 2022
• 3rd AML Seminar - Λειτουργός Συμμόρφωσης, Due Diligence, Αξιολόγηση κινδύνου – 7 Δεκεμβρίου 2022
• Ζητήματα του ν. 4800/2021 για τη (συν)επιμέλεια μετά από το διαζύγιο – Η προβληματική της (συν)επιμέλειας στην
 ελληνική και κυπριακή έννομη τάξη και οι μεταρρυθμιστικές προσεγγίσεις του κυπριακού οικογενειακού δίκαιο – 19
 Δεκεμβρίου 2022
• Τραπεζικές Συμβάσεις με Καταναλωτές – 22 Δεκεμβρίου 2022

Ιανουάριος 2023:

• 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Επιτροπής Τεχνολογίας «Δίκαιο & Τεχνολογία: Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη & Νομική
 Τεχνολογία» - 19 Ιανουαρίου 2023
• Πνευματικά Δικαιώματα στην Κύπρο: Σύγχρονες Προεκτάσεις – 24 Ιανουαρίου 2023
• Επετειακή Εκδήλωση για τα 55 χρόνια από την ίδρυση του Εργατικού Δικαστηρίου – 25 Ιανουαρίου 2023
• Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας: Απαιτήσεις για Σωματικές Βλάβες – 26 Ιανουαρίου 2023
• CIVILAW – Training of Lawyers on EU instruments in Family Law – Barcelona 27 Ιανουαρίου 2023
• Επετειακή Εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων – 31 Ιανουαρίου 2023
• 4η Διάλεξη εις Μνήμην Νικολάου Ι. Σαριπόλου: Το Σύνταγμα ως υπέρτατος Νόμος – 31 Ιανουαρίου 2023
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Εκπαίδευση για τους Νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας

Πραγματοποιήθηκε στις 3/12/22 το πρώτο σε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους Νέους Θεσμούς Πολιτικής 
Δικονομίας που διοργάνωσε η Επιτροπή Μεταρρύθμισης και Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας του ΠΔΣ με 
ομιλητές/εκπαιδευτές τους κ.κ. Μάρκο Δράκο, Άγι Γεωργιάδη και Νικόλα Κυριακίδη και συντονιστή τον Αντιπρόεδρο του 
ΠΔΣ κ. Γιώργο Χριστοφίδη.

Την έναρξη του σεμιναρίου χαιρέτισε ο Γραμματέας του ΠΔΣ κ. Νικόλας Τσαρδελλής ενώ τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στη 
μνήμη του δικηγόρου και πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης δρος Κύπρου Χρυσοστομίδη.

Εκπαιδευτικό εργαστήριο σε συνεργασία ΠΔΣ και ΤΕΠΑΚ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος PATFox

Πραγματοποιήθηκε στις 22/11/22 στα Γραφεία του ΠΔΣ το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο - εργαστήριο στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος PATFoxγια την προστασία από προδήλως αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες 
με σκοπό την αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού, το οποίο διοργανώθηκε από τον ΠΔΣ και ενός εκ των εταίρων 
του προγράμματος, το ΤΕΠΑΚ.

Στόχος του σεμιναρίου, μεταξύ άλλων, είναι να εκπαιδεύσει δικηγόρους για τους δικονομικούς μηχανισμούς, οι οποίοι 
παρέχονται από το Εθνικό Δίκαιο για την καταστολή τέτοιων διαδικασιών αλλά και για να διαφωτίσει τους συμμετέχοντες 
για τις διατάξεις της Προτεινόμενης Οδηγίας.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν ως ομιλητές ο Καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου του Aberdeen Professor Justin-
Borg-Barthet, oδικηγόρος Θεόδωρος Οικονόμου και η Καθηγήτρια του ΤΕΠΑΚ Μαρία Κραμβιά – Καπαρδή και ανέπτυξαν 
αντίστοιχα την προτεινόμενη Οδηγία, το Εθνικό Δίκαιο που αφορά την αντιμετώπιση καταχρηστικών και προδήλως 
αβάσιμων αγωγών και την εφαρμογή της 
Προτεινόμενης Οδηγίας στην Κύπρο και 
την εφαρμογή της Δικανικής Λογιστικής 
στην αντιμετώπιση και παρεμπόδιση 
διαδικασιών SLAPP’s (Strategic lawsuits 
against public participation).

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του ΠΔΣ, κ. 
Κούλια Βάκη, χαιρετίζοντας την έναρξη 
του εκπαιδευτικού εργαστηρίου 
υπογράμμισε τη σημασία της γνώσης και 
της συνεχούς επιμόρφωσης των 
δικηγόρων επί εξειδικευμένων θεμάτων, 
δεδομένου ότι η διά βίου εκπαίδευση 
αποτελεί υψηλή προτεραιότητα του ΠΔΣ.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΔΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο ΠΔΣ κατόπιν προσκλήσεων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρευρέθηκε σε συνεδρίες Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών (Σεπτέμβριο ‘22 – Ιανουάριο ‘23) εκπροσωπούμενος από τους κ. δρα Χρίστο Κληρίδη, κ. Γιώργο 
Χριστοφίδη, κ. Νικόλα Τσαρδελλή, κ. Χάρη Δημητρίου, κ. Νικόλα Κωνσταντινίδη, κ. Μιχάλη Πική, κ. Ξένιο Ξενόπουλο, κ. 
Λάρη Βραχίμη, κ. Κώστα Παρασκευά, κ. Λάκη Χριστοδούλου, κ. Μελίνα Πύργου, κ. Κύπρο Ιωαννίδη, κ. Χαράλαμπο 
Μεϊβατζή,  κ. Μαρία Γρηγορίου, κ. Νίκη Ξενοφώντος, κ. Δημήτρη Βάκη, κ. Πολύμνια Λευτέρη

Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:

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 Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
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 Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007
Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022 
Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2022 
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022 
Ο περί του Σχολικού Εκφοβισμού και της Εκφοβιστικής Συμπεριφοράς σε Σχολικούς και Άλλους Συναφείς Χώρους 
(Ποινικοποίηση, Καταστολή και Αναμόρφωση) Νόμος του 2022
Ο περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που Εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 146 του 
Συντάγματος Νόμος του 2018
Ο περί Επιβολής Ποινών για Περιφρόνηση Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκαν με βάση το 
Άρθρο 146 του Συντάγματος Νόμος του 2003
Ο περί Επιβολής Κυρώσεων για μη Ενεργό Συμμόρφωση με Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου (Άρθρο 146 του 
Συντάγματος) Νόμος του 2022
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022 
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022 
Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017
Ο περί Πρωτοβουλίας των Πολιτών Νόμος του 2017
Ο περί της Κοινοβουλευτικής Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Πολιτών (Διαδικασία, Όροι και Προϋποθέσεις Υποβολής) 
και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2016
Ο Περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Αρ.2 Νόμος του 2022
Ο Περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015
Ο Περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
Ο Περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015
Ο Περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
Ο Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
Ο Περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (ακίνητα σε μη ελεγχόμενες περιοχές)
Ο Περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 (ειδική δικαιοδοσία για διαφορές από 
αξιόγραφα/πιστωτικές διευκολύνσεις) 
Οι Περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 2021
Ο Περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015
Οι Περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Κανονισμοί του 2022
Ο Περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Ο Περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022
Ο Περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Τροποποιητικός (Αρ. 3) Νόμος του 2022
Οι Περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 2021
Ο Περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Ο Περί της Νομικής Αναγνώρισης της Ταυτότητας Φύλου Νόμος του 2022
Ο Περί Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Ο Περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022



25

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού:

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 
Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2022
Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2022

Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού:

Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Ο Περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων του 2022 Κανονισμός 
Οι Περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και 
για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τέλη και Δικαιώματα) 
Κανονισμοί 2022
Περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 
3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022
Περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.9) Νόμος του 2022
Ο Περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022
Ο Περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών:

Τα Δικαιώματα των Θυμάτων
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά θύματα γονικής αποξένωσης και επιβαλλόμενες διαδικασίες από το 
Κράτος για την προστασία τους
Τα δικαιώματα των θυμάτων
Η ανησυχητική αύξηση του φαινομένου της «εκδικητικής πορνογραφίας», η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας 
και τρόποι πρόληψης και καταπολέμησης του φαινομένου

Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων:

Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμος του 2022
Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμος του 2023

Επιτροπή Περιβάλλοντος:

Ο Περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022 
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την υγεία της κοινότητας των κατοίκων 
Πεντακώμου από τα απόβλητα ΧΥΤΥ

 ΕΚΔΗΜΙΕΣ

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του ΠΔΣ εκφράζουν τη θλίψη τους για το θάνατο του Κωνσταντίνου 
Χατζηπιέρα, του Βαγγέλη Πουργουρίδη, του δρος Κύπρου Χρυσοστομίδη, του 
Χριστόδουλου Ταραμουντά και του Μίκη Ιωάννου. 


