
Η νέα εποχή της Κυπριακής Δικαιοσύνης
 Η ψήφιση των Νομοσχεδίων της δικαστικής μεταρρύθμισης από την Ολομέλεια της Βουλής
 τον περασμένο Ιούλιο αποτελεί, αναμφίβολα, κομβικό σταθμό στην εξελικτική πορεία των
 τομών που υλοποιούνται στον χώρο της δικαιοσύνης.

 Σύμφωνα με τις πρόνοιες των εν λόγω Νομοσχεδίων, η δικαιοσύνη αποκτά ένα νέο Ανώτατο
 Συνταγματικό Δικαστήριο, ένα νέο Ανώτατο Δικαστήριο για ποινικές και αστικής φύσεως
 υποθέσεις και για την εκδίκαση προνομιακών ενταλμάτων ως επίσης και ένα νέο Εφετείο με
τρία τμήματα, Ποινικό, Αστικό και υποθέσεων Διοικητικού Δικαίου.

 Παράλληλα, ο διορισμός στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των δικηγόρων κ. Χάρη Δημητρίου και
 κ. Αλεξάνδρας Πελαγίας Χριστοδούλου και στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο των δικηγόρων
 κ. Θεόδωρου Ιωαννίδη και κ. Μιχάλη Βορκά αποτελεί επίσης μια σημαντική εξέλιξη, καθώς
 στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της
 δικαιοσύνης μετέχουν στα ανωτέρω
 συμβούλια μέλη από τις τάξεις των δικηγόρων
 μετά και τις εισηγήσεις του ΔΣ του ΠΔΣ προς
τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

 Η συμβολή του ΠΔΣ σε συνεργασία με όλα τα μέρη που έχουν ρόλο και λόγο στα
 πράγματα της δικαιοσύνης, είναι ουσιαστικής και μείζονος σημασίας στην  προσπάθεια
αυτή, ώστε να καταστούν οι μεταρρυθμίσεις λειτουργικές.

 Είναι ιδιαιτέρως δε σημαντικό η κάθε ενέργειά μας να συμβάλλει εμπράκτως προς τον
 στόχο της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος
 απονομής δικαιοσύνης, λαμβάνοντας και υπόψη τα αποτελέσματα Justice Scoreboard
 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης.

 Ομολογουμένως η Κύπρος, σύμφωνα με τους ετήσιους πίνακες, διαθέτει ακόμα έναν από
 τους υψηλότερους χρόνους διεκπεραίωσης υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων.

 Αυτά τα δεδομένα δεν μας δημιουργούν απλώς έντονο προβληματισμό και ανησυχία, αλλά ισχυροποιούν τη διαρκή προσπάθεια του
ΠΔΣ προς τον στόχο της επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης που αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα.

 Κατανοώντας, συνεπώς, ότι τα αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση και προάσπιση του κράτους
 δικαίου καθώς και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, απαιτείται όπως οι ψηφισμένες μεταρρυθμίσεις και
 άλλες εξαγγελθείσες και/ή υπό συζήτηση δράσεις υλοποιηθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται, [Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής
 Δικονομίας, Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, ODR ακροάσεις, Ακουστική Ηχογράφηση των πρακτικών (DAR), Ανεξάρτητη Υπηρεσία
 Διαχείρισης Δικαστηρίων, Διορισμός συνταξιούχων δικηγόρων και δικαστών για εκδίκαση του backlog κ.ά].

 Προς την κατεύθυνση αυτή, επικεντρώνονται οι δράσεις και πρωτοβουλίες του ΠΔΣ. Αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη των μελών
 του, καταθέτει μελετημένες προτάσεις και εισηγήσεις για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και τη δημιουργία πραγματικών
προοπτικών εξέλιξης.

 Παράλληλα, αντιλαμβανόμαστε άπαντες ότι τα τελευταία χρόνια, η άσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου επηρεάστηκε καταλυτικά
 και έχει δεχθεί σημαντικά πλήγματα από την οικονομική κρίση, την πανδημία και τη ρωσο-ουκρανική κρίση.

 Οι ενέργειες του ΠΔΣ συγχρονίζονται ως προς τα νέα δεδομένα για την ενίσχυση της θέσης του δικηγόρου ως συλλειτουργού στην
 απονομή της δικαιοσύνης, υπερασπιστή των δικαιωμάτων του πολίτη, θεματοφύλακα του κράτους δικαίου και ως βασικού εταίρου στην
οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγικό σημείωμα Προέδρου ΠΔΣ δρος Χρίστου Κληρίδη

Ψήφιση των νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης 
από την Ολομέλεια της Βουλής

Νέος Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Διορισμός μελών του ΠΔΣ στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
και στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
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Συνάντηση  με την Πρόεδρο του Law Society
of England and Wales

Υπογραφή του Vienna Declaration in Support of the Rule of Law

Συμμετοχή του ΠΔΣ στις εκδηλώσεις του Δικηγορικού
Συλλόγου Μαδρίτης

Δράση Κοινής Αντίληψης ΠΔΣ

Νομικό Βήμα

Lawyerex 2

Συνεργασία του ΠΔΣ με τον οργανισμό K2 Integrity

The 2022 EU Justice Scoreboard

Σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου

Παρουσίαση του προγράμματος «Δικαιοσύνη για Όλους»

Ενέργειες ΠΔΣ για τους νέους δικηγόρους

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Γεύμα προς τιμήν της τέως Προέδρου του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου κ. Περσεφόνης Παναγή

Γεύμα προς εκπροσώπους των ΜΜΕ

Παράδοση εράνου του ΠΔΣ για ενίσχυση πυρόπληκτων 
κοινοτήτων

Συναντήσεις με υποψήφιους Προέδρους της Δημοκρατίας

Ανακοινώσεις για τρέχοντα θέματα

Σεμινάρια Απρίλιος  - Αύγουστος 2022

Συμμετοχή σε συνεδρίες Επιτροπών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων
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 Ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουλίου 2022 η
 ψήφιση των Νομοσχεδίων από την
 Ολομέλεια της Βουλής για τη
 μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, αφού
 προηγήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 η
 ψήφιση του Νομοσχεδίου για
 τροποποίηση του Συντάγματος που
 άνοιξε τον δρόμο για την ψήφιση των δύο
 άλλων Νομοσχεδίων περί Απονομής της
 Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος
2022 και περί Δικαστηρίων Νόμος 2022.

 Ως αποτέλεσμα, η κυπριακή έννομη τάξη
 έχει αποκτήσει πλέον ένα ισχυρό
 οπλοστάσιο για βελτίωση της ποιότητας
 των δικαστικών αποφάσεων αλλά και
 επίσπευση των διαδικασιών στη
 δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
δικαιοδοσία.

 Επιπλέον, αναμένεται ότι θα ευεργετηθούν 10,000 – 15,000
 διάδικοι που αντιμετωπίζουν θέματα καθυστέρησης στην
 εκδίκαση των εφέσεών τους εφόσον αναμένεται να μειωθεί ο
 χρόνος εκδίκασης των καθυστερημένων αυτών εφέσεων σε τρία
περίπου χρόνια.

 Στη συνέχεια, αναμένεται ότι οι εφέσεις θα διεκπεραιώνονται
στο Εφετείο με γοργούς ρυθμούς.

 Η δικαιοσύνη απέκτησε ένα νέο Ανώτατο Συνταγματικό
 Δικαστήριο, ένα νέο Ανώτατο Δικαστήριο για ποινικές και
 αστικής φύσεως υποθέσεις και για την εκδίκαση προνομιακών
 ενταλμάτων ως επίσης και ένα νέο Εφετείο με τρία Τμήματα,
Ποινικό, Αστικό και υποθέσεων Διοικητικού Δικαίου.

 Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη όπου εγείρεται
 καινοφανές συνταγματικό θέμα να παραπέμπεται προς επίλυση
 άμεσα με την άδεια του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου
ενώπιόν του.

 Ψήφιση των νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης της
δικαιοσύνης από την Ολομέλεια της Βουλής
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 Όλα τα νέα δικαστήριά θα στελεχώνονται από έμπειρους
 δικαστές, εμπειρογνώμονες στον τομέα στον οποίο θα
  παρακάθονται και θα αποφασίζουν. Η εξειδίκευση θα επιφέρει
ταχύτητα και ποιότητα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

 Επιπρόσθετα, δημιουργείται ένα νέο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο το
 οποίο θα παρέχει στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τη
 δυνατότητα επιλογής για κάθε κενωθείσα θέση μεταξύ τριών
υποψηφίων.

 Οι αποφάσεις του νέου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για
 διορισμό και προαγωγές θα υπόκεινται σε ακύρωση από το νέο
Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

 Στα δύο αυτά σώματα συμμετέχουν ο Γενικός Εισαγγελέας, ο
 Πρόεδρος του ΠΔΣ και δύο έμπειροι νομομαθείς δικηγόροι
 χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι με τη συνεισφορά τους
αναμένεται ότι θα εμπλουτίσουν τους θεσμούς.

 Μέσα από τη μεταρρύθμιση στην Ανώτατη Βαθμίδα αναμένεται
 ότι η δικαιοσύνη θα εμπλουτισθεί με νέο αίμα ιδιαίτερα από τις
τάξεις των δικηγόρων.

 Ο ΠΔΣ δεν ενήργησε επικουρικά στο θέμα της μεταρρύθμισης
 αλλά διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των
Νομοσχεδίων.

 Τον Οκτώβριο του 2020 προχώρησε με τον διορισμό ειδικής
 επιτροπής απαρτιζόμενης από τον Πρόεδρο του ΠΔΣ και
 Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου
 Frederickδρα Χρίστο Κληρίδη, τον Κοσμήτορα της Νομικής
 Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητή δρα Αχιλλέα
 Αιμιλιανίδη, και τον Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου
Κύπρου Τμήματος Νομικής, δρα Κώστα Παρασκευά.

 Η Επιτροπή προχώρησε με την ανασύνταξη των τριών
 Νομοσχεδίων τα οποία είχαν επιστραφεί από τη Βουλή τον
 Ιούλιο του 2020 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για περαιτέρω
προβληματισμό και επεξεργασία.

 Στην ανασύνταξη των Νομοσχεδίων και μέσα στο πλαίσιο των
 εργασιών της Επιτροπής συμμετείχε και ο πρώην Υπουργός
 Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος
 είχε συντάξει μέσω του Υπουργείου του τα σχετικά νομοσχέδια
 τον Μάϊο του 2019. Είχε προηγηθεί διαβούλευση με μέλη του
ΠΔΣ.

 Οι εργασίες της Επιτροπής του ΠΔΣ συμπληρώθηκαν με
 επιτυχία και τα ανασυνταχθέντα νομοσχέδιά στάλθηκαν για
 περαιτέρω επεξεργασία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης και ακολούθως στη Νομική Υπηρεσία.

 Ακολούθησαν συναντήσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την
 Προεδρία της τότε Υπουργού, κ. Έμιλυς Γιολίτη και σε
 συνεργασία με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων
Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες Δυνάμεις,

 ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ τα Νομοσχέδια έτυχαν περαιτέρω
 επεξεργασίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις
συνεδριάσεις είχε ενεργό συμμετοχή ο Πρόεδρος του ΠΔΣ.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΔΣ ενέκρινε το τελικό πακέτο
 όπως κατατέθηκε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής των
 Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 2021.

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ είχε ενεργή διαβούλευση
 με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τον Πρόεδρο και μέλη της
 Επιτροπής Νομικών ως επίσης και με βουλευτές για την
 προώθηση των Νομοσχεδίων. Εμφανίστηκε δε ενώπιον της
Επιτροπής Νομικών για την τελική διαμόρφωσή τους.

 Οι προσπάθειες εντάθηκαν σε συνεργασία με τη νέα Υπουργό
 Δικαιοσύνης, κα Στέφη Δράκου, με την οποία ο ΠΔΣ είχε μία
 άψογη και παραγωγική συνεργασία και στην πορεία
 πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός συναντήσεων με το
 Ανώτατο Δικαστήριο ως επίσης και συσκέψεις στο Προεδρικό
 Μέγαρο υπό την προεδρία του Προέδρου κ. Νίκου
Αναστασιάδη.

 Η κατάληξη στα τρία Νομοσχέδια ήταν το προϊόν
 πρωταγωνιστικού ρόλου του ΠΔΣ και συναινετικών
 προτάσεων και λύσεων αλλά και συνεργασίας όλων των
εμπλεκομένων.

Άμεσες ενέργειες:

 1. Ενημέρωση των μελών του ΠΔΣ για το περιεχόμενο της
μεταρρύθμισης.

 2. Έχει προγραμματισθεί ημερίδα για την παρουσίαση των
Νομοσχεδίων και του πλαισίου της μεταρρύθμισης αρχές.

 3. Τιτάνια προσπάθεια για υλοποίηση της μεταρρύθμισης
 και προς τον σκοπό αυτό ήδη έγιναν επαφές με τον
 Πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου, κ. Αντώνη Λιάτσο και
 αναμένεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
 τη Νομική Υπηρεσία η προώθηση της υλοποίησης των
νέων Νόμων.

 Ο ΠΔΣ θα συνεχίσει εποικοδομητικά να εργάζεται για τον
 συνολικό εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης και προς την
 κατεύθυνση αυτή προωθεί τη μεταρρύθμιση των Επαρχιακών
 Δικαστηρίων. Έχει συγκεκριμένες προτάσεις και απόψεις τις
 οποίες ήδη έθεσε ενώπιον αρμοδίων οργάνων της
 Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης και
 προς τον σκοπό αυτό ετοιμάζει συγκεκριμένες προτάσεις
 νόμου για τη μεταρρύθμιση όλου του φάσματος της
 δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για
 ODR(Online Dispute Resolution), τήρησης ηχογραφημένων
 πρακτικών, εκπαίδευσης για τους νέους θεσμούς Πολιτικής
 Δικονομίας και ενίσχυση των προσπαθειών για επίλυση
 διαφορών μέσω του Κυπριακού Κέντρου Διαιτησίας και
Διαμεσολάβησης του ΠΔΣ.

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24479-2022-07-14-16-52-19☛
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Νέος Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο κ. Αντώνης Ρ. Λιάτσος

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ του ΠΔΣ συγχαίρουν τον κ. Αντώνη Ρ. Λιάτσο για τον διορισμό του στη θέση του 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μίας βαρύνουσας σημασίας θέσης όσον αφορά την υπεράσπιση της 
συνταγματικής τάξης και την εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Ευχόμαστε στον κ. Λιάτσο κάθε επιτυχία στο υψηλό καθήκον που αναλαμβάνει και στο έργο που θα κληθεί να 
επιτελέσει σε μία κομβική περίοδο για τη δικαιοσύνη, δεδομένου ότι θα επωμισθεί την υλοποίηση της δικαστικής 
μεταρρύθμισης, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης.

Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης διαβεβαιώνει για τη συνέχιση και ενδυνάμωση της στενής 
επικοινωνίας με τον νέο Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου προς το κοινό όραμα, να στηριχθεί περαιτέρω η 
δικαιοσύνη με την αγαστή συνεργασία όλων των συμβαλλόμενων μερών.

Εκφράζουμε και πάλι τις ευχαριστίες μας προς την τέως Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κα Περσεφόνη 
Παναγή, για το πολύπλευρο έργο που έχει επιτελέσει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της.

Διορισμός μελών του ΠΔΣ στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
και στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

Κατόπιν εισηγήσεων του Συμβουλίου του ΠΔΣ που απέστειλε προς τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. 
Αντώνη Λιάτσο ο Πρόεδρος δρ Χρίστος Κληρίδης, έχουν διοριστεί στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο οι δικηγόροι κ. 
Χάρης Δημητρίου και κα Αλεξάνδρα Πελαγία Χριστοδούλου και στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο οι δικηγόροι 
κ. Θεόδωρος Ιωαννίδης και κ. Μιχάλης Βορκάς.

Πρόκειται για μία σημαντική στιγμή στην πορεία, τη δράση και τη συνολική ιστορία του ΠΔΣ αφού στο πλαίσιο 
του εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης μετέχουν στα ανωτέρω συμβούλια μέλη από τις τάξεις των δικηγόρων. Ο 
ΠΔΣ θεωρεί την εξέλιξη αυτή σαν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για περεταίρω μεταρρυθμίσεις και την εμβάθυνση 
της συμμετοχής των λειτουργών της δικαιοσύνης στο Κράτος Δικαίου. 

Η εξέλιξη αυτή εκπληρώνει επίσης τον καταλυτικό ρόλο που έχει – και πρέπει να έχει - ο ΠΔΣ ως βασικός 
εταίρος στις επιβαλλόμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης, συναισθανόμενος πλήρως τον 
αντίκτυπο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας του δικαστηριακού συστήματος.
Οι δικηγόροι, εξάλλου, ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, οφείλουν να συμβάλουν και να συνεισφέρουν 
ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών απονομής της δικαιοσύνης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, επικεντρώνονται οι συγκροτημένες προσπάθειες και οι συντονισμένες 
πρωτοβουλίες του ΠΔΣ προκειμένου η δικαιοσύνη στο σύνολό της να προσαρμοστεί στις σύγχρονες αλλά και 
ραγδαίες εξελίξεις καθώς και στις συστάσεις που έχουν δοθεί από την Επιτροπή Greco, τo Rule of Law της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Επιτροπή Βενετίας.

Μετά δε και τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (5/8/2022)  των νόμων της δικαστικής 
μεταρρύθμισης στην ανώτατη βαθμίδα {Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022} 
μπορούμε να βαδίζουμε ταχύτερα προς τον στόχο της υλοποίησης των εν λόγω μεταρρυθμίσεων για τη 
βέλτιστη άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος και την εν γένει επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της 
δικαιοσύνης.

         https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24637-2022-08-11-19-27-32☛
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    BACKLOG

Συνάντηση με τον διαχειριστή-συντονιστή για ετοιμασία εισηγήσεων για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος των καθυστερημένων υποθέσεων (backlog) κ. Στέλιο Ναθαναήλ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του ΠΔΣ δρος Χρίστου Κληρίδη και του 
Γραμματέα κ. Νικόλα Τσαρδελλή με τον κ. Στέλιο Ναθαναήλ, πρώην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος διορίστηκε 
από το Ανώτατο Δικαστήριο ως διαχειριστής-συντονιστής για ετοιμασία εισηγήσεων προς αντιμετώπιση του θέματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Ναθαναήλ ενημέρωσε για τα διαβήματα και τις εισηγήσεις που κατέθεσε μέσω 
πολυσέλιδης έκθεσής του στο Ανώτατο Δικαστήριο για τη διαχείριση των καθυστερημένων υποθέσεων και αντηλλάγησαν 
απόψεις επί του θέματος. Μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:

•    Κατάρτιση καταλόγου συνταξιούχων δικαστών και δικηγόρων (που έχουν αφυπηρετήσει τα τελευταία 5 χρόνια) οι οποίοι 
κατόπιν επιλογής στη βάση κριτηρίων που θα καθορισθούν, θα κληθούν να εκδικάζουν παλαιές υποθέσεις με σύμβαση για 
ένα χρονικό διάστημα. Πιθανή, αν χρειαστεί μεγαλύτερος αριθμός, και η εμπλοκή έμπειρων δικηγόρων στην εκδίκαση 
υποθέσεων.

•    Ριζική αναδόμηση των Κακουργιοδικείων ώστε να απελευθερωθούν δικαστές για κάλυψη αναγκών πολιτικής δικαιοδοσίας 
στα επαρχιακά δικαστήρια.

•    Πρόσληψη νέων Δικαστών τύπου masters που θα αναλαμβάνουν όλο το προ της ακροάσεως της ουσίας στάδιο σε τακτό 
χρονικό διάστημα.

•    Προώθηση νομοθετικών αλλαγών ώστε συγκεκριμένες ποινικές υποθέσεις μικρής σοβαρότητας να τυγχάνουν εξώδικης 
ρύθμισης, απελευθερώνοντας έτσι αριθμό δικαστών για να καλύψουν ανάγκες πολιτικής δικαιοδοσίας.

•    Πρόσληψη αριθμού νέων δικαστών.
•    Όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν πέραν των δύο ετών να αντιμετωπίζονται ως καθυστερημένες.

Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ συμφώνησε επίσης και 
υπογράμμισε την αναγκαιότητα για δημιουργία 
υποδομής για τηλεδίκες, όπως επίσης και για την 
υιοθέτηση μέρους των Νέων Κανονισμών 
Πολιτικής Δικαιοδοσίας (Directions), τα οποία θα 
συμβάλουν άμεσα στη μερική αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Επιπρόσθετα, τόνισε την άμεση 
εφαρμογή της διαμεσολάβησης ως υποχρεωτικού 
μέσου επίλυσης διαφορών και την προώθηση του 
θεσμού αυτού όπως επίσης και του θεσμού της 
διαιτησίας.

Τονίστηκε δε ότι προϋπόθεση επιτυχούς 
υιοθέτησης και εφαρμογής των πιο πάνω 
εισηγήσεων αποτελεί η εξεύρεση επιπρόσθετων ή 
και νέων δικαστηριακών χώρων για κάλυψη των 
αναγκών που θα προκύψουν.

Ο ΠΔΣ αναγνωρίζει και χαιρετίζει τις συνεχείς 
προσπάθειες του Ανωτάτου Δικαστηρίου για 
επίλυση του προβλήματος των καθυστερήσεων, 
οι οποίες ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με εισηγήσεις που είχαν κατατεθεί εδώ και καιρό από τον ΠΔΣ https://www.cyprusbarasso-
ciation.org/index.php/el/news/16776-cepej. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που για πρώτη φορά επιδεικνύεται ουσιαστική θέληση και 
εκφράζεται κοινή συναντίληψη για προώθηση ενεργειών με στόχο τη συντονισμένη διαχείριση του backlog.

Τέλος, εκφράστηκε η συμβολή του ΠΔΣ στην υλοποίηση των πιο πάνω και η αναγκαιότητα της συνέχισης του εποικοδομητικού 
διαλόγου με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αντιλαμβανόμενοι ότι η δικαιοσύνη καταρρέει και ο εκσυγχρονισμός επείγει, χωρίς 
οποιαδήποτε άλλη αδικαιολόγητη χρονοτριβή.

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/23656-backlog-6☛
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Αψίδες ελέγχου στα Δικαστήρια 

Ο ΠΔΣ αναγνωρίζοντας και 
υπογραμμίζοντας διαχρονικά την ανάγκη 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της 
ασφάλειας των δικαστηρίων έχει χαιρετίσει 
τη λήψη νέων μέτρων ελέγχου της 
πρόσβασης στους δικαστηριακούς χώρους 
παγκυπρίως.

Η ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και της 
καταλληλόλητας των δικαστηριακών 
χώρων, εντάσσεται στο πλαίσιο της 
συνολικής μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης 
και είναι πάγια αιτήματα του ΠΔΣ, για τα 
οποία έχει προβεί σε στοχευμένες 
συνέργειες με θεσμικούς φορείς για τη 
διαμόρφωση ενός πλάνου εργασιών, το 
οποίο βρίσκεται ήδη σε τροχιά 
υλοποίησης.

Οι συγκεκριμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως είναι η εγκατάσταση αψίδων ανίχνευσης 
μετάλλων, ακτινοδιαγνωστικών μηχανών και ανιχνευτών μετάλλων χειρός, κρίνονται ως 
αναγκαίες προληπτικές παρεμβάσεις, για την αντιμετώπιση δυνητικών επικίνδυνων 
καταστάσεων για δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και για πολίτες που 
επισκέπτονται τους χώρους των δικαστηρίων.

Ωστόσο, σε συνέχεια των παραπόνων που έχει λάβει ο ΠΔΣ από δικηγόρους μέλη του 
αναφορικά με τους νέους ελεγκτικούς μηχανισμούς εισόδου στα Δικαστήρια, ο Πρόεδρος του 
ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης έχει αποστείλει  επιστολές προς το Ανώτατο Δικαστήριο με αίτημα 
την εξαίρεση των δικηγόρων από τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Αφενός, λόγω της συχνότητας των επισκέψεων δικηγόρων στα δικαστήρια δημιουργείται 
συνωστισμός και αφετέρου εκφράζεται ανησυχία για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί 
να έχει στην υγεία η καθημερινή έκθεση στην ακτινοβολία του συστήματος.

Θέση του ΠΔΣ είναι όπως εξαιρούνται οι δικηγόροι από τον εν λόγω έλεγχο όπως ισχύει τόσο 
για τους δικαστές όσο και το προσωπικό των δικαστηρίων.

Η ασφάλεια των δικαστηριακών χώρων σαφώς είναι ιδιαιτέρως σημαντικό θέμα και θα πρέπει 
να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τους αρμόδιους. Οποιαδήποτε μέτρα εφαρμόζονται θα 
πρέπει να λειτουργούν ενισχυτικά και αποτελεσματικά προς την ασφάλεια των χώρων, 
διασφαλίζοντας όμως συνάμα και συνθήκες απρόσκοπτης και εύκολης πρόσβασης στα 
δικαστήρια για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης.

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/23241-2022-06-03-15-35-24 

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24049-2022-06-28-16-48-06

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/25375-2022-09-22-10-12-42

☛

☛
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

    Συμμετοχή του ΠΔΣ στη συνάντηση για τη νέα Υπηρεσία Διαχείρισης Δικαστηρίων

☛

Ο ΠΔΣ συμμετείχε σε συνάντηση στο Ανώτατο 
Δικαστήριο, η οποία επικεντρώθηκε στην επιχειρούμενη 
προσπάθεια για σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητης 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Δικαστηρίων με στόχο τη 
βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των 
δικαστηρίων, ούτως ώστε οι δικαστές να επιτελούν 
απερίσπαστα το έργο τους.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
20/052022,  στην παρουσία της τέως Προέδρου του 
Ανωτάτου κ. Περσεφόνης Παναγή, παρευρέθηκαν ο 
Διευθυντής Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου, 
εμπειρογνώμονες από το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης 
της Ιρλανδίας (IPA), η Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης κ. Στέφη Δράκου, εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και εκ μέρους του ΠΔΣ ο Αντιπρόεδρος κ. 
Γιώργος Χριστοφίδης και ο κ. Νικόλας Κωνσταντινίδης, 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκφράστηκε εκ νέου η 
κοινή διαπίστωση ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν είναι 
παραγωγικό και συνεπώς θα πρέπει να δρομολογηθούν 
αλλαγές, κυρίως σε ζητήματα κουλτούρας. Λόγω δε της 
καθυστέρησης που έχει σημειωθεί σχετικά με τις 
παραδοτέες εργασίες, συμφωνήθηκε επέκταση του 
χρονοδιαγράμματος μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2022.

Προκειμένου να διασφαλίζεται  η αποδοτικότητα του 
συστήματος και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
πισωγυρίσματος στο παρόν σύστημα, το οποίο κατά 
κοινή παραδοχή είναι ατελέσφορο, ο ΠΔΣ τόνισε ότι οι 
αλλαγές θα πρέπει να είναι ουσιαστικές ως προς το 
μοντέλο στο οποίο συνηγορούν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Παράλληλα, εκφράστηκε η ανησυχία αναφορικά με τη 
μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις ανάλογες ρυθμίσεις, 
καθώς και για τους απαιτούμενους πόρους, 
επαναλαμβάνοντας την αναγκαιότητα για επενδύσεις 
στον τομέα της δικαιοσύνης ούτως ώστε να 
ανταποκρίνεται στην αποστολή της και στις προκλήσεις  

του σήμερα. Η εκάστοτε Κυβέρνηση, που έχει την ευθύνη 
της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, οφείλει να 
παρέχει στη δικαιοσύνη δικαστήρια, εξοπλισμένα με τις 
απαραίτητες υποδομές καθώς και το αναγκαίο 
προσωπικό για τη διεκπεραίωση και επιτέλεση του 
δικαστικού έργου.

Όσον αφορά το ΔΣ της νεοσύστατης Αρχής, ο ΠΔΣ 
υπογράμμισε, παραθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, 
την αλλαγή της πλειοψηφίας του, καθώς και την ανάγκη 
διαφοροποίησης του εργασιακού μοντέλου σε νέους 
κατά κύριο λόγο εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΠΔΣ επεσήμανε ότι τη διαχείριση των 
δικαστηρίων στη νέα Υπηρεσία δεν θα πρέπει να έχουν 
κατ’ αποκλειστικότητα οι δικαστές που θα απαρτίζουν 
κατά πλειοψηφία το νέο Συμβούλιο, αλλά πρόσωπα με 
εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας, 
οικονομικών και άλλους τομείς. Στο Συμβούλιο αυτό θα 
πρέπει επίσης να μετέχουν εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι 
του ΠΔΣ.

Ευρισκόμενοι σε προπαρασκευαστικό στάδιο για τη νέα 
Υπηρεσία Διαχείρισης των Δικαστηρίων, θα πρέπει να 
εκτιμηθούν συνολικά και να αξιολογηθούν επακριβώς τα 
δεδομένα, να προβλεφθούν ορθολογικά τα όποια 
μειονεκτήματα, με βασική προϋπόθεση την τήρηση της 
αρχής της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας.

Ο ΠΔΣ έχει συγκεκριμένες θέσεις για τις πτυχές της νέας 
ανεξάρτητης Υπηρεσίας, τις οποίες και επεξεργάζεται σε 
επίπεδο ΔΣ και θα κοινοποιήσει στα μέλη του επόμενο 
διάστημα. 

Δεδομένου ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποτελεί θεμέλιο 
του κράτους δικαίου αφού μεριμνά για την προστασία 
των δικαιωμάτων των πολιτών και την εύρυθμη 
λειτουργία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του 
τόπου μας, κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική η προσαρμογή 
της λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας κατά τρόπο, ώστε να 
είναι επιβοηθητική και να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις 
υπάρχουσες και προκύπτουσες ανάγκες.

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/23037-2022-05-31-06-03-35 



Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης 
Το Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης C.A.M.C (HE260633) 
ιδρύθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2010. 

Πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά εγγυήσεως χωρίς 
κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Εταιρειών Νόμου 113, με έδρα 
τα Γραφεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο κύριος στόχος του Κέντρου είναι η επίλυση διεθνών και εγχώριων διαφορών μέσω της παροχής υπηρεσιών 
Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης.

Το  Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης C.A.M.C έχει θεσπίσει τους δικούς του Κανονισμούς Διαιτησίας 
και Διαμεσολάβησης και έχει υιοθετήσει τους Κανονισμούς Διαιτησίας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το 
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο -UNCITRAL.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου απαρτίζεται από τον κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, Πρόεδρο του Κέντρου, την κ. 
Κούλια Βάκη, Εκτελεστική Διευθύντρια του ΠΔΣ και Γραμματέα του ΔΣ του Κέντρου και τους κ.κ. Χάρη Δημητρίου, 
Ανδρέα Δημητρίου, Δημήτρη Καλλένο, Νικόλα Κωνσταντινίδη και Χριστίνα Ζίκκου, Διευθυντές. 

Το Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης C.A.M.C προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης υποθέσεων 
Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του. 
Παράλληλα, στοχεύει στο άμεσο μέλλον στην τήρηση μητρώων Διαιτητών και Διαμεσολαβητών καθώς και στην 
παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε διαιτητές και διαμεσολαβητές.

          Για περισσότερες πληροφορίες για το Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης C.A.M.C  https://camc.org.cy/

          Κριτήρια ένταξης στα Μητρώα Διαιτητών και Διαμεσολαβητών του Κυπριακού Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης
          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24490-2022-07-15-10-28-38
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Συνδρομή δικηγόρων μελών του ΠΔΣ στη διαχείριση των αιτήσεων ασύλου
Θετικά αντικρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών την πρόταση – πρωτοβουλία του 
Προέδρου δρος Χρίστου Κληρίδη και του ΔΣ του ΠΔΣ για συνδρομή δικηγόρων 
μελών του στη διεκπεραίωση του μεγάλου και συσσωρευμένου όγκου των 
αιτήσεων ασύλου στο διοικητικό μέρος και στο πλαίσιο του Δικαστηρίου Διεθνούς 
Προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του δρος Κληρίδη με τον Υπουργό Εσωτερικών 
κ. Νίκο Νουρή  που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, 
υπήρξε κατ’ αρχήν συμφωνία και εκφράστηκε η δέσμευση όπως εξεταστούν άμεσα 
όλες οι πτυχές και παράμετροι της εν λόγω στόχευσης, προκειμένου να 
δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες μέσω της Νομικής Υπηρεσίας καθώς και 

το νομοπαρασκευαστικό έργο που τυχόν απαιτηθεί.

Θεωρούμε ότι η συμβολή του ΠΔΣ θα είναι ουσιαστική για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της εξέτασης των 
εκκρεμουσών και νέων αιτήσεων ασύλου από δικηγόρους, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ακολουθητέα διαδικασία 
θα ολοκληρώνεται εντός εύλογων χρονοδιαγραμμάτων με προσήλωση στην κείμενη νομοθεσία.

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/24661-2022-08-29-11-45-28 

Ενίσχυση του ΠΔΣ με ανθρώπινο δυναμικό
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του ΠΔΣ σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή καλωσορίζει στην 

ομάδα του την κ. Μαρία Χατζηβασιλείου στη θέση της υπεύθυνης του Τμήματος Εποπτικού Ελέγχου AML και την 
Κυριακή Χριστοφή στη θέση λειτουργού.

☛

☛

☛
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Common Law in Europe Conference 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο συνέδριο Common Law in Europe, το οποίο διοργάνωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός 
Σύλλογος (ΠΔΣ) και το Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας (Τhe General Council of the Bar of England 
and Wales)  στο Columbia Plaza στη Λεμεσό την Πέμπτη και Παρασκευή 16 και 17 Ιουνίου 2022, με την υποστήριξη των Infocre-
dit Group, LexisNexis, Ispiral και Ζygos.

Βασικός στόχος του θεσμού, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του ΠΔΣ, είναι να φέρνει σε επαφή χώρες του Κοινοδικαίου από 
τον ευρωπαϊκό χώρο, οι οποίες έχουν να μοιραστούν και να διδαχθούν πολλά από το Κοινοδιακιο στις ειδικές έννομες τάξεις 
τους. Δεδομένου ότι το Κοινοδίκαιο είναι μια σημαντική πηγή δικαίου, καθώς επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπων και αποτελεί το 
δίκαιο που επικρατεί στην πλειονότητα των αγγλόφωνων κρατών, τέτοιες διοργανώσεις συμβάλλουν εποικοδομητικά και 
συνολικά στην εκτίμηση και θεώρηση σημαντικών πτυχών στις σημερινές επικρατούσες συνθήκες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, επιδίωξη του ΠΔΣ είναι ο θεσμός αυτός να επεκταθεί σε περισσότερες χώρες του Κοινοδικαίου, 
πέραν του ευρωπαϊκού χώρου.

Κατά την πρώτη μέρα του συνεδρίου εναρκτήριους χαιρετισμούς απηύθυναν η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κα 
Στέφη Δράκου, η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου κα Περσεφόνη Παναγή, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης και 
ο Ύπατος Αρμοστής του ΗΒ στην Κύπρο κ. Στίβεν Λίλι.

Η Υπ. Δικαιοσύνης συγχαίροντας τους συντελεστές της διοργάνωσης του συνεδρίου, σημείωσε ότι το Common Law in Europe 
Conference είναι ένας πάρα πολύ χρήσιμος θεσμός, διότι πέραν από το ότι φέρνει κοντά τον δικηγορικό κόσμο για να 
συζητήσουν σημαντικά θέματα, παρέχεται και ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων. Τέτοιες συναθροίσεις, πρόσθεσε, 
βοηθούν στη διακίνηση ιδεών και συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του δικαίου.

Ο δρ Κληρίδης σε ένα επιγραμματικό απολογισμό ανέφερε ότι το συνέδριο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. «Είχαμε αθρόα 
συμμετοχή τόσο σε επίπεδο ομιλητών όσο και σε επίπεδο συναδέλφων δικηγόρων. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που τέτοιου 
είδους συνέδρια του ΠΔΣ πραγματικά κοσμούν το επίπεδο του αναβαθμισμένου ΠΔΣ. Θεωρώ ότι όλοι οι ομιλητές, οι 
συμμετέχοντες, οι συντονιστές τόσο από την Αγγλία όσο και την Κύπρο έδειξαν τον καλύτερο τους εαυτό. Ήταν μεγάλη η τιμή 
που είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας 
όπως επίσης και με την Πρόεδρο των solicitors του Law Society της Αγγλίας με τους οποίους έχουμε δρομολογήσει περαιτέρω 
συνέργειες και παροχή βοήθειας όπου τη χρειαζόμαστε», σημείωσε. 

Σε δηλώσεις της η Επίτροπος Νομοθεσίας κα Λουίζα Ζαννέτου ανέφερε ότι το συνέδριο είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς 
φέρνει κοντά επαγγελματίες από χώρες με τις οποίες έχουμε πολλά κοινά θέματα και κοινές διαδικασίες στον δικό μας νομικό 
χώρο. Είναι πολύ σπουδαίο, τόνισε, να μπορεί κάποιος να ανταλλάζει απόψεις και να βλέπει τις εξελίξεις, ειδικά σε χώρες που 
έχουν κοινά συστήματα με εμάς. «Ως Επίτροπος Νομοθεσίας είναι πολλές οι φορές που αναζητώ τον τρόπο χειρισμού ενός 
θέματος ή την εξέλιξη μιας νομοθεσίας όπως υπάρχει στην Αγγλία, στην Ιρλανδία ή σε άλλα παρόμοια συστήματα για να 
μπορέσω να προβώ σε σχετικές εισηγήσεις προς την Κυβέρνηση για τον τρόπο που πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε, ενόψει 
της ανάγκης για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του δικαίου μας», ανέφερε. 
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☛

Ενότητες του συνεδρίου

Το συνέδριο ήταν δομημένο σε οκτώ ενότητες στο πλαίσιο των οποίων αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα θέματα και δόθηκε χρόνος 
για συζήτηση όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήματα στους ομιλητές. 

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου συμμετείχαν ως ομιλητές η Επίκουρη Καθηγήτρια Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
δρ Τατιανή – Ελένη Συνοδινού, ο δρ Κρίτωνας Διονυσίου και ο κ. Christian Wisskirchen, Head of International Policy (BCEW).

Όπως ανέφερε ο δρ Διονυσίου, 
αναπτύχθηκε το θέμα της εγγραφής 
και εκτέλεσης αγγλικών αποφάσεων 
εντός της ΚΔ. Το ζήτημα που έχει 
προκύψει, εξήγησε, με την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ επιλύεται ακριβώς λόγω 
του ότι η Κύπρος αποτελεί μέρος της 
Κοινοπολιτείας αλλά και των χωρών 
του Κοινοδικαίου. Υπάρχουν, είπε, 
πολλές ευκαιρίες για βελτίωση του 
ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος 
αλλά σε κάθε περίπτωση, το 
Κοινοδίκαιο παρέχει τα εργαλεία αλλά 
και τη νομική βάση για την εγγραφή και 
εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων 
στην ΚΔ.

Η δρ Συνοδινού, σημείωσε ότι το Brexit 
έχει δημιουργήσει μια αναταραχή στον νομικό κόσμο και ευρύτερα στη συνεργασία στον τομέα της Δικαιοσύνης. «Η συμφωνία 
η οποία συζητήθηκε από όλους τους ομιλητές αφορούσε ζητήματα κυρίως ποινικού δικαίου. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε 
ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, το οποίο έχει δημιουργήσει μια κατάσταση ανασφάλειας και αβεβαιότητας στο τι 
εφαρμόζεται και πώς εφαρμόζεται. Στο πλαίσιο αυτό, εκεί όπου είχαμε ένα κοινοτικό κεκτημένο το οποίο έδινε λύσεις, τώρα 
έχουμε ένα μωσαϊκό περισσότερων λύσεων, είτε αναδρομής σε εθνικά δίκαια, σε εθνικούς περιορισμούς, είτε την ανάγκη 
αναδρομής σε διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες επαναξιολόγησης εθνικών νομοθεσιών. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση 
μη προβλεψιμότητας που οι νομικοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και σε πρακτικό επίπεδο. Επίσης, κάτι το οποίο θα πρέπει 
να μας ενδιαφέρει είναι το καθεστώς των δικηγόρων, το οποίο το θεωρούσαμε δεδομένο, αλλά έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό τόσο για τους Ευρωπαίους δικηγόρους στο ΗΒ όσο και για τους δικηγόρους από το ΗΒ στις ευρωπαϊκές χώρες και 
πραγματικά θεωρώ ότι και οι παρουσιάσεις και οι απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήματα διαφώτισαν σε σχέση με τα 
ζητήματα αυτά», ανέφερε.

Η δεύτερη ενότητα, με ομιλητές τους κ. Roddy Dunlop, QC (Scots), κ. Ian Rogers, QC (BCEW), κ. Colin Smith, (BoI) και δρα 
Κώστα Παρασκευά καταπιάστηκε με τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τις ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες του Κοινού Δικαίου. Η 
δεύτερη ενότητα, ανέφερε ο δρ Παρασκευά, ασχολήθηκε με την ερμηνεία της ευρωπαϊκής σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τις πρόσφατες εξελίξεις σε τρεις δικαιοδοσίες. Δηλαδή, τη δικαιοδοσία της Μεγάλης 
Βρετανίας, της Ιρλανδίας και της Κύπρου και ο κάθε ομιλητής έκανε αναφορά στις νομολογιακές εξελίξεις στην έννομη τάξη της 
χώρας του.

Η τρίτη ενότητα αφορούσε το εταιρικό δίκαιο και ομιλητές στο πάνελ ήταν οι κ. Αλέξανδρος Τσιρίδης, κ. Kelley Smith, SC (BoI), 
κ. Stephanie Stocker, (LSEW), κ. Αντρέας Θωμά και κ. Timothy Harry, (BCEW). Όπως είπε ο κ. Τσιρίδης ήταν πάρα πολύ 
ενδιαφέρουσα ενότητα αφού και στην Κύπρο είμαστε σε μια διαδικασία αναθεώρησης του Εταιρικού Δικαίου και είναι πάρα πολύ 
χρήσιμο να ανταλλάξουμε απόψεις σε σχέση με το τι ισχύει σε άλλες δικαιοδοσίες Κοινοδικαίου, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη 
κατά τη διαβούλευση σε σχέση με το νέο πλαίσιο Εταιρικού Δικαίου.

Η τέταρτη ενότητα αφορούσε τις κυρώσεις, οι οποίες έχουν επιβληθεί από την ΕΕ στη Ρωσία με ομιλητές τους κ. Mark Fenhalls, 
QC, κ. Konrad Rodgers, BCEW, κ. Άντρεα Ιωακείμ, κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη και κ. Ben Keith, (BCEW).
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Αναπτύχθηκαν, ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης, θέματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι δικηγόροι σε σχέση και με τους κινδύνους 
που προκύπτουν από την επιβολή των κυρώσεων σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες οι δικηγόροι. 
Πολλές φορές, διευκρίνισε, εγείρονται πάρα πολύ δύσκολα θέματα με κίνδυνο τόσο οι δικηγόροι όσο και οι πελάτες τους να 

βρεθούν, αν δεν είναι προσεκτικοί, σε μια κατάσταση στην 
οποία μπορούν να παραβιαστούν κυρώσεις με 
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να επιβληθούν 
σοβαρές ποινές. Είναι ένας τομέας, τόνισε, στον οποίο οι 
δικηγόροι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, να 
μελετούν τις κυρώσεις, να λαμβάνουν καθοδήγηση, να 
συμβουλεύουν τους πελάτες τους με τρόπο που να μην 
οδηγεί σε καμία περίπτωση σε παραβίαση των 
κυρώσεων. 

Σε θέματα τεχνολογίας επικεντρώθηκε η πέμπτη ενότητα 
του συνεδρίου με ομιλητές τους κ. Χριστιάνα Αριστείδου, 
κ. Shobana Iyer, (BCEW), κ. Nick Price, (LSEW), δρα 
Γιώργο Θεοχαρίδη Πρόεδρο της Επιτροπής της 
Κεφαλαιαγοράς και δρα Χάρη Σαββίδη. Αναπτύχθηκαν 
θεματικές για το πώς η τεχνολογία βοηθά την οικονομία, 
τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ταυτόχρονα, 
αναδείχθηκαν οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες που 
προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή της τεχνολογίας. Το 
νομικό κομμάτι, σημείωσε ο δρ Θεοχαρίδης, αναμφίβολα 
επηρεάζει τον χρηματοοικονομικό τομέα, γι’ αυτό τον λόγο 
θα πρέπει η εξέλιξη στους δύο αυτούς τομείς να είναι 
ταυτόχρονη για να μπορεί να υπάρχει η κατάλληλη 
προστασία των επενδυτών. Είναι πολύ σημαντικό, 
επεσήμανε, να υπάρχει αυτή η διάδραση μεταξύ του 
χρηματοοικονομικού και νομικού τομέα ούτως ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των επενδυτών και των 
αγορών. 

Το θέμα της έκτης ενότητας αφορούσε τη ρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και ανέπτυξαν οι κ. Παύλος 

Παναγή, κ. John Freeman, (BoI), κ. Barry Faudemer, (Jersey), κ. Μαρία Κλάππα.

Η έβδομη ενότητα εστίασε στον ρόλο της διαιτησίας με ομιλητές τους κ. Frederico Singarajah, (BCEW), κ. Cathrina Keville, 
(BoI), κ. Michael Frisby (LSEW), κ. Αντρέα Δημητρίου. 

Εξετάστηκε σημείωσε ο κ. Δημητρίου ο ρόλος της διαιτησίας σε διεθνές αλλά και τοπικό επίπεδο και πώς η ίδρυση του 
Εμπορικού Δικαστηρίου θα βοηθήσει στη διεξαγωγή διαιτησιών εντός της ΚΔ και κατά πόσο αυτό το δικαστήριο θα μπορέσει να 
γίνει διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο. 

Οι ενδιάμεσες θεραπείες προς υποστήριξη ξένων διαδικασιών και πώς μπορεί το Κυπριακό Δίκαιο να εξελιχθεί ήταν το θέμα της 
όγδοης και τελευταίας ενότητας του συνεδρίου με ομιλητές τους κ. Μύρωνα Νικολάτο, τέως Πρόεδρο του Ανώτατου 
Δικαστηρίου, κ. Paul Mitchell, QC (BCEW), κ. Steven Gee, QC (BCEW), κ. Μάρκο Δράκο.
Πρόκειται, για το θέμα των ενδιάμεσων μέτρων, εξήγησε ο κ. Νικολάτος, που μπορούν να εγκριθούν από τα δικαστήρια με 
σκοπό την υποβοήθηση των κυρίως αγωγών, έτσι ώστε στο τέλος, αν κάποιος κερδίσει την υπόθεσή του, να υπάρχουν τα 
περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσει να ικανοποιήσει τυχόν απόφαση που θα εκδοθεί υπέρ του. Να μην έχουν δηλαδή, 
διευκρίνισε, κατασπαταληθεί τα περιουσιακά στοιχεία ή να έχουν εξαχθεί στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα ο ενάγων να παίρνει 
μια απόφαση που δεν μπορεί να την εκτελέσει. Καταληκτικά, ο κ. Νικολάτος συγχαίροντας την όλη οργάνωση του συνεδρίου, 
υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις μεταξύ χωρών του Κοινού Δικαίου στην Ευρώπη βοηθούν πάρα πολύ στον 
εμπλουτισμό και ενίσχυση της γνώσης μας ούτως ώστε να βελτιωνόμαστε διαρκώς.



Συνάντηση του δρος Κληρίδη
με την Πρόεδρο του
Law Society of England and Wales,
κ. I. Stephanie Boyce

           https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24360-law-society-of-england-and-wales-i-stephanie-boyce
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Συμμετοχή του ΠΔΣ στις εκδηλώσεις του
 Δικηγορικού Συλλόγου Μαδρίτης για τη
συμπλήρωση 425 χρόνων από την ίδρυσή του

 Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Μαδρίτης διοργάνωσε την εβδομάδα, 13-17
 Ιουνίου 2022, σειρά από εκδηλώσεις και συνέδρια εξ αφορμής των 425
 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου της πρωτεύουσας της Ισπανίας
στις 15 Ιουνίου το 1596.

 Ο ΠΔΣ εκπροσωπήθηκε στις εκδηλώσεις από το μέλος του Διοικητικού
 Συμβουλίου και Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας, κ.
Νικόλα Κωνσταντινίδη.

 Στο περιθώριο των εκδηλώσεων διενεργήθηκαν επαφές με αριθμό
 εκπροσώπων διεθνών και ευρωπαϊκών δικηγορικών συλλόγων και
 άλλων νομικών οργανισμών, με τους οποίους ανταλλάχθηκαν απόψεις
 και βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με το δικηγορικό επάγγελμα και τον
 τομέα της δικαιοσύνης και συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας σε
διάφορους τομείς.

 Εκπρόσωποι του νομικού επαγγέλματος των κρατών
 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της
 Ευρώπης συνήλθαν στη Βιέννη στις 11 Ιουνίου 2022 με την
 ευκαιρία της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της
 Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου και υπέγραψαν το Vienna
Declaration in Support of the Rule of Law.
 Τον ΠΔΣ εκπροσώπησε ο Γραμματέας κ. Νικόλας
 Τσαρδελλής ο οποίος και υπέγραψε τη διακήρυξη, η οποία
 καλύπτει, μεταξύ άλλων, θέματα όπως είναι η ανεξαρτησία
 της δικαιοσύνης, η υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, η
 ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και η τεχνητή δικαιοσύνη, ο
 πόλεμος στην Ουκρανία, τα περιβαλλοντικά θέματα, ο
σεβασμός στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ.

           https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/23691-vienna-declaration-in-support-of-the-rule-of-law☛

Υπογραφή του Vienna Declaration in Support of the Rule of Law

☛           https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/23665-425
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ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Δράση Κοινής Αντίληψης ΠΔΣ 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, στο πλαίσιο πρότασης που υποβλήθηκε από την Επιτροπή 
Νέων Δικηγόρων και εγκρίθηκε από το ΔΣ, έχει προχωρήσει στη 
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.

Η συγκεκριμένη Δράση απευθύνεται στους παρόχους νομικών υπηρεσιών, τις δικηγορικές εταιρείες, τα δικηγορικά 
γραφεία και τους δικηγόρους μέλη του ΠΔΣ.

          Για το πλαίσιο της "Δράσης" 
          https://www.cyprusbarassociation.org/files/drasi_kinis.pdf

          Για την εγγραφή σας στη "Δράση"
          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/23486-2022-06-10-11-25-48
 
Ο ΠΔΣ θα αποστείλει σχετικό λογότυπο σε όσους εγγράφονται στη Δράση, το οποίο θα μπορούν να αναρτήσουν στη σελίδα τους.

Ανανέωση και
επανακυκλοφορία
του Νομικού Βήματος

Το Νομικό Βήμα επανακυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή με στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον 
δικηγόρο, τον φοιτητή της Νομικής καθώς και για όποιον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Προϋπόθεση βέβαια για την επιτυχία του στόχου αυτού είναι να εμπλουτίζεται κάθε έκδοσή του με 
αρθρογραφία, που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, η οποία θα βρίσκεται σε αντιστοιχία με τους 
βασικούς τομείς του δικαίου.

Γι’ αυτό τον λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική η δική σας συμβολή, συνεργασία και στήριξη.

Το Νομικό Βήμα θα εκδίδεται τρεις φορές τον χρόνο σε και θα είναι προσβάσιμο μέσω της σελίδας του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Η ετήσια συνδρομή για την ηλεκτρονική έκδοση του Νομικού Βήματος ανέρχεται στα 50 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καταβάλλεται εφάπαξ.

Για τα βήματα της συνδρομής 

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/23399-2022-06-08-14-34-46 

☛
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LAWYEREX 2

Συμμετοχή του ΠΔΣ στο Multilateral Exchange of Lawyers 2022 – 2025 (LAWYEREX 2)

Το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Foundation) και ο Δικηγορικός Σύλλογος Τσεχίας φιλοξένησαν το 
πρόγραμμα Multilateral Exchange of Lawyers 2022 – 2025 που έχει στόχο την ανταλλαγή νέων δικηγόρων μεταξύ των 
κρατών – μελών της ΕΕ που συμμετέχουν σε αυτό.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 03 Ιουνίου 2022 συμμετείχαν εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων της 
Τσεχίας, του Παρισιού, της Πολωνίας, του ΠΔΣ, της Πολωνίας, της Ισπανίας και Βαρκελώνης, της Ρουμανίας, των Αθηνών, 
της Σλοβακίας και της Ιταλίας που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα LAWYEREX 2 καθώς και εκπρόσωποι του European 
Lawyers Foundation.
Τον ΠΔΣ εκπροσώπησε η λειτουργός του Τμήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), κ. Σαλώμη 
Χαραλάμπους.
Στο πλαίσιο της συνάντησης αναπτύχθηκαν τα χρονοδιαγράμματα του 
προγράμματος και οι υποχρεώσεις εκάστου Δικηγορικού Συλλόγου.
Έγινε επίσης ενημέρωση για τις κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να 
ακολουθούν όλοι οι συμμετέχοντες προκειμένου το πρόγραμμα να 
υλοποιείται στη βάση ενιαίου συντονισμού.
Μεταξύ των στοχεύσεων του προγράμματος είναι να δοθεί συνέχεια στο 
πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής δικηγόρων, το οποίο αρχικά 
είχε τεθεί από το MULTILAW και ακολούθως μετεξελίχθηκε στο 
LAWYEREX 1.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επίσης παρέχει την ευκαιρία ανταλλαγής 
σε 124 δικηγόρους από τους 10 Δικηγορικούς Συλλόγους που μετέχουν 
στο πρόγραμμα.
Από την Κύπρο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμμετάσχουν 10 
δικηγόροι με παράλληλη φιλοξενία στην Κύπρο 10 δικηγόρων από τους 
προαναφερθέντες Δικηγορικούς Συλλόγους. Η περίοδος ανταλλαγής θα 
έχει διάρκεια δύο εβδομάδων και θα περιλαμβάνει έξι κύκλους.
Οι ανταλλαγές δικηγόρων μπορούν να οδηγήσουν σε ανταλλαγές 
βέλτιστων πρακτικών, εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων, μέσω της 
διάδρασης και της αλληλεπίδρασής με δικηγόρους από διαφορετικά 
νομικά συστήματα της Ευρώπης.
Επιδίωξη αποτελεί και η ενίσχυση, διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής 
δικαστικής κουλτούρας. Παράλληλη επιδίωξη είναι και η συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για 
κατάρτιση, στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης των δικηγόρων, του 15% των δικηγόρων μέχρι το 2024.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της ΣΕΕ και θα προσμετρήσει για 80 πιστοποιημένες μονάδες.

Συνεργασία του ΠΔΣ με τον παγκόσμιο οργανισμό πάροχο εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης για διαχείριση κινδύνων σε σχέση με τις ισχύουσες κυρώσεις K2 Integrity

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον 
κορυφαίο παγκόσμιο οργανισμό παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης 
κινδύνου K2 Integrity.
Η συνεργασία αυτή παρέχει στα μέλη του ΠΔΣ τη δυνατότητα εξειδικευμένης πρόσβασης 
στο πρόγραμμα Certified Risk Management Specialist – Russia Sanctions (CRMS-RS) 
με μειωμένη τιμή, το οποίο μέσα από ολοκληρωμένη και στοχευμένη εκπαίδευση για τα 
μέλη του  ΠΔΣ, καλλιεργεί και αναπτύσσει δεξιότητες και ικανότητες πρόβλεψης και 
αξιολόγησης κινδύνων.
Μέλη του ΠΔΣ που θα εγγραφούν για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα θα έχουν επίσης πρόσβαση στην τρέχουσα δέσμη προγραμμάτων, τα οποία επικεντρώνονται σε θεματικές όπως 
η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και στην πάταξη της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας (CFT), διαχείριση κινδύνων από κυρώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καταπολέμηση της δωροδοκίας και της 
διαφθοράς (ABC) και άλλων περιπτώσεων απάτης.

          Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής επισκεφθείτε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:
          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/24615-k2-integrity-2 
☛



The 2022 EU Justice Scoreboard
Στατιστικά αποτελέσματα που καταγράφονται στην έκθεση «The 2022 EU Justice Scoreboard» για 
τη δικαιοσύνη στην ΕΕ

Τις διαχρονικές παθογένειες του συστήματος δικαιοσύνης στην Κύπρο αποτυπώνουν για ακόμη μια φορά τα στατιστικά στοιχεία 
που καταγράφονται στην έκθεση «The 2022 EU Justice Scoreboard», επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις εντεινόμενες ανησυχίες του 
ΠΔΣ, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, της Νομικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για την κατάρρευση 
του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

Η κατακόρυφη αύξηση των καθυστερήσεων 
στην εκδίκαση των υποθέσεων, ως 
αποτέλεσμα βασικών ελλείψεων και 
χρόνιων προβλημάτων του συστήματος, 
φανερώνει και πάλι ξεκάθαρα την ανάγκη 
για προώθηση και ολοκλήρωση της 
συνολικής μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης 
με παρεμβάσεις που είναι άμεσα εφικτές.
Μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στη 
βελτίωση του χρόνου απονομής της 
δικαιοσύνης, θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη 
των πολιτών στον θεσμό της δικαιοσύνης, 
θα συντελούν στην ενίσχυση της ανάπτυξης 
και θα ανυψώνουν διεθνώς το κύρος της 
χώρας μας ως κράτους δικαίου.
Στον πιο κάτω πίνακα, παρουσιάζεται ο 

υπολογιζόμενος χρόνος επίλυσης υποθέσεων για τα έτη 2012, 2018 – 2020 όπου είναι εμφανές ότι η Κύπρος σε σχέση με τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση στην επίλυση διαφορών.
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν για ακόμα μια φορά την οδυνηρή θέση της Κύπρου στην καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης, 
η οποία επιφέρει μείζονες συνέπειες στην κοινωνία, την οικονομία και το κράτος δικαίου.
Τα ευρήματα των ερευνών όμως δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και μόνο προς διαβεβαίωση των αδυναμιών του συστήματος, 
αλλά για να αναδειχθούν και τα περιθώρια βελτίωσης, ώστε να μπορέσει το σύστημα δικαιοσύνης να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Για το πλήρες κείμενο της έκθεσης «The 2022 EU Justice Scoreboard» πατήστε ΕΔΩ

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/22694-the-2022-eu-justice-scoreboard  

Ψήφιση των νομοσχεδίων για σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου
Σημαντικό βήμα προόδου στη σκοπούμενη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης αποτελεί η υπερψήφιση, την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022, 
από την Ολομέλεια της Βουλής των νομοσχεδίων για την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου.
Ο ΠΔΣ ως βασικός εταίρος της μεταρρύθμισης εκφράζει την ικανοποίησή του και απευθύνει τις ευχαριστίες του προς το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, το Ανώτατο Δικαστήριο, ειδικά στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομικών κ. Νίκο Τορναρίτη καθώς και στους βουλευτές, που έχουν συμβάλει καίρια και 
αποτελεσματικά στην ευόδωση του συγκεκριμένου στόχου.
Δεδομένου ότι η ταχύτητα και η ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης συναρτάται με τη δημιουργία 
εξειδικευμένων τμημάτων σε όλα τα επίπεδα απονομής της, η σύσταση του Εμπορικού Δικαστηρίου και του 
Ναυτοδικείου θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση των Επαρχιακών Δικαστηρίων, στην 
αναβάθμιση της ποιότητας στην απονομή δικαιοσύνης καθώς και στην περαιτέρω προώθηση της Κύπρου 
ως κέντρου παροχής υπηρεσιών.
Ο ΠΔΣ ακολουθώντας τον εκσυγχρονιστικό προσανατολισμό θα συνεχίσει να καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την ψήφιση των τριών Νομοσχεδίων της 
δικαστηριακής μεταρρύθμισης και υλοποίηση των αναγκαίων τομών 
για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της δικαιοσύνης.
Ανακοίνωση του για την ψήφιση της τροποποίησης του Συντάγματος 
από τη Βουλή για χρήση της αγγλικής γλώσσας στο Εμπορικό 
Δικαστήριο 

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/22373-2022-05-13-07-15-43 
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Παρουσίαση του προγράμματος «Δικαιοσύνη για Όλους»

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ), το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο του 
Δήμου Λευκωσίας και το Κυπριακό Δίκτυο Δικαιοσύνη για Όλους, πραγματοποίησαν κοινή διάσκεψη Τύπου στις 19 Απριλίου 
2022, στο πλαίσιο της οποίας έγινε παρουσίαση του προγράμματος «Δικαιοσύνη για Όλους» το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία 
την 1η Σεπτεμβρίου 2022.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κ. 
Αναστασία Ανθούση και ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.
Τη φιλοσοφία και τους δομικούς άξονες του προγράμματος, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του ΠΔΣ, ανέπτυξε η δικηγόρος και 
συνιδρύτρια του Κυπριακού Δικτύου Δικαιοσύνη για Όλους κ. Αλεξία Κουντουρή.
Το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου για ελεύθερη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, τόνισε η κ. Κουντουρή, είναι ιερό και 
αδιαπραγμάτευτο. Σε μία σύγχρονη, δημοκρατική 
και προοδευτική κοινωνία, για να έχει νόημα και 
περιεχόμενο αυτό το δικαίωμα, διασαφήνισε, θα 
πρέπει πρώτα και κύρια όλοι οι πολίτες να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η 
ισότιμη πρόσβαση σε δικηγόρο και κατ’ επέκταση 
στη Δικαιοσύνη συνανθρώπων μας που 
αδυνατούν να το πράξουν.
Δικαιούχοι θα είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, 
λήπτες ΕΕΕ και η εξακρίβωσή τους θα γίνεται με 
τη βοήθεια και του Υφυπουργείου Κοινωνικής 
Πρόνοιας.
Σε περίπτωση που ο τομέας δικαίου στον οποίο 
εμπίπτει η υπόθεση του ενδιαφερόμενου 
καλύπτεται από τη νομική αρωγή, αυτός θα 
αποκλείεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Την ευθύνη της λειτουργίας και της διαχείρισης 
του προγράμματος θα έχει το Κυπριακό Δίκτυο 
Δικαιοσύνη για Όλους (ΚΔΔΟ), ένας νέος φορέας, 
ο οποίος ελέγχεται και εποπτεύεται από τον ΠΔΣ. 
Το πρόγραμμα θα λειτουργεί μέσα από κέντρα εξυπηρέτησης, τύπου walk in και μέσα από ένα δίκτυο εθελοντών δικηγόρων 
που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.
Πιο συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν walk in κέντρα σε υφιστάμενα δημοτικά κτήρια (στα πολυδύναμα κέντρα).
Σε πρώτο στάδιο θα λειτουργήσει τους πρώτους έξι μήνες πιλοτικά στη Λευκωσία το πρώτο κέντρο. Μετά την πάροδο των έξι 
μηνών, θα λειτουργήσουν τα υπόλοιπα walk in κέντρα στις άλλες επαρχίες.
Κάθε κέντρο εξυπηρέτησης θα στελεχώνεται από έναν δικηγόρο σε μόνιμη βάση, συνεργάτη του ΚΔΔΟ και τελειόφοιτοι φοιτητές 
νομικής θα παρέχουν βοήθεια στους δικηγόρους στα κέντρα.
Αφού διαπιστωθεί ότι ο πολίτης που επιζητεί βοήθεια, είναι δικαιούχος, θα παραπέμπεται σε δικηγόρο του δικτύου από τα 
κέντρα εξυπηρέτησης, εφόσον χρειάζεται εξιδεικευμένες υπηρεσίες (πέραν της αρχικής καθοδήγησης που θα δίνεται στα 
κέντρα) ή όταν υπάρχει ανάγκη για εκπροσώπηση στο Δικαστήριο ή για διαμεσολάβηση.
Διευκρινίζεται ότι τα πραγματικά έξοδα (χαρτόσημα) θα τα αναλαμβάνει ο ίδιος ο πολίτης.
Ο/Η δικηγόρος που θα  παρέχει υπηρεσίες στο κέντρο δεν θα μπορεί να αναλαμβάνει υποθέσεις επ’ αμοιβή από τους 
δικαιούχους.
Όσον αφορά το Δίκτυο Εθελοντών Δικηγόρων θα καταρτιστεί μητρώο δικηγόρων που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά pro 
bono υπηρεσίες, μέσω του προγράμματος. 
Κριτήριο εισδοχής στο μητρώο θα είναι η κατοχή ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, ελάχιστη εμπειρία δύο ετών στο 
επάγγελμα και η ύπαρξη λευκού πειθαρχικού μητρώου.
Θα καταρτιστεί επίσης μητρώο δικηγορικών εταιρειών που ενθαρρύνουν/διευκολύνουν τους δικηγόρους τους να λαμβάνουν 
μέρος στο πρόγραμμα και συνδράμουν έτσι και οι ίδιες στο πρόγραμμα. 
Ο/Η κάθε δικηγόρος που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει υπόθεση χωρίς αμοιβή, θα υπογράφει δήλωση/ δέσμευση ότι δεν θα 
αναλάβει στο μέλλον οποιαδήποτε υπόθεση επ’ αμοιβή από τον συγκεκριμένο πελάτη για περίοδο 4 ετών.
Η παραπομπή σε δικηγόρους του δικτύου θα ακολουθεί μία σειρά, εκ περιτροπής στη βάση του κάθε τομέα δικαίου. Θα υπάρχει 
έλεγχος και εποπτεία από τον φορέα όσο αφορά τον αριθμό υποθέσεων που αποστέλλονται σε κάθε δικηγόρο.
Συνεπώς, το πρόγραμμα θα διέπεται από ασφαλιστικές δικλείδες για να ελαχιστοποιηθούν ή να εκμηδενιστούν οι όποιες 
πιθανότητες εκμετάλλευσης.

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/local-bar-associations1/justice-for-all ☛
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Ενέργειες ΠΔΣ για τους νέους δικηγόρους 
Η Επιτροπή Νέων Δικηγόρων του ΠΔΣ λαμβάνοντας υπόψη 
τα διαχρονικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι 
στο επάγγελμα,  έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία 
υποστηρικτικού πλαισίου τους και την καταγραφή και επίλυση 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 

Προς τον στόχο αυτό, η νεοσύστατη Επιτροπή έχει ήδη 
υλοποιήσει σειρά ενεργειών και παράλληλα είναι σε εξέλιξη 
ενέργειες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο 
διάστημα.

Παρατίθενται συνοπτικά οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί:

1)Διορισμός μέλους Επιτροπής ως μόνιμου συνδέσμου με 
Ταμείο Συντάξεως για τη σχετική απευθείας ενημέρωση.

2) Ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρώτης 
παγκύπριας έρευνας που έχει γίνει ποτέ για τους νέους 
δικηγόρους, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.  
Η έκθεση κατατέθηκε στο Συμβούλιο του ΠΔΣ και στάλθηκε σε 
όλους τους εξωτερικούς θεσμικούς εταίρους παγκυπρίως.  
Προώθηση στοχευμένων δράσεων βάσει των πορισμάτων 
της έρευνας.

 3) Αποστολή δύο επιστολών προς στο Υπουργείο Εργασίας 
αναφορικά με το θέμα των επιδοτήσεων μισθού νέων 
δικηγόρων (όχι ασκούμενων) και το θέμα του κατώτατου 
μισθού.  

4) Πραγματοποίηση δωρεάν σεμιναρίου από τον κ. Φίλιππο 
Αριστοτέλους σε νέους δικηγόρους για στόχους και ζητήματα 
επαγγελματικής εξέλιξης και ευεξίας. 
Θα  πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει αναγκαιότητα 
θεσμοθέτησης σεμιναρίων ομαλής μετάβασης από την 
άσκηση στη μάχιμη δικηγορία, για να μπορέσει ένας νέος 
δικηγόρος χωρίς  εμπειρία, να έχει αξιώσεις εξεύρεσης 
ικανοποιητικής εργασίας, από μισθολογικής πλευράς, καθώς 
και από πλευράς ωραρίων και άλλων αξιώσεων. Τόσο η 
πρακτική σύνταξη δικογράφων, όσο και οι εικονικές δίκες στις 
κυριότερες διαδικασίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να 
μπορέσει ένας νέος δικηγόρος να είναι σε θέση να 
αναλαμβάνει υποθέσεις και να μπορεί να εξεύρει 
ικανοποιητική εργασία και να επιτύχει. 

5) Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ΠΔΣ για να 
καλύπτει ζητήματα συμπεριφοράς και παρενόχλησης προς 
συναδέλφους και ειδικά νέους δικηγόρους που είναι ευάλωτη 
ομάδα. 
Έχει σταλεί σε όλα τα μέλη ξανά ο ισχύον κώδικας για τη 
Δημόσια Υπηρεσία για χρήση από τις δικηγορικές εταιρείες. 

6) Δημιουργία της «Δράσης Κοινής Αντίληψης του ΠΔΣ για 
ενίσχυση της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των 
έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας. Η 
συγκεκριμένη Δράση απευθύνεται στους παρόχους νομικών 
υπηρεσιών, τις δικηγορικές εταιρείες, τα δικηγορικά γραφεία 
και τους δικηγόρους μέλη του ΠΔΣ. Ο ΠΔΣ θα αποστείλει 
σχετικό λογότυπο σε όσους εγγράφονται στη Δράση, το οποίο 
θα μπορούν να αναρτήσουν στη σελίδα τους (Endorsees). 

7) Πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις και Webinars το 2021 
και το 2022 για Διακρίσεις, Ισότητα και Παρενόχληση, με 
καλεσμένους ομιλητές από το εξωτερικό (Σουηδία και ΗΒ). 

8) Δημιουργία Ταμείου Υποτροφιών: Ο ΠΔΣ στο πλαίσιο της 
Κοινωνικής Ευθύνης που υιοθετήθηκε πέρυσι, με εισήγηση της 
Επιτροπής έχει προχωρήσει σε δημιουργία Ταμείου 
Υποτροφιών, με σύσταση νέας Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης διά Εγγυήσεως με την επωνυμία «Ταμείο Υποτροφιών 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου» στο ΔΣ της οποίας 
συμμετέχει και ο εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής ex officio.

Εκκρεμείς ενέργειες

1)  Είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθούν δωρεάν ή επιχορηγημένα 
σεμινάρια ομαλής μετάβασης από την άσκηση στη μάχιμη 
δικηγορία, ενώ δημοφιλέστερες πιθανές θεματικές είναι η 
σύνταξη δικογράφων και οι εικονικές δίκες στις κυριότερες 
διαδικασίες.   

2) Υπάρχει ανάγκη και απαίτηση όπως διεξάγονται συχνότερα 
σεμινάρια για ζητήματα διακρίσεων και ισότητας για ενημέρωση 
των γραφείων.

Υπό εξέλιξη ενέργειες

1)Δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών «RECORD AND 
REPORT» στον ΠΔΣ βάσει του αγγλικού προτύπου.
 
2) Επανάληψη της έρευνάς μας: Η Επιτροπή Νέων Δικηγόρων, 
θα προβεί σε βάθος χρόνου (και αφού οι πιο πάνω εισηγήσεις 
εφαρμοστούν στην πράξη, εφόσον φυσικά εγκριθούν από το 
Συμβούλιο), σε επανάληψη της έρευνας, για να δούμε αν 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις και/ή βελτίωση.

3) Με συμμετοχή νέων δικηγόρων, να γίνουν συνεντεύξεις από 
παλαιούς δικηγόρους όπου θα καταγράφεται η διάδραση με 
νέους δικηγόρους, για ιστορική αναδρομή στο επάγγελμα και 
σύγκριση. 

4) Διεξαγωγή κατά το 2023 ενός μεγάλου Συνεδρίου Νέων 
Δικηγόρων με ομιλητές και κοινό αποκλειστικά από νέους 
δικηγόρους από Κύπρο και Ευρώπη. 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Backlog: Διορισμός συνταξιούχων δικηγόρων 
Ο ΠΔΣ έχει καταθέσει εισήγηση προς το Ανώτατο Δικαστήριο για διορισμό συνταξιούχων δικηγόρων για την εκδίκαση 
των καθυστερημένων υποθέσεων (backlog).

Εξαίρεση των δικηγόρων από τον έλεγχο των αψίδων
Το ΔΣ με ομόφωνη απόφαση που λήφθηκε κατά την έκτακτη συνεδρία του πραγματοποιήθηκε στις 05 Σεπτεμβρίου 
2022 ζητά την αναθεώρηση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο στον 
οποίο υποβάλλονται οι δικηγόροι μέσω των αψίδων κατά την είσοδό τους στα δικαστήρια.
          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24791-2022-09-06-11-56-23 

Εξετάσεις και πιστοποίηση Λειτουργών Συμμόρφωσης από το
International Compliance Association (ICA)
Σε συνεργασία με τον ΣΕΛΚ και το ICA θα ετοιμαστεί πρόγραμμα όπου θα πραγματοποιούνται εξετάσεις με σκοπό την 
πιστοποίηση λειτουργών συμμόρφωσης υπό την εποπτεία του ΠΔΣ.
          https://www.int-comp.org/

Περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022
Το ΔΣ του ΠΔΣ σε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρία ημερομηνίας 17/5/2022 ενέκρινε ομόφωνα το περιεχόμενο των 
Τροποποιητικών Κανονισμών.
          http://www.cylaw.org/KDP/data/2022_1_227.pdf

Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων 
H Επιτροπή Δεοντολογίας Δικηγόρων, Σχέσεων Δικηγόρων – Δικαστών και Παραπόνων κατά της Διοίκησης έχει 
καταθέσει το νέο κείμενο ενώπιον του ΔΣ για σχόλια και παρατηρήσεις.

Γεύμα προς τιμήν της τέως Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
κ. Περσεφόνης Παναγή
Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του ΠΔΣ παρέθεσαν την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 γεύμα προς τιμήν της 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Περσεφόνης Παναγή ενόψει της αφυπηρέτησής της από 
το ύψιστο δικαστικό αξίωμα.
Παρόντες στο γεύμα ήταν ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης και μέλη του ΔΣ, Δικαστές 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η Επίτροπος Νομοθεσίας κ. Λουίζα Ζαννέτου, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Δεοντολογίας Δικηγόρων, Σχέσεων Δικηγόρων – Δικαστών και Παραπόνων κατά της 
Διοίκησης του ΠΔΣ κ. Κρις Τριανταφυλλίδης και η Εκτελεστική Διευθύντρια του ΠΔΣ κα Κούλια 
Βάκη.
Ο δρ Κληρίδης στον σύντομο χαιρετισμό του συνεχάρη και ευχαρίστησε την κα Παναγή για το 
μακρόχρονο δικαστικό και δικαστηριακό έργο της. Στη δικαστική της σταδιοδρομία, επεσήμανε, 
διακρινόταν για τη γνώση, την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητά της. «Είναι γενική η 
διαπίστωση στον δικηγορικό κόσμο ότι η κ. Παναγή ήταν πραγματικά μια δίκαιη δικαστής. 
Πάντοτε οι αποφάσεις της ήταν επαρκώς αιτιολογημένες. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει το έργο 
της γιατί έχει πολλά να προσφέρει ακόμα στον τόπο και είμαι σίγουρος από τη νέα έπαλξή της, θα 
αφήσει και πάλι το δικό της χαρακτηριστικό 
στίγμα», ανέφερε.
Ο δρ Κληρίδης εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη 

του δικηγορικού κόσμου, επέδωσε αναμνηστικό ενθύμιο στην κ. Παναγή με τις 
ευχές για καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο στο νέο στάδιο της ζωής της.

ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ του ΠΔΣ παρέθεσαν γεύμα σε εκπροσώπους των ΜΜΕ 
την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022.
Ο δρ Κληρίδης καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους τόνισε τη σημασία της 
εποικοδομητικής συνεργασίας με τους λειτουργούς των ΜΜΕ με στόχο την αντικειμενική 
ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού με τρόπο καταληπτό για θέματα που άπτονται 
των δράσεων του Συλλόγου αλλά και ευρύτερα του τομέα της Δικαιοσύνης.

☛

☛

☛
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Παρουσίαση του νομικού συγγραφικού έργου
του δρος Κώστα Παρασκευά, 
«Το Κυπριακό Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη»
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 στο Πάρκο Γλυπτικής Φίλιππου 
Γιαπάνη «Μικρή Σαλαμίνα» στη Φασούλα Λεμεσού η παρουσίαση του νομικού - 
συγγραφικού έργου του δρος Κώστα Παρασκευά: «Το Κυπριακό Δημόσιο Δίκαιο σε 
εξέλιξη».  
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός Εισαγγελέας της ΚΔ κ. Γιώργος Σαββίδης 
(οπτικογραφημένος), ο Αντιπρόεδρος του ΠΔΣ κ. Γιώργος Χριστοφίδης και ο δικηγόρος κ. 
Χρήστος Πουργουρίδης.   
Για την τετραλογία του δρος Παρασκευά μίλησαν ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος 
Κληρίδης (μέσω τηλεδιάσκεψης zoom) και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, 
Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Κύπρου δρ Κωνσταντίνος Κόμπος. 

       https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/23952-2022-06-26-19-08-28 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Παράδοση εράνου του ΠΔΣ για ενίσχυση των κοινοτήτων της ορεινής Λεμεσού και Λάρνακας που έχουν πληγεί από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2021

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022, στο 
Κοινοτικό Πάρκο Αρακαπά, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης και η 
Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δικαίου της Ενέργειας και 
Επενδυτικών Προγραμμάτων του ΠΔΣ κα Μελίνα Πύργου παρέδωσαν το 
προϊόν του εράνου που διεξήγαγε ο ΠΔΣ για ενίσχυση των κοινοτήτων της 
ορεινής Λεμεσού και Λάρνακας που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές του Ιουλίου 2021, με εμφανείς τις επιπτώσεις ένα χρόνο μετά.
Για τον συγκεκριμένο σκοπό, συγκεντρώθηκε ποσό ύψους 10,000 ευρώ, το 
οποίο έχει διαμοιραστεί ισόποσα στις κοινότητες Αρακαπά, Επταγώνιας, 
Οράς, Βαβατσινιάς, Μελίνης, Συκόπετρας, Αγίων Βαβατσινιάς, Οδούς και 
Ακαπνού.
Ο δρ Κληρίδης χαιρετίζοντας την εκδήλωση ευχαρίστησε τους 
παρευρισκόμενους κοινοτάρχες για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία, 

σημειώνοντας ότι ο ΠΔΣ νοιάζεται 
εμπράκτως για τα τεκταινόμενα στην κοινωνία. «Εκφράζουμε με την παρουσία μας και με το 
προϊόν του εράνου την αλληλεγγύη μας προς τις κοινότητές σας που έχουν πληγεί από την 
καταστροφή που προκάλεσε η πύρινη λαίλαπα τον Ιούλιο του 2021. Είμαστε σίγουροι ότι με 
την εργατικότητα και την αγάπη για τον τόπο σας θα ξανακτιστεί ό,τι καταστράφηκε, με 
υπομονή και μεράκι», ανέφερε ο δρ Κληρίδης.
Εκ μέρους των πληγεισών κοινοτήτων, οι κοινοτάρχες Αρακαπά και Επταγώνιας, κ. Βάσος 
Βασιλείου και κ. Παναγιώτης Τσολάκης αντίστοιχα, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον 
ΠΔΣ για την προσφορά του συγκεκριμένου ποσού, το οποίο θα διατεθεί για στοχευμένα έργα 
όπως προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας και άλλα περιβαλλοντικά έργα κ.ά.
Από την πλευρά της η κα Πύργου υπογράμμισε τη σημαντικότητα της υλοποίησης πολιτικών 
και λήψης διορθωτικών μέτρων για προστασία του περιβάλλοντος καθώς οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές σε όλο τον κόσμο και επηρεάζουν πολλές διαφορετικές 
πτυχές της ζωής μας. H Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δικαίου της Ενέργειας και Επενδυτικών 
Προγραμμάτων σημείωσε, παρακολουθεί τις νομοθεσίες και προσπαθεί να συμβάλλει 
αποτελεσματικά με τη γνώση των μελών της στη διαμόρφωσή τους.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συμβολική φύτευση ενός δενδρυλλίου σε αρδευόμενο 
σημείο του Κοινοτικού Πάρκου Αρακαπά με σαφές μήνυμα ότι οι χώροι πρασίνου θα πρέπει 
να εμπλουτίζονται συνεχώς και να λαμβάνονται παράλληλα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
φροντίδα και την ανάπτυξή τους.

          https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24802-2021-22

☛

☛
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
Ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΔΣ, κατόπιν προσκλήσεων που απέστειλαν προς τους υποψήφιους 
προέδρους της Δημοκρατίας, πραγματοποίησαν κατά τον μήνα Ιούλιο συναντήσεις με τους κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, κ. Ανδρέα 
Μαυρογιάννη, κ. Αχιλλέα Δημητριάδη, κ. Γιώργο Κολοκασίδη και κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, συζητήθηκαν θέματα που συνδέονται με χρόνιες παθογένειες που πλήττουν τη 
διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης καθώς και ζητήματα που άπτονται της δικαστικής μεταρρύθμισης με στόχο τον 
συνολικό εκσυγχρονισμό του συστήματος.

Προς την κατεύθυνση αυτή εκφράστηκε από τους υποψήφιους για την Προεδρία της Δημοκρατίας η βούληση για στενή 
επικοινωνία και συνεργασία με απώτερη στόχευση την προώθηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων που θα καταστήσουν το 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης αποτελεσματικό προς όφελος των λειτουργών της, της οικονομίας και της κοινωνίας 
ευρύτερα.

 https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24378-2022-07-07-10-25-22

 https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24491-2022-07-15-10-43-21

 https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24547-2022-07-27-13-34-44

 https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24480-2022-07-15-07-15-00

 https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24408-2022-07-08-08-42-19

☛

☛

☛

☛

☛

Υποχρέωση για κοινοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τις κυρώσεις
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/23643-2022-06-16-11-54-20

EU Sanctions: Helping EU lawyers navigate the Russian sanctions’ packages
https://www.cyprusbarassociation.org/index-
.php/el/news/24012-eu-sanctions-helping-eu-lawyers-navigate-the-russian-sanctions-packages
 
Εκτέλεση των ενταλμάτων
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/23294-2022-06-06-12-39-03

Οδηγίες για καταχώρηση εγγράφων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών σε φακέλους εταιρειών που 
επηρεάζονται από κυρώσεις ΕΕ και ΟΗΕ κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/23059-2022-05-31-10-35-01

Προσπάθεια αναθεώρησης των Κλιμάκων Δικαιοδοσίας των Δικαστηρίων και τροποποίησης του 
περί Δικαστηρίων Νόμου 2019
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/22973-2019-10

☛

☛

☛

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

☛

☛
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☛ Εργασίες κτηριακής αναβάθμισης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/22868-2022-05-26-07-52-16

Έναρξη λειτουργίας του συστήματος για το Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών 
Νομικών Διευθετήσεων - 'CyTBOR'
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/22422-cytbor

Συνάντηση της Επιτροπής Διασύνδεσης μεταξύ Πακγύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/22367-2022-05-12-12-59-51

Ενέργειες του ΠΔΣ για την προώθηση των εξ αποστάσεως ακροάσεων
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/22328-2022-05-12-08-37-21

Συνάντηση Προέδρου ΠΔΣ και Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά με τις 
κτηριακές εγκαταστάσεις του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των Δικαστηρίων Ειδικής 
Δικαιοδοσίας
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/21770-2022-04-18-17-26-36 

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/21710-2022-04-15-10-39-10

Συνάντηση ΠΔΣ με Επιτροπή Κυρώσεων και διευκρινιστικές απαντήσεις από Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναφορικά με την 5η δέσμη κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/21545-5-3

Συμμετοχή του ΠΔΣ στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικών Υπηρεσιών 
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/22833-7

Προβλήματα που προκύπτουν λόγω τραπεζικών διαδικασιών
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24372-2022-07-07-09-05-00

Kαταδίκη της τουρκικής εισβολής
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24514-2022-07-20-11-09-03

LAWYEREX 2-Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων 
συμμετοχής στον Α’ κύκλο
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24518-lawyerex-6

Υποστηρικτική υποδομή για το ijustice
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/24546-ijustice-2 

☛

☛

☛

☛

☛

☛

☛

☛

☛

☛

☛
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Απρίλιος 2022 

• Συνέδριο με θέμα «Ευθανασία: Εξέταση ηθικών και 
νομικών διαστάσεων» - διά ζώσης 15/4/2022 
(Συνδιοργάνωση: Παγκύπριος Δικηγορικός 
Σύλλογος και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου. 
Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Προέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτας Δημητρίου.)

• Σεμινάριο Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Επενδυτικών Προγραμμάτων του ΠΔΣ για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – διαδικτυακό 
20/04/2022 

• Building Tomorrow’s Legal Champions – The Path 
from Good to Great – διαδικτυακό 29/4/2022

Μάιος 2022

• Προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ατόμου και του 
κράτους – διαδικτυακό 3/5/2022 (Επιτροπή Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου)

• IP and Youth: Innovating for a Better Future – διαδικτυακό 10/5/2022 (Επιτροπή Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας)

• Corporate Series Seminars - Σεμινάριο για 
Αφερεγγυότητα Εταιρειών, της Επιτροπής 
Εταιρειών, Φορολογικού Σχεδιασμού και 
Κεφαλαιαγοράς του ΠΔΣ – διά ζώσης 18/05/2022 

• Training of lawyers on Ukraine and the Internation-
al Criminal Court (ICC) – 20/05/2022 διαδικτυακό 
(συνεργασία με CCBE)

• Corporate Series Seminars - Σεμινάριο για 
Αφερεγγυότητα Εταιρειών, της Επιτροπής 
Εταιρειών, Φορολογικού Σχεδιασμού και 
Κεφαλαιαγοράς του ΠΔΣ – διά ζώσης 24/05/2022 

• Equality, Diversity, and Inclusiveness in the Legal 
Profession – διαδικτυακό 25/05/2022 (Επιτροπή Νέων Δικηγόρων)

Ιούνιος 2022

• CIVILAW – Training of Lawyers on EU instruments in Insolvency Law - (συνεργασία με Europe-
an Lawyers’ Foundation) – διαδικτυακό 8/6/2022

• CCBE-ELF Webinar: EU sanctions following the Russian invasion of Ukraine – διαδικτυακό 
15/06/2022

• Legal Conference Common Law in Europe – διά ζώσης 16&17/06/2022
• «Το Κυπριακό Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη» - Παρουσίαση του νομικού-συγγραφικού έργου του 

δρος Κώστα Παρασκευά – διά ζώσης 24/06/2022

Ιούλιος 2022

• Ημερίδα Διοικητικού Δικαίου – υβριδικό 04/07/2022 (Δικηγορικός Σύλλογος Αμμοχώστου)
• Πυρηνικό Εργοστάσιο Άκκουγιου: Κίνδυνοι και νομικές προεκτάσεις – διαδικτυακό 14/07/2022 

(Επιτροπή Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου)
• Δίκαιο & Τεχνολογία: Κρυπτοπεριουσιακά, Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ρυθμιστές – 

διαδικτυακό 28/07/2022 (Επιτροπή Τεχνολογίας)
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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 (Απρίλιο – Αύγουστο) εκπροσωπούμενος από τους κ. Γιώργο Χριστοφίδη, 
Μιχάλη Πική, Ξένιο Ξενόπουλο, Χάρη Δημητρίου, Κώστα Παρασκευά, Λάκη Χριστοδούλου, Μαρία 
Γρηγορίου, Χαράλαμπο Μεϊβατζή, Κύπρο Ιωαννίδη.

Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: 

Ο περί Ομόρρυθμών και Ετερόρυθμων Συνεταιρισμών και Εμπιρικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Ο περί βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Ο περί Εταιρειών ( Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2022
Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022
Ο περί Εταιρειών (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
Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών:

Ετήσια έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το Έτος 2020 

Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων:

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

Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:

Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019 
Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης  (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019
Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019  
Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Ενημέρωση από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τον κατάλογο υποψηφίων προς διορισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή
 κατά της Διαφθοράς δυνάμει του άρθρου 3(3)γ του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής
 κατά της Διαφθοράς Νόμου του 2022 [Ν.19(Ι) του 2022] 
Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022 
Ο περί Πρόληψης και της 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) (Αρ.5) Νόμος του 2021 
Ο περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που Εκδίδονται Δυνάμει του Άρθρου 46 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 
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Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 
Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2017 
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021
Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2022  
Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022 
Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019 
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 Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 
Ο περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017  
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

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού:

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος ( Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2021
Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2021
Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικόε) (Αρ.2) Νόμος του 2021 
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών:

Η ανάγκη παραχώρησης δωρεάν νομικής αρωγής σε θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας 
Ευθανασία - Η ανάγκη ενημέρωσης και έναρξης κοινωνικού διαλόγου στην Κύπρο 
Διώξεις  πολιτών για παραβίαση διαταγμάτων απαγόρευσης διαδηλώσεων 
Τα Δικαιώματα των Θυμάτων

ΕΚΔΗΜΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του ΠΔΣ εκφράζουν τη θλίψη τους για το θάνατο της Υπουργού 
Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, του Άντη Τριανταφυλλίδη,  του Λέλλου Δημητριάδη του 
Αντώνη Γεωργιάδη και του Παύλου Παπαγεωργίου.


