ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΚΔΔΟ)
Κανονισμοί Λειτουργίας του προγράμματος Δικαιοσύνη για Όλους
1η έκδοση, 01/07/2022

Μέρος I
Γενικά

1.

Το Κυπριακό Δίκτυο Δικαιοσύνη για Όλους (ΚΔΔΟ) είναι μία μη
κερδοσκοπική εταιρεία, που έχει συσταθεί στον Έφορο Εταιρειών
χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, με εγγυήσεις (HE 433436). Κύριος
σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία, η λειτουργία, η οργάνωση
, ο συντονισμός και η εποπτεία προγράμματος παροχής ελεύθερης
και δωρεάν πρόσβασης σε νομική καθοδήγηση και παροχής
δωρεάν νομικής εκπροσώπησης από εγγεγραμμένου δικηγόρους σε
δικαιούχους (στο εξής αναφερόμενο ως «το πρόγραμμα»).

2.

Μέλη της εταιρείας ΚΔΔΟ είναι η ΚΠ Πλατφόρμα Δικαιοσύνη για
Όλους που έχει συσταθεί στον Έφορο Εταιρειών χωρίς μετοχικό
κεφάλαιο, με εγγυήσεις (ΗΕ 429746), Ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου
Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), ο Αντιπρόεδρος του ΠΔΣ και ο
Γραμματέας του ΠΔΣ.
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3.

Η εταιρεία ΚΔΔΟ διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ως
εξής: Δύο πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν την ΚΠ Πλατφόρμα
Δικαιοσύνη για Όλους, οι εκάστοτε Πρόεδρος , Αντιπρόεδρος και
Γραμματέας του ΠΔΣ και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΠΔΣ.

Μέρος II
Δικαιούχοι του προγράμματος

4.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, λήπτες
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η εξακρίβωση των δικαιούχων θα
γίνεται στα κέντρα εξυπηρέτησης που θα λειτουργήσουν μέσω της
συνδρομής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Δεν θα αποτελεί
ευθύνη της/ του δικηγόρου να διαπιστώσει εάν ένα άτομο είναι
δικαιούχο.

5.

Τομείς δικαίου που καλύπτονται από τον περί νομικής αρωγής Νόμο,
δεν θα καλύπτονται από το πρόγραμμα. Η διαπίστωση κατά πόσο η
περίπτωση

του

κάθε

δικαιούχου

εμπίπτει

στους

τομείς

που

καλύπτονται από τον περί νομικής αρωγής Νόμο θα γίνεται στα κέντρα
εξυπηρέτησης και δεν θα αποτελεί ευθύνη της/του δικηγόρου.

Μέρος III
Μητρώο Εθελοντών Δικηγόρων
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6.

Καταρτίζεται μητρώο δικηγόρων που επιθυμούν να προσφέρουν
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή (pro bono) μέσω του
προγράμματος. Το μητρώο καταρτίζεται, τηρείται και ενημερώνεται
από την εταιρεία ΚΔΔΟ.

7.

Η αίτηση για εγγραφή στο μητρώο υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
σαρωμένη, στο ειδικό έντυπο Α που επισυνάπτεται στους παρόντες
Κανονισμούς.

8.

Κριτήριο εισδοχής στο μητρώο είναι η κατοχή ετήσιας άδειας άσκησης
επαγγέλματος, ελάχιστη εμπειρία δύο ετών στο επάγγελμα και η
ύπαρξη λευκού πειθαρχικού μητρώου.

9.

Η εγγραφή στο μητρώο γίνεται για δύο έτη και ανανεώνεται αυτόματα,
εκτός εάν η/ο δικηγόρος ενημερώσει για την επιθυμία τους να
διαγραφούν από το μητρώο τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
ημερομηνία αυτόματης ανανέωσης ή εκτός εάν το ΚΔΔΟ αποφασίσει
τη διαγραφή τους, ως το μέρος VI των παρόντων Κανονισμών. Νοείται
ότι σε περίπτωση μη ανανέωσης της εγγραφής στο μητρώο, η/ο
δικηγόρος έχει υποχρέωση όπως συνεχίσει και/ή ολοκληρώσει τις
υποθέσεις που έχει ήδη αναλάβει. Νοείται επίσης ότι σε περίπτωση
διαγραφής από το μητρώο, το ΚΔΔΟ διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με
το λόγο της διαγραφής, να ζητήσει από την/τον δικηγόρο όπως
συνεχίσει και/ή ολοκληρώσει τις υποθέσεις που έχει αναλάβει.

Μέρος IV
Μητρώο Δικηγορικών Εταιρειών που στηρίζουν το πρόγραμμα
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10.

Καταρτίζεται μητρώο δικηγορικών εταιρειών που επιθυμούν να
στηρίξουν το πρόγραμμα. Η στήριξη του προγράμματος θα γίνεται
μέσω της ενθάρρυνσης και της διευκόλυνσης των δικηγόρων
συνεταίρων και/ή συνεργατών που εργοδοτούνται στην ΔΕΠΕ, όπως
εγγραφούν στο μητρώο εθελοντών δικηγόρων και όπως αναλάβουν
υποθέσεις στο όνομα της ΔΕΠΕ. Το μητρώο καταρτίζεται, τηρείται και
ενημερώνεται από την εταιρεία ΚΔΔΟ.

11.

Η αίτηση για εγγραφή στο μητρώο υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
σαρωμένη, στο ειδικό έντυπο Β που επισυνάπτεται στους παρόντες
Κανονισμούς.

12.

Η εγγραφή στο μητρώο γίνεται για δύο έτη και ανανεώνεται αυτόματα,
εκτός εάν η ΔΕΠΕ ενημερώσει για την επιθυμία της να διαγραφεί από
το μητρώο τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αυτόματης
ανανέωσης ή εκτός εάν το ΚΔΔΟ αποφασίσει τη διαγραφή της, ως το
μέρος VI των παρόντων Κανονισμών. Νοείται ότι σε περίπτωση μη
ανανέωσης της εγγραφής της ΔΕΠΕ στο μητρώο, η ΔΕΠΕ έχει
υποχρέωση όπως διευκολύνει την συνέχιση και/ή ολοκλήρωση
υποθέσεων που έχουν ήδη αναληφθεί από δικηγόρους μέλη της.
Νοείται επίσης ότι σε περίπτωση διαγραφής της ΔΕΠΕ από το μητρώο,
το ΚΔΔΟ διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με το λόγο της διαγραφής, να
ζητήσει από την ΔΕΠΕ όπως διευκολύνει την συνέχιση και/ή
ολοκλήρωση υποθέσεων που έχουν αναληφθεί από δικηγόρους μέλη
της.
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13.

ΔΕΠΕ

οι

οποίες

εγγράφονται

στο

μητρώο,

θα

μπορούν

να

χρησιμοποιούν το λογότυπό της εταιρείας ΚΔΔΟ, το οποίο έχουν
δικαίωμα να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και/ή να χρησιμοποιούν στην ηλεκτρονική υπογραφή τους
ως μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας τους. Η
χρήση του λογότυπου θα πρέπει να τερματίζεται άμεσα με τη μη
ανανέωση της εγγραφής και/ή τη διαγραφή της ΔΕΠΕ από το μητρώο.

Μέρος V
Διαδικασία παραπομπής δικαιούχου σε δικηγόρο

14.

Η παραπομπή σε δικηγόρο του μητρώου θα γίνεται από τα κέντρα
εξυπηρέτησης στη βάση εκ περιτροπής σειράς, ανάλογα με τον τομέα
δικαίου. Ο δικαιούχος δεν θα έχει δικαίωμα επιλογής δικηγόρου από
το μητρώο.

15.

Η παραπομπή θα γίνεται μέσω αποστολής σχετικού e-mail προς
την/τον δικηγόρο αναφέροντας τα στοιχεία του δικαιούχου και το θέμα
που αφορά.

16.

Ο δικαιούχος θα επικοινωνεί με την/το δικηγόρο για διευθέτηση
συνάντησης. Η/ο δικηγόρος δεν θα επικοινωνήσει με τον δικαιούχο αν
δεν επικοινωνήσει πρώτα ο δικαιούχος μαζί της/του.

17.

Με την ανάληψη της υπόθεσης, η/ο δικηγόρος θα υπογράφει το ειδικό
έντυπο Γ που επισυνάπτεται στους παρόντες κανονισμούς, σύμφωνα
με το οποίο θα δεσμεύεται όπως μη λάβει καμία αμοιβή από τον
δικαιούχο πέραν από τα χαρτόσημα της υπόθεσης (αν υπάρχουν), και
όπως μη αναλάβει στο μέλλον οποιαδήποτε υπόθεση επί αμοιβής από
τον συγκεκριμένο πελάτη για περίοδο 4 ετών. Το έντυπο θα
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υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο ΚΔΔΟ μέσω email.
18.

Το ΚΔΔΟ θα τηρεί κατάσταση με τον αριθμό υποθέσεων που
αποστέλλονται σε κάθε δικηγόρο.

19.

Το ΚΔΔΟ θα διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί με τον δικαιούχο για
να ενημερώνεται για την εξέλιξη της υπόθεσης, την εξυπηρέτηση του
δικαιούχου, και γενικά τη συμμόρφωση της/του δικηγόρου με τους
όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Μέρος VI
Διαγραφή από το μητρώο

20. Δικηγόρος ο οποίος παύει να τηρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο
μητρώο θα διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ της ΚΔΔΟ.
21. Το ΔΣ του ΚΔΔΟ μπορεί να αποφασίσει διαγραφή από το μητρώο των
εθελοντών δικηγόρων ή από το μητρώο των ΔΕΠΕ εάν διαπιστώσει
συμπεριφορά,

η

οποία

δεν

συνάδει

με

τους

σκοπούς

του

προγράμματος. Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση, θα κληθεί η/ο
ενδιαφερόμενη/ος να παραθέσουν τις απόψεις τους.

Μέρος VII
Διάφορα

22. Οι παρόντες Κανονισμοί Λειτουργίας τίθενται σε λειτουργία από την
1/7/2022 και δύνανται να αναθεωρούνται από καιρό σε καιρό και
τυχόν τροποποίησή τους θα γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους.
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