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Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) μέσω του συγκεντρωτικού 
ενημερωτικού δελτίου επιθυμούν να ενημερώσουν τα μέλη τους για τα 
σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν ενώπιόν τους για την περίοδο 
Οκτωβρίου 2021 – Δεκεμβρίου 2021.

Σκοπός του ενημερωτικού δελτίου είναι να προσφέρει  
συστηματική ενημέρωση των δικηγόρων για θέματα σχετικά με τη 
δραστηριότητα του ΠΔΣ ανά τρίμηνο, αναφορικά με τους 
στρατηγικούς στόχους, τη συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές, 
καθώς και τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται για τη συνολική 
αναβάθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Ευχές Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα χρονιά
τυχόν να προκύπτουν κατά τη χρήση του. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, ο ΠΔΣ σας παρέχει σχετικό 
εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα του.
☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index-
.php/el/news/17553-i-justice-10 

Παράλληλα, παρακαλούμε όπως αξιοποιήσετε την 
παρεχόμενη δυνατότητα για ηλεκτρονική επικοινωνία με τα 
δικαστήρια, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα 
συνωστισμού και συνακόλουθης ταλαιπωρίας στην 
προσπάθειά σας να διεκπεραιώσετε τις εργασίες σας.
☛ http://www.supremecourt.gov.cy/Judicial/SC.nsf/
All/2AF4BC3788347815C2258753002E6CB1?OpenDoc
ument

Ευελπιστούμε ότι με τη συνεργασία όλων των 
συναδέλφων θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στη συνεχή 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας με σταθερό στόχο 
την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ευρύτερη 
ενίσχυση της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.
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Αγαπητή/-έ συνάδελφε,

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) ευχόμαστε σε εσάς και στις 
οικογένειές σας καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτη με 
υγεία, ευτυχία και κάθε άλλο καλό.

Στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της εποχής μας 
σε όλα τα επίπεδα, καλούμαστε να διαχειριστούμε και 
σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη 
γενικότερη αναβάθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος.
  
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επαρκής εξοικείωση 
των συναδέλφων με τη χρήση του συστήματος 
ηλεκτρονικής καταχώρισης (i-justice).

Με αυτή την ευκαιρία θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι 
όλες οι νέες υποθέσεις οι οποίες καταχωρίζονται από την  
1η Ιανουαρίου 2022 ηλεκτρονικά θα συνεχίσουν σε αυτή τη 
μορφή.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022 όλες οι νέες υποθέσεις θα 
καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και καμία υπόθεση δεν θα 
καταχωρίζεται με φυσική παρουσία δικηγόρου.

Παρακαλούμε λοιπόν όπως αξιοποιήσετε το χρονικό 
διάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος 
ούτως  ώστε   να  επιλύσετε   απορίες   και  δυσκολίες  που 

www.linkedin.com/in/cba-cyprus-bar-association-817741210/ www.facebook.com/CBACYPRUS
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 Ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική
 Επιτροπή του ΠΔΣ με εκπροσώπους

της Επιτροπής της Βενετίας
 (Venice Commision)

 Η Επιτροπή της Βενετίας επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο
 και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (ΠΔΣ) και εξέτασε, μεταξύ
 άλλων, τα τρία Νομοσχέδια που εκκρεμούν στη Βουλή των
 Αντιπροσώπων για τη δικαστική μεταρρύθμιση της ανώτατης
βαθμίδας της δικαιοσύνης.

 Στα συμπεράσματά της η Επιτροπή χαιρετίζει τις
 εκκρεμούσες προτάσεις, μεταξύ άλλων, τον διαχωρισμό του νυν
 Ανωτάτου Δικαστηρίου σε Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και
 Ανώτατο Δικαστήριο όπως και τη δημιουργία νέου Εφετείου.
 Χαιρετίζει επίσης τη δημιουργία του Γνωμοδοτικού
 Συμβουλίου που θα συμβουλεύει τον Πρόεδρο για τους
 διορισμούς στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και Ανώτατο
 Δικαστήριο με κάποιες εισηγήσεις που αφορούν τον Γενικό
 Εισαγγελέα καθώς και κάποιες άλλες πτυχές.
 Περαιτέρω, χαιρετίζει τη διεύρυνση του Ανώτατου Δικαστικού
 Συμβουλίου με κάποιες σχετικές εισηγήσεις, οι οποίες δεν
 αγγίζουν την ουσία του θέματος.
 Το Ανώτατο Δικαστήριο κάλεσε τη Βουλή των Αντιπροσώπων
 να προχωρήσει με τη μεταρρύθμιση και σημείωσε την αποδοχή εκ
 μέρους του ΠΔΣ της πρότασης να συμμετέχει ο Πρόεδρός του στο
 Ανώτατο Δικαστηριακό Συμβούλιο πλήρως, χωρίς όμως δικαίωμα
ψήφου.

 ίναι καταληπτό ότι τόσο η Εκτελεστική εξουσία, η Δικαστική,
 όσο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί άναψαν το πράσινο φως για τα
Νομοσχέδια. Το ίδιο έκανε και πρόσφατα η έκθεση της GRECO.

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

 Συνάντηση με εμπειρογνώμονες της
 Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)

 
 Με στόχο την ετοιμασία «Λεπτομερούς Σχεδίου Δράσης» για την
 επίλυση του ζητήματος των καθυστερημένων υποθέσεων, ο ΠΔΣ
 συμμετείχε την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 στη συνάντηση με
 εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
 Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ), που
πραγματοποιήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο.
 Παρόντες στη συζήτηση ήταν ο Διευθυντής Μεταρρύθμισης και
 Επιμόρφωσης του Ανώτατου Δικαστηρίου, κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου,
 και ομάδα από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης και
της CEPEJ.
 Στο πλαίσιο της συνάντησης ο δρ Κληρίδης παρέδωσε
αναλυτικό υπόμνημα με τις εισηγήσεις του ΠΔΣ

☛ https://www.cyprusbarassociation.org/files/recom.pdf 
  
 Περαιτέρω, ο δρ Κληρίδης ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι έχει σταλεί στα μέλη το έγγραφο το οποίο τροποποιήθηκε μετά από
 αναθεώρηση που έγινε, αφού λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις των Προέδρων των Επιτροπών και των μελών. Επίσης, έχει σταλεί στο
 Συμβούλιο της Ευρώπης για να το προωθήσει ο συντονιστής στα μέλη που ήταν παρόντα στη συνάντηση, καθώς και στον κ. Γιώργο
 Ερωτοκρίτου, Διευθυντή Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανώτατου Δικαστηρίου ως επίσης και στην Υπουργό Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξης, κα Στέφη Δράκου.

☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/16776-cepej

 Κατά συνέπεια, ως ΠΔΣ δεν βλέπουμε τον λόγο
 πραγματικά για τη μη υπερψήφιση των Νομοσχεδίων το
 ταχύτερο δυνατόν για να μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να
 προχωρήσουμε με την αναθεώρηση και μεταρρύθμιση των
 κατώτερων δικαστηρίων για τη βελτίωση της ποιότητας των
 δικαστικών αποφάσεων και επιτάχυνση των διαδικασιών.
 Προς την κατεύθυνση αυτή, το ΔΣ αποφάσισε να
 αποστείλει επιστολές στα Κοινοβουλευτικά κόμματα, με σκοπό
 την ενημέρωσή τους για τη γνωμάτευση της Επιτροπής της
 Βενετίας.

☛http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/
16818-venice-commission
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 Συνάντηση του Παγκύπριου
 Δικηγορικού Συλλόγου με το
Δημοκρατικό Κόμμα

 Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 26
 Οκτωβρίου 2021 συνάντηση του Προέδρου του ΠΔΣ, δρος
 Χρίστου Κληρίδη, του Αντιπροέδρου κ. Γιώργου Χριστοφίδη
 και του Γραμματέα κ. Νικόλα Τσαρδελλή με τον Πρόεδρο του
 ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, τους βουλευτές κ. Πανίκο
 Λεωνίδου, κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και τον διευθυντή του
Γραφείου του Προέδρου του ΔΗΚΟ, κ. Γιώργο Ιωάννου.
 Ο δρ Κληρίδης προέβη σε ενημέρωση για τα
 πεπραγμένα του ΠΔΣ κατά τον τελευταίο χρόνο,
 εστιάζοντας σε καίριες αποφάσεις και αλλαγές που έχουν
 προωθηθεί και εφαρμοσθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το
 Ταμείο Συντάξεως των Δικηγόρων, τον Εποπτικό Έλεγχο
καθώς και για τις δράσεις των 17 Επιτροπών του ΠΔΣ.
 Περαιτέρω, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της
 δικαστικής μεταρρύθμισης, όπου ο Πρόεδρος του ΠΔΣ
 επανέλαβε και υπογράμμισε την αναγκαιότητα της ψήφισης
 των τριών Νομοσχεδίων, επισημαίνοντας ότι αποτελεί
 βασική συνιστώσα για τη βελτίωση της
 αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης. Η
  χρονοτριβή, διασαφήνισε, που σημειώνεται στην υλοποίηση

 επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της σύγχρονης του
 μεταρρυθμιστικού πλαισίου, επιφέρει αλυσιδωτές
πραγματικότητας και πλήττει το κράτος δικαίου.

 Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν σταθερή
 επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με σημείο αναφοράς
 το καλώς νοούμενο συμφέρον της δικαιοσύνης και ευρύτερα
της κοινωνίας των πολιτών.
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I – JUSTICE

Έγκριση χορηγίας 25,000 ευρώ για την
προώθηση του i-justice
 
 Σε συνέχεια της επικοινωνίας του Προέδρου, δρος Χρίστου Κληρίδη, με τα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με την
 προώθηση του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης (i-justice), ο ΠΔΣ έλαβε έγκριση στο αίτημά του για
 χρηματοδότηση ύψους 25,000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής για τον
 ανωτέρω στόχο, ενόψει και της πλήρους εφαρμογής του συστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2022.

 Δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής στους τοπικούς δικηγορικούς
 συλλόγους για την εκπαίδευση των δικηγόρων σχετικά με τη χρήση του
i-justice

 Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης (i-justice), το οποίο θα τεθεί σε πλήρη
 εφαρμογή από την 01η Φεβρουαρίου 2022, ο ΠΔΣ σε συνεργασία με τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους έχουν
προχωρήσει στη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των δικηγόρων.
 Συνάδελφοι δικηγόροι έχουν αναλάβει την εκπαίδευση των μελών του ΠΔΣ, και θα έχουν τη βάση τους στους
τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους: Λευκωσίας (2), Λεμεσού (2), Πάφου (1), Λάρνακας – Αμμοχώστου (1).

 Η υλικοτεχνική υποδομή έχει εγκατασταθεί στους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους από τις 12 Ιανουαρίου 2022
 και η εκπαίδευση έχει αρχίσει από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, κατόπιν προγραμματισμού ραντεβού, διάρκειας
15 λεπτών, μέσω της γραμματείας των τοπικών δικηγορικών συλλόγων (βλέπε πιο κάτω).
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 Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι τα καθήκοντα των εν λόγω εκπαιδευτών θα περιορίζονται ΜΟΝΟ στο εκπαιδευτικό
 κομμάτι για την εξοικείωση με το σύστημα. Κατά συνέπεια, δεν θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση καταχωρήσεων
δικογράφων και/ή πληρωμών.
• Προϋπόθεση είναι οι προσερχόμενοι να έχουν ήδη εγγραφεί στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο
 Ασφάλειας ΑΡΙΑΔΝΗ και να έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία:
 ☛ https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/Home.aspx

 Το ωράριο λειτουργίας των σημείων εκπαίδευσης θα είναι από τις 9π.μ. – 02.00μ.μ. για μόνο διά ζώσης
συναντήσεις και από τις 16.00 – 18.00, μόνο τηλεφωνικώς.

 Για τον προγραμματισμό ραντεβού για την εκπαίδευσή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τους κατά
τόπους δικηγορικούς συλλόγους:

Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας /Κερύνειας  Μαρία Κουκουφκιάου  22674594
Δικηγορικός Σύλλογος Λεμεσού   Μαρία Ρολάνδου  25806207
Δικηγορικός Σύλλογος Λάρνακας / Αμμοχώστου Μαρία Κωνσταντίνου Χρίστου 24657015/99757415
Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου    Άννα Θεμιστοκλέους  26937774

Παράλληλα, θα μπορείτε να αποστέλλετε ερωτήσεις και/ή απορίες και ηλεκτρονικά.

Στοιχεία επικοινωνίας εκπαιδευτών:

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Λεμεσός
i-justicelim1@cba.org.cy ΣΠΥΡΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   99111628
Λεμεσός
i-justicelim2@cba.org.cy ΝΙΚΟΛΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΙΝΗΣ   99111698
Λευκωσία/Κερύνεια
i-justicenic1@cba.org.cy ΣΤΕΛΙΟΣ  ΑΣΠΡΟΦΤΑΣ   99072182
Λευκωσία/Κερύνεια
i-justicenic2@cba.org.cy ΠΑΜΠΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ   99727937
Λάρνακα/ Αμμόχωστος
i-justicelaramm@cba.org.cy  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  96345116
Πάφος
i-justicepaphos@cba.org.cy ΛΕΥΤΕΡΗΣ  ΞΙΝΑΡΗΣ   99170268

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ I-JUSTICE ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 Σε συνέχεια της πιο πάνω ανακοίνωσης του ΠΔΣ για τη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής στους τοπικούς
 δικηγορικούς συλλόγους, ενόψει της πλήρους εφαρμογής του i-justice, διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση
 για να συμμετάσχετε στην εκπαίδευση, πέραν από την εγγραφή σας στην ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΟΔΟ
 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΡΙΑΔΝΗ), είναι να προσκομίζετε κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης του συστήματος, συγκεκριμένο
 έγγραφο το οποίο δύναται να καταχωρηθεί μέσω του, δεδομένου ότι το σύστημα i-justice λειτουργεί πλέον κανονικά
 και όχι πιλοτικά. Συνεπώς, η εκπαίδευση/επεξήγηση των διαδικασιών θα γίνεται στη βάση καταχώρισης
 πραγματικών δεδομένων/στοιχείων/δικογράφων, η οποία θα εκτείνεται συγκεκριμένου σημείου και δεν θα
ολοκληρώνεται.
 
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/18389-i-justice-15
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 Χαιρετισμός του δρος Χρίστου Κληρίδη στην τελετή
ολοκλήρωσης του έργου
  
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/c-b-a/c-
ba-profile/president-speeches-statements/17461-08-2021

ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 
 Ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εκπαιδευτικών
 σεμιναρίων για τους Νέους Κανονισμούς Πολιτικής
Δικονομίας – Εκπαίδευση 500 δικηγόρων
 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των δέκα
 εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους Νέους Κανονισμούς
 Πολιτικής Δικονομίας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν
 διαδικτυακά από τις 22 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 24 Νοεμβρίου
 2021 για την επεξήγηση των θεσμών και την επιμόρφωση 500
 δικηγόρων, και απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ομαλής
εφαρμογής τους.
 Η αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας αποτελεί
 χρηματοδοτούμενο Έργο του Προγράμματος SRSP3, το οποίο
 εντάσσεται στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων
 και γίνεται με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης
 Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index-
.php/el/news/17154-2021-11-30-07-19-09

 Τελετή ολοκλήρωσης του έργου εκσυγχρονισμού των
Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας
 Επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης της εκπαίδευσης των 500
 δικηγόρων, πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2021, στο
 Ανώτατο Δικαστήριο η τελετή ολοκλήρωσης του έργου
 εκσυγχρονισμού των Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας στο
 πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε η φιλοσοφία, το ιστορικό, οι
ενέργειες υλοποίησης και οι στοχεύσεις του όλου εγχειρήματος.

 Ο ΠΔΣ ήδη δρομολογεί τη συνέχιση της εκπαίδευσης με στόχο
 την επιμόρφωση όλων των δικηγόρων ενόψει και της πλήρους
 εφαρμογής των νέων Κανονισμών.

 Τελετή ολοκλήρωσης του έργου εκσυγχρονισμού των Κανόνων
 Πολιτικής Δικονομίας
☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index-
.php/el/news/17457-2021-12-08-17-05-18



 Με στόχο την αναβάθμιση των κτηριακών
 εγκαταστάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου
 Λευκωσίας/Κερύνειας, πραγματοποιήθηκε χθες,
 Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, διευρυμένη σύσκεψη
 των Υπ. Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Έργων, κ.
 Γιάννη Καρούσου και Δικαιοσύνης κας Στέφης Δράκου,
 στην οποία συμμετείχαν η Πρόεδρος του Ανώτατου
 Δικαστηρίου, κα Περσεφόνη Παναγή, ο Δικαστής του
 Ανωτάτου κ. Αντώνης Λιάτσος, η Διοικητική Πρόεδρος
 του Επ. Δικαστηρίου Λευκωσίας κα Στάλω Χατζηγιάννη,
 ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης, οι
 Προέδροι των δικηγορικών συλλόγων Λευκωσίας και
 Κερύνειας, κ. Μιχάλης Βορκάς και κ. Νικόλας
 Κωνσταντινίδης, λειτουργοί των συγκεκριμένων
 υπουργείων, πρωτοκολλητές και μέλη του Συμβουλίου
 του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

 Αφού τέθηκε ενώπιον των αρμόδιων υπουργών η
 χρονιότητα των προβλημάτων που προκύπτουν ως
 αποτέλεσμα της υφιστάμενης  κτηριακής κατάστασης
 και των ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή, λήφθηκε η
 απόφαση για τον καταρτισμό καταλόγου βελτιωτικών
 έργων με βάση την προτεραιοποίηση που θα θέσει το
 Ανώτατο Δικαστήριο, προκειμένου να υλοποιηθούν
 εντός συγκεκριμένων αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων,
χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία του Δικαστηρίου.

 Ο δρ Χρίστος Κληρίδης, στο πλαίσιο της συνάντησης,
 υπογράμμισε την αδήριτη αναγκαιότητα να αρχίσουν οι
 βελτιωτικές  εργασίες  ανάπλασης,  αναμόρφωσης  και

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Συμμετοχή του ΠΔΣ
 στη διευρυμένη
 σύσκεψη των Υπ.
 Συγκοινωνιών,
 Μεταφορών και
 Έργων και
 Δικαιοσύνης και
 Δημόσιας Τάξης στο
 Επαρχιακό
Δικαστήριο Λευκωσίας

 εκσυγχρονισμού των κτηριακών και συναφών
 εγκαταστάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου
  Λευκωσίας/Κερύνειας, και συγκεκριμένα αναφέρθηκε
 αναλυτικά στα επείγοντα έργα που θα πρέπει να
 δρομολογηθούν. Μεταξύ αυτών, η ανάγκη σύνδεσης με
 στεγανά των πέντε κτηρίων όπου διεξάγονται δίκες, η
 προσθήκη χώρων υγιεινής στο καθένα από αυτά, η
 αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η
 διασφάλιση σύνδεσης στο wi-fi ικανής για
τηλεδιασκέψεις κ.λπ.
 
 Επίσης, η επιδιόρθωση της εξωτερικής εμφάνισης των
 κτηρίων, η βελτίωση των χώρων στάθμευσης, των
 χώρων υγιεινής για τους δικαστές, του κτηρίου του
 Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας, καθώς και η
 εγκατάσταση κλιματισμού σε όλους τους χώρους και η
 γενική συντήρηση και αναβάθμιση της αισθητικής των
εξωτερικών χώρων των δικαστηρίων.
 
 Ο ΠΔΣ χαιρετίζει την επιχειρούμενη προσπάθεια των
 συμβαλλόμενων εταίρων για αναβάθμιση των χώρων
 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας/Κερύνειας,
 που αποτελεί πάγιο αίτημα του δικηγορικού κόσμου και
 των συλλειτουργών της δικαιοσύνης και εμπίπτει στη
 φιλοσοφία της ολιστικής μεταρρύθμιση του συστήματος
 της δικαιοσύνης στην Κύπρο.

 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index-
.php/el/news/17863-2021-12-22-14-11-45
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PANDORA PAPERS

 Μετά την απόκτηση και δημοσίευση αρχείων, τα λεγόμενα
 Pandora Papers, από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών
 Δημοσιογράφων (ICIJ),  το Τμήμα Εποπτείας και
 Συμμόρφωσης του ΠΔΣ κατόπιν οδηγίων του Δ.Σ. του ΠΔΣ,
 προχώρησε σε σχετική έρευνα και  μελέτη διαφόρων
 δημοσιευμάτων και προς τούτο πραγματοποίησε  εποπτικούς
 ελέγχους σε εποπτευόμενα μέλη της, δικηγορικά γραφεία, τα
 οποία εμφανίζονται ή/και συνδέονται με τα Pandora Papers.
 Οι εν λόγω έλεγχοι σκοπό έχουν την εξακρίβωση της τήρησης,
 συμμόρφωσης και εφαρμογής  από τα Δικηγορικά Γραφεία
 των απαιτούμενων διαδικασιών που προβλέπονται από την
 νομοθεσία και τις εκάστοτε Οδηγίες του ΠΔΣ σχετικά με την
 Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης
 Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 Από τις 11.10.2021 μέχρι σήμερα,  πραγματοποιήθηκαν,
 τρείς (3) επιτόπιοι εποπτικοί έλεγχοι σε Δικηγορικά Γραφεία.
 Κατά την λήψη στοιχείων ή/και πληροφοριών από τους άνω
 ελέγχους, προκλήθηκε η ανάγκη για προγραμματισμό ακόμη
 τριών (3) τουλάχιστον εποπτικών ελέγχων σε  Δικηγορικά
 Γραφεία, για την κατάληξη σε τελικά συμπεράσματα.
 Τέλος, προς όφελος της όλης διαδικασίας ο Πρόεδρος του
 ΠΔΣ βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με εγχώριες όσο και
αλλοδαπές αρχές.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΔΣ

 Από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα τέθηκαν ενώπιον
 του ΔΣ του ΠΔΣ σωρεία υποθέσεων υπό την ιδιότητα ως
 εποπτική αρχή δυνάμει του περί της Παρεμπόδισης και
 Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007.
 Συγκεκριμένα εξετάσθηκε και εκδικάσθηκε μια (1) υπόθεση,
 με συνολικό ύψος ποινής 21.000 ευρώ. Προς τούτο ο ΠΔΣ
 προχώρησε για πρώτη φορά σε δημοσίευση της εν λόγω
 απόφασης στην ιστοσελίδα του. Εκκρεμούν για απόφαση
 ποινής τρεις (3) υποθέσεις, για απόφαση ενοχής τρείς (3)
 υποθέσεις και ακόμη τρείς (3) για έγκριση ή μη
 κατηγορητηρίων.
 Μετά από συστάσεις Διεθνών Οργανισμών προς
 διευκόλυνση τόσο των επιτόπιων όσο και των εξ
 ’αποστάσεων ελέγχων, ο ΠΔΣ προχώρησε στη σύναψη
 συμφωνίας με εταιρεία για την εγκατάσταση
 αυτοματοποιημένου συστήματος αξιολόγησης ρίσκου των
εποπτευόμενων μελών του.
 
Δημοσίευση αποφάσεων στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ

 ☛

ΕΠΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
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Η Επιτροπή Νέων Δικηγόρων του ΠΔΣ σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πραγματοποίησαν την 
πρώτη παγκύπρια έρευνα που έχει γίνει ποτέ για τους 
νέους δικηγόρους. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 
πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης του ΠΔΣ, τη 
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, από την κα Τζώρτζια 
Κωνσταντίνου-Παναγιώτου, Εκπρόσωπο Τύπου, μέλος του 
Συμβουλίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Νέων Δικηγόρων.
Η έρευνα διεξήχθη με σκοπό να σφυγμομετρήσει και 
καταγράψει τις αντιλήψεις των νέων δικηγόρων της 
Κύπρου, που ξεπερνούν αριθμητικά τους 2500, 
αναφορικά με σημαντικά όσο και επίκαιρα ζητήματα 
που απασχολούν το δικηγορικό σώμα. Στόχος της 
έρευνας ήταν η εξαγωγή ορισμένων ποσοτικών, αλλά 
και ποιοτικών συμπερασμάτων αναφορικά με τις 
απόψεις του σώματος έναντι των επίμαχων 
προβλημάτων προς αξιοποίηση εκ μέρους της 
Επιτροπής Νέων Δικηγόρων του ΠΔΣ αλλά και του 
ΠΔΣ γενικότερα στο πλαίσιο άσκησης των 
αρμοδιοτήτων τους. 
Την επιστημονική επιμέλεια και σύνταξη του 
ερωτηματολογίου, αλλά και την ποιοτική και ποσοτική 
ανάλυση των εξαγομένων ανέλαβε κατόπιν 
παράκλησης της Επιτροπής Νέων Δικηγόρων του 
ΠΔΣ, η Ερευνητική Ομάδα της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελούμενη από τον κ. 
Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη, Επιστημονικά Υπεύθυνο, 
Καθηγητή, Κοσμήτορα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, Δικηγόρο, την κα Χριστίνα Ιωάννου, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια 
Κοσμήτορα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας και τον κ. Δημήτριο Α. Κούρτη, υποψ. Δρα, 
Ερευνητικό Συνεργάτη Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, Δικηγόρο Ελλάδος. 

Τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα 
ακόλουθα:

1. Περισσότεροι από 6 στους 10 από τους νέους 
δικηγόρους που συμμετείχαν στην έρευνα έχει 
λάβει μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ το 36% έχει μόνο 
πτυχίο Νομικής. Ένα μικρό ποσοστό, περίπου 
1% έχει διδακτορικό τίτλο. Λίγο περισσότεροι από 
τους μισούς δικηγόρους ολοκλήρωσαν τις 
σπουδές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ 28% 
περίπου έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην 
Κύπρο , 17.5% στην Ελλάδα και μόλις 1.5% σε 
άλλες χώρες. Λίγο περισσότεροι από τους μισούς 
νέους δικηγόρους που συμμετείχαν στην έρευνα 
ασκούν δικηγορία στη Λευκωσία, ενώ στη Λεμεσό 
ασκεί δικηγορία το 1/4 αυτών. Στα δικαστήρια 
Λάρνακας-Αμμοχώστου ασκούν δικηγορία το 
14% περίπου, ενώ στην Πάφο το 8.5%.
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2. 78% του συνόλου δηλώνει ότι 
δραστηριοποιείται τουλάχιστον εν μέρει στη 
δικαστηριακή δικηγορία, με τα ποσοστά των 
ανδρών δικηγόρων να φθάνουν το 85.5% έναντι 
76% των γυναικών. Ένα ποσοστό κοντά στο 40% 
πάντως ασχολείται, τουλάχιστον εν μέρει, με την 
εξωδικαστηριακή δικηγορία. Οι μισοί περίπου νέοι 
δικηγόροι δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον εν 
μέρει, στο εταιρικό δίκαιο, ενώ περισσότεροι από 4 
στους 10 δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον εν 
μέρει, στο αστικό δίκαιο. Με το οικογενειακό δίκαιο 
ασχολείται το 25% των νέων δικηγόρων, με το 
ποινικό δίκαιο το 17% και με το διοικητικό δίκαιο το 
15.5%.

3. Ένα ποσοστό περίπου 6% αμείβεται με μισθό 
κάτω των 800 ευρώ, αλλά η πλειονότητα λαμβάνει 
μεταξύ 800-1000 ευρώ (21%), 1000-1500 ευρώ 
(32.5%), 1500-2000 ευρώ (22%). Υπάρχει πάντως 
και ένα ποσοστό 13% περίπου που λαμβάνει πάνω 
από 2000 ευρώ μηνιαίως, ενώ ένα μικρότερο 
ποσοστό λίγο πάνω από 5% λαμβάνει πέραν των 
3000 ευρώ μηνιαίως. Στην υψηλότερη μισθολογική 
κλίμακα υπάρχει μια σαφής διαφορά υπέρ των 
ανδρών δικηγόρων εφόσον 12.1% δηλώνουν ότι 
λαμβάνουν πέραν των 3000 ευρώ έναντι μόλις 
2.7% των γυναικών.

4. Ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό κοντά στο 87% 
του δείγματος τάσσεται υπέρ της θεσμοθέτησης 
κατώτατου μισθού με συχνότερη απάντηση τα 
1.230 ευρώ περίπου ως ποσό εύλογης κατώτατης 
αμοιβής. Ως θα αναμενόταν ένα ποσοστό 97% 
δηλώνει ότι δεν αμείβεται για υπερωριακή 
απασχόληση.

5. Χαμηλός ο βαθμός ικανοποίησης μόνο έναντι 
της συμπεριφοράς των υπαλλήλων δημοσίων 
υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των 
δικαστηρίων (όπως πρωτοκολλητών ή κλητήρων). 
Αντίθετα είναι σχετικά ικανοποιητικός ο βαθμός 
ικανοποίησης από τη συμπεριφορά των δικαστών. 
Λίγο περισσότεροι από τους μισούς νέους 
δικηγόρους έχουν δεχθεί οδηγίες να εκτελέσουν 
εργασίες μη δικηγορικής φύσης από ιεραρχικά 
προϊστάμενούς τους, αν και το 64% της ως άνω 
υποομάδας απάντησε ότι αυτό έχει συμβεί μόνο 
μεμονωμένα. Δεν φανερώνεται γενικευμένο 
πρόβλημα «εκμετάλλευσης» των νέων δικηγόρων 
για εκτέλεση προσωπικών εργασιών αντί για 
εργασίες δικηγορικής φύσης.

Πρώτη παγκύπρια έρευνα για τους νέους δικηγόρους



6. Το δείγμα σε ανησυχητικά υψηλά ποσοστά 
απάντησε αρνητικά στις περισσότερες από τις 
ερωτήσεις που αφορούσαν περιστατικά 
κακοποιητικής συμπεριφοράς. Ανησυχητικό είναι 
ότι όσες/οι παρείχαν θετική απάντηση, στη 
συντριπτική τους πλειονότητα δεν κατήγγειλαν το 
περιστατικό, ενώ ως ο συχνότερος αυτουργός της 
παρενοχλητικής συμπεριφοράς δηλώνεται ο 
προϊστάμενος. 

Πιο συγκεκριμένα:
α. Το 44% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει βιώσει 

δυσμενή διάκριση στην εργασία του λόγω φύλου, 
με το 51,2% των γυναικών που συμμετείχαν να 
απαντά θετικά στην επίμαχη ερώτηση. Υψηλό 
σχετικά είναι και το ποσοστό των ερωτηθέντων που 
αντιμετώπισαν περιστατικό δυσμενούς διάκρισης 
λόγω κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου (23,3% 
του συνόλου). Ένα ποσοστό κοντά στο 7% ανέφερε 
ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός του υπήρξε η 
αιτία δυσμενούς διάκρισης. Το επί μέρους 
αντίστοιχο ποσοστό αυτό στους άνδρες δικηγόρους 
ανέρχεται στο 13% περίπου. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και το ποσοστό των συμμετεχόντων 
που δήλωσαν ότι υπέστησαν διάκριση λόγω 
πολιτικών ή άλλων συναφών πεποιθήσεων (γύρω 
στο 12%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ερωτηθέντων, βίωσε τα ως άνω περιστατικά από 
προϊσταμένους ή ομοτίμους, ενώ το 97,5% δεν 
κατήγγειλε ποτέ το περιστατικό.

β. Σεξουαλική παρενόχληση δηλώνει ότι έχει βιώσει 
γύρω στο 9% του συνολικού δείγματος (περίπου 
10% των γυναικών και περίπου 5% των ανδρών), 
αλλά το 93% περίπου των ερωτηθέντων δεν 
κατήγγειλε ποτέ το περιστατικό. Ένα ποσοστό 42% 
των ερωτηθέντων περίπου δηλώνει ότι έχει υποστεί 
ηθικά παρενοχλητική/παραβιαστική συμπεριφορά 
(mobbing) στον χώρο εργασίας, με το 48% περίπου 
των γυναικών να απαντά θετικά στη σχετική 
ερώτηση. Παρόμοιες συμπεριφορές προήλθαν από 
εργοδότες/προϊσταμένους σε ποσοστό 77% 
περίπου, ενώ σχεδόν το 90% δεν έχει καταγγείλει 
ποτέ το περιστατικό. 

γ. Μόλις ένα 3,5% του δείγματος απάντησε θετικά σε 
ερώτηση σχετικά με το αν έχει δεχθεί σωματική βία 
ή απειλή.  

δ. Το 53% περίπου θεωρεί ότι το εργασιακό 
περιβάλλον έχει επηρεάσει αρνητικά την 
προσωπική του υγεία και ευεξία. Σημαντικό 
ποσοστό τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών 
πιστεύει ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ 
προσωπικής/οικογενειακής και εργασιακής ζωής, 
με τις πιο συχνές απαντήσεις να αφορούν την 
απουσία προσωπικής ζωής λόγω εργασίας και 
συναφών υποχρεώσεων. Ποσοστό περίπου 56% 
δηλώνει ότι έχει βιώσει κατά τη διάρκεια του 
εργασιακού του βίου κάποια αγχώδη διαταραχή.
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7. Περίπου το 40% του δείγματος δήλωσε ότι 
καλύπτει με δικές του δαπάνες το κόστος της 
κατάρτισης, ενώ 24% του δείγματος ανέφερε ότι ο 
εργοδότης καλύπτει το σύνολο της δαπάνης 
κατάρτισης. Περίπου το 90% θεωρεί ότι είναι 
αναγκαίο να θεσμοθετηθούν σεμινάρια ομαλής 
μετάβασης από την άσκηση στη μάχιμη δικηγορία, 
ενώ δημοφιλέστερες πιθανές θεματικές είναι η 
σύνταξη δικογράφων και οι εικονικές δίκες στις 
κυριότερες διαδικασίες. Το 76,8% του δείγματος 
θεωρεί ότι τέτοια σεμινάρια πρέπει να γίνονται 
δωρεάν.

8. Είναι προφανές ότι το σύνολο των 
ερωτηθέντων αγωνιούν για το συνταξιοδοτικό τους, 
αλλά και τη βιωσιμότητα του Ταμείου Συντάξεως 
των Δικηγόρων (ΤΣΔ). Ωστόσο, η κατεύθυνση προς 
την οποία πρέπει να κινηθούν οι πρωτοβουλίες 
διασφάλισης της βιωσιμότητας του ΤΣΔ αποτελεί 
σημείο διχογνωμίας. Πάντως, ο χαμηλότατος 
βαθμός ικανοποίησης από την επενδυτική πολιτική 
του ΤΣΔ αποτελεί κοινό τόπο μεταξύ των 
ερωτηθέντων και, εάν διαβαστεί συνδυαστικά με τις 
συχνότερα υποβαλλόμενες προτάσεις με σκοπό τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας, προκύπτει ότι 
σημαντικό μέρος του δείγματος επιθυμεί να υπάρξει 
σοβαρή αναθεώρηση.

Το δείγμα παρουσιάζει κατά μέσο όρο σχετικά υψηλό 
βαθμό ικανοποίησης από τις μέχρι σήμερα 
επαγγελματικές του επιλογές. Σημαντικό είναι, επίσης, 
ότι κατά μέσο όρο δεν έχει μετανιώσει για την επιλογή 
του να ασκήσει το λειτούργημα του δικηγόρου.

Τέλος, σημειώνεται η καταγραφή της ανησυχίας των 
νέων δικηγόρων σχετικά με το επαγγελματικό τους 
μέλλον, αλλά και το κατά πόσον είναι συλλειτουργοί της 
δικαιοσύνης ή απλώς εργοδοτούμενοι.



 Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΔΣ ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021,
συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα για τα οποία λήφθηκε απόφαση:

 Διορισμός μελών ΚΙΝΟΠ
 Το νέο Συμβούλιο του Κυπριακού Ιδρύματος Νομικής Πληροφόρησης (ΚΙΝΟΠ), έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Θεόδωρος Ιωαννίδης
Μέλη: Λάρης Βραχίμης
          Διομήδης Καλλής
          Κυριάκος Θεοδωρίδης
          Χριστόφορος Χριστοφή
          Νικόλας Κουκούνης
          Andrew Mowbray

 Προσχέδιο Κανονισμών Δεοντολογίας από Επιτροπή Δεοντολογίας - Διορισμός Λειτουργού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 H Επιτροπή Δεοντολογίας Δικηγόρων, Σχέσεων Δικηγόρων – Δικαστών και Παραπόνων κατά της Διοίκησης του ΠΔΣ
 ετοίμασε Προσχέδιο Κανονισμών Δεοντολογίας από Επιτροπή Δεοντολογίας εκσυγχρονίζοντας τους Κανονισμούς.

Ανανέωση Αδειών - Ηλεκτρονικές πληρωμές – Τροποποίηση του
Περί Δικηγόρων Νόμου
 Η ανανέωση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος από την 01 Ιανουαρίου 2022 θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Για το σκοπό
 αυτό έχει ολοκληρωθεί η αυτοματοποίηση των συστημάτων του υφιστάμενου προγράμματος για την ηλεκτρονική
  πληρωμή των ετήσιων αδειών αλλά και των πιστοποιητικών.
 Η αποδοχή μόνο ηλεκτρονικών αιτήσεων, μέσω του κοινού συστήματος της γνωστοποίησης των εισφορών που
 πληρώνονται στους ΤΔΣ, από τον ΠΔΣ χωρίς την ανάγκη προσκόμισης της απόδειξης, θα συμβάλει στη μείωση της
 πιθανότητας λαθών. https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/17890-2022-4
 Παράλληλα, αποφασίστηκε να προωθηθεί στη Βουλή η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου που αφορά το ποσό
για την ετήσια άδεια.

Εκλογή προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας
 Στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας στις 26 Νοεμβρίου 2021
  πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου ως προβλέπεται από τον περί Δικηγόρων Νόμο.
 Νέος Πρόεδρος του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας εκλέγηκε ο κ. Νικόλας Κωνσταντινίδης.

 Legal Gala dinner
 Ο ΠΔΣ σε συνεργασία με την IMH διοργανώνουν το πρώτο Legal Gala Dinner με στόχο να καθιερωθεί ως θεσμός για τη
 δικηγορική/νομική κοινότητα του τόπου μας. Η ημερομηνία της εκδήλωσης θα οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα
 αναλόγως και των δεδομένων της επιδημιολογικής κατάστασης. Υψηλός προσκεκλημένος θα είναι ο Richard Susskind,
 συγγραφέας, ομιλητής και ανεξάρτητος σύμβουλος σε μεγάλες επαγγελματικές επιχειρήσεις και εθνικές κυβερνήσεις/ guru
για το μέλλον των επαγγελματικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας στο νομικό επάγγελμα. https://www.susskind.com/

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΔΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ο ΠΔΣ κατόπιν προσκλήσεων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρευρέθηκε σε 33 συνεδρίες των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ΠΔΣ, δρα Χρίστο Κληρίδη, τον 
Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Χριστοφίδη, τον Γραμματέα κ. Νικόλα Τσαρδελλή, τον κ. Ορέστη Νικήτα, τον κ. Μιχάλη Πική, 
τον κ. Κύπρο Ιωαννίδη.

Ο ΠΔΣ συμμετείχε στις συνεδρίες των ακόλουθων Επιτροπών:
• Οικονομικών και Προϋπολογισμού – 8
• Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – 1
• Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών – 4
• Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως – 1
• Υγείας – 2
• Νομικών - 17

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ:
• Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης στη Δημοκρατία του Συστήματος Πληροφοριών
 Σένγκεν Δεύτερη Γενιάς (S/S II) Νόμος του 2020      06/10/2021
• Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος Νόμου
 του 2016           06/10/2021
• Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς (Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και Επιείκιας)
 Νόμος του 2017          06/10/2021
• Ο περί της Καθίδρυσης Αποτελεσματικού Πλαισίου Παροχής Ειδικής Έννομης Προστασίας
 στους Πληροφοριοδότες Δημοσίου Συμφέροντος (Όροι και Προϋποθέσεις) και περί
 Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021         06/10/2021
• Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της
 Ένωσης Νόμος του 2021         06/102021
• Ο περί Ποικικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2019    13/10/2021
• Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021     20/10/2021
• Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021    20/10/2021
• Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019        20/10/2021
• Ο περί Φυλάκων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021      20/10/2021
• Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020     20/10/2021
• Ο περί Εμπορικού Δικατηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019    27/10/2021
• Ο περί Δικαστηρίων  (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2019     27/10/2021

ΒΟΥΛΗ
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• Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.11)
 Νόμος του 2021           27/10/2021
• Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικος) (Αρ. 5) Νόμος του 2021    03/11/2021
• Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019    10/11/2021
• Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποίητικός) Νομός του 2019     10/11/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
• Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα
 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021        25/10/2021
• Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.3)
 Νόμος του 2021          25/10/2021
• Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.6)
 Νόμος του 2021          25/10/2021
• Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα
 (Τροποποιητικός) Νόμος του 20211         29/10/2021
• Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός)
 (Αρ.3) Νόμος του 2021          29/10/2021
• Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6 )
 Νόμος του 2021          29/10/2021
• Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2021  05/11/2021
• Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)(Αρ.5) 
 Νόμος του  2021          05/11/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
• Ο περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021     02/11/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ:
• Συζήτηση Θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου Κανονισμός 41Α. 27/10/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
• Η ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής Εθνικής Στρατηγικής της Κύπρου για την ισότητα των
 ΛΟΑΤΚΙ ατόμων             11/10/2021
• Ενημέρωση για τη μη αναβάθμιση του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και
 Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την αρμόδια υποεπιτροπή του ΟΗΕ 1  8/10/2021
• Ο περί της Θέσπισης Ελαχίστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη
 και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021  01/11/2021               
• Ασυνόδευτα παιδιά στην Κύπρο από τις εμπόλεμες ζώνες. Δράσεις και ενσωμάτωσή τους. 22/11/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ:
• Ο περί επικίνδυνων μολυσματικών Ασθενειών Νόμος του 2021    04/11/2021
• Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021   04/11/2021
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• 21/10/21 – Η εφαρμογή του κανονισμού προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της ασφάλισης
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/c-b-a/online-lectures-events/16202-2021-11-01-10-31-57 

• 16/11/21 - Οικογενειακό Δίκαιο – Τι ισχύει σήμερα και οι μεταρρυθμίσεις που έρχονται (διοργάνωση από Τοπικό
 Κερύνειας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα zoom του ΠΔΣ και η οργάνωση έγινε από ΠΔΣ). 
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/c-b-a/online-lectures-events/16775-16-2021 

• 25/11/21 - 30 χρόνια από την ίδρυση του Οικογενειακού Δικαστηρίου (διά ζώσης)

• 2/12/21 - Τα οφέλη της Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/c-b-a/online-lectures-events/17779-2-2021 

• 10/12/21 - Συνέδριο για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (διά ζώσης)

• 15/12/21 – Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG: Oρόλος των νομικών συμβούλων
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/c-b-a/online-lectures-events/17767-esg-o-15-2021 

• 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 -
 Εκπαίδευση 500 Δικηγόρων σχετικά με
 τους Νέους Κανονισμούς
 Πολιτικής Δικονομίας
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19/10 Ανακοίνωση του ΠΔΣ για δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές περί συμμετοχής
 δικηγόρων σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών 
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/15865-2021-10-19-13-24-34   

22/10 Περιβολή εντός των Αιθουσών των Δικαστηρίων
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/15993-2021-10-22-10-50-28 

25/10 Ανανέωση Αδειών Συμβούλων Αφερεγγυότητας για το έτος 2022 
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/16019-2022a

26/10 Συνάντηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με το Δημοκρατικό Κόμμα
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/16112-2021-10-26-18-40-41 

5/11 Συμμετοχή του ΠΔΣ στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομικών
 με θέμα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/16407-2021-11-05-11-14-02  

5/11 Ενημέρωση μελών του ΠΔΣ για το έργο του Πειθαρχικού Συμβουλίου «Νοέμβρης 2020 – Νοέμβρης 2021»
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/16403-2020-2022 

9/11 Ανακοίνωση του ΠΔΣ σχετικά με τα ανεκτέλεστα εντάλματα
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/16470-2021-11-09-08-46-10

9/11 Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τη χρήση του Μητρώου Ορκιζόντων Δικηγόρων
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/16474-2021-11-09-10-16-31

10/11 Ανακοίνωση του ΠΔΣ αναφορικά με τον συνωστισμό που δημιουργείται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/16574-2021-11-10-15-01-33 

20/11 Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τον θάνατο του Ανδρέα Αυξεντίου Γεωργίου
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/16860-2021-11-20-17-59-58 

23/11 Ανακοίνωση του ΠΔΣ για δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές περί συμμετοχής δικηγόρων σε κυκλώματα
 εκμετάλλευσης μεταναστών
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/16927-2021-11-23-09-47-51
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27/11 Εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Οικογενειακού Δικαστηρίου στην Κύπρο
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/17107-30

8/12 Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τον θάνατο του Πέτρου Αρτέμη
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/17422-2021-12-08-09-21-36

9/12 Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς – 9 Δεκεμβρίου 2021
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/17467-9-2021

21/12 Εις μνήμην Λουκή Παπαφιλίππου
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/17832-2021-12-21-12-10-11

23/12 Ανακοίνωση του ΠΔΣ σχετικά με την πρόσφατη έρευνα της Μονάδας Δικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής
 του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τη Δικαιοσύνη στην Κύπρο
 ☛ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/17872-2021-12-23-10-43-03 

Ομιλία του δρος Χρίστου Κληρίδη
στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την
ίδρυση του Οικογενειακού Δικαστηρίου
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