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Στις επόμενες εκλογές οι δικηγόροι καλούμαστε να αποφασίσουμε αν 
θα ακολουθήσουμε την επιλογή η οποία θα μας βγάλει από τα τρομερά 
αδιέξοδα που σήμερα αντιμετωπίζουμε ή αν θα συνεχίσουν σε μια 
πορεία που θα μας αφήσει καθηλωμένους στο τέλμα.
 Το πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας περιγράφει την πρώτη επιλογή: 
πώς δηλαδή μέσα στην επόμενη τριετία θα μπορέσουμε να δώσουμε 
τέλος στα προβλήματα που μας ταλανίζουν για χρόνια. 
 Το πρόγραμμα αυτό είναι το αποκορύφωμα 20 χρόνων σκληρής και 
συστηματικής δουλειάς, τα αποτελέσματα της οποίας βλέπουμε κα-
θημερινά και θα αποτελέσουν την παρακαταθήκη μας για τις νεότερες 
γενιές των δικηγόρων, όπως το Cylaw, τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 
Εκπαίδευση, το Advocacy Training για νέους δικηγόρους ή τα Ευρωπαΐκά 
Προγράμματα στα οποία συστηματικά πλέον συμμετέχουμε ως ΠΔΣ. 
 Στο πρόγραμμα αναλύουμε με ποιους τρόπους θα δοθεί τέλος στις 
απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων, πως θα 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εκτέλεση των αποφάσεων και 
πως θα εκσυγχρονίσουμε τα δικαστήρια και θα αποκτήσουμε αποτε-
λεσματικούς μηχανισμούς διοίκησης τους. 
 Περιγράφουμε, επίσης, πώς θα σταθούμε δίπλα στους νέους συναδέλ-
φους μας στα πρώτα τους βήματα στη δικηγορία, πώς θα στηρίξουμε 
τον εξωδικαστηριακό κλάδο της δικηγορίας, πώς θα εξασφαλίσουμε 
τη βιωσιμότητα και ευρωστία του ταμείου συντάξεως μας, πώς θα 
αναβαθμίσουμε τον Δικηγορικό Σύλλογο της Λευκωσίας και πώς θα 
δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο δικηγορικό επάγγελμα αντάξιο της 
υψηλής ποιότητας των δικηγόρων που το απαρτίζουν.
 Στις επόμενες μέρες θα επιχειρήσουμε να έρθουμε σε επαφή με όσους 
περισσότερους από εσάς μπορούμε, για να συζητήσουμε μαζί σας τις 
εισηγήσεις μας αυτές και να ακούσουμε από κοντά τις θέσεις και τους 
προβληματισμούς σας. Υπόσχεσή μας είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε 
το ίδιο σε όλη τη διάρκεια της θητείας του επόμενου συμβουλίου. 
 Σταθερή θέση μας είναι ότι ο κάθε δικηγόρος που θέλει να συζητήσει 
με τους εκπροσώπους του οποιεσδήποτε ανησυχίες ή να υποβάλει ει-
σηγήσεις για το επάγγελμα θα πρέπει να μπορεί να το κάνει ελεύθερα, 
παρευρισκόμενος στις συνεδρίες του Συμβουλίου του, και κάθε δικη-
γόρος που επιθυμεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες και να προσφέρει στο 
δικηγορικό σώμα θα πρέπει να μπορεί να το πράξει μέσω του Συλλόγου 
του. 

Λάρης Βραχίμης
Δικηγόρος
Υποψήφιος Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας
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20 και 1 προτάσεις 
για μια σύγχρονη
δικηγορία

01
Οριστική και άμεση επίλυση

των καθυστερήσεων στην
εκδίκαση υποθέσεων

• άμεση και πλήρης υλοποίηση του συνόλου 
των εισηγήσεων των εμπειρογνωμόνων του 
ΙΡΑ σε σχέση με τις καθυστερήσεις 

• να οριστεί ότι υπόθεση που έχει καθυστε-
ρήσει θεωρείται κάθε υπόθεση που δεν έχει 
διεκπεραιωθεί εντός 18 μηνών το αργότερο

• απομάκρυνση όλων των καθυστερημένων 
υποθέσεων (δηλαδή αυτών που καταχω-
ρήθηκαν πριν από τον Μάρτιο 2019) από τα 
πινάκια των τακτικών δικαστών

• πλήρης ανάλυση και κατηγοριοποίηση των 
υποθέσεων αυτών καθώς και δημιουργία 
ολοκληρωμένου πλάνου για την διεκπεραί-
ωσή τους

• δημιουργία ειδικού κλιμακίου για την 
εκδίκαση των καθυστερημένων υποθέσε-
ων και στελέχωσή του με τον απαιτούμενο 
αριθμό δικαστών και άλλου υποστηρικτικού 
προσωπικού όπως ορίζεται στην έκθεση των 

εμπειρογνωμόνων του ΙΡΑ, ώστε οι υποθέ-
σεις αυτές να διεκπεραιωθούν στο σύνολό 
τους σε 3 χρόνια - με σεβασμό, όμως, στο 
πρόγραμμα των εμπλεκόμενων δικηγόρων

• ο αριθμός δικαστών που απαιτείται για να 
στελεχώσει το κλιμάκιο των καθυστερημέ-
νων υποθέσεων να συμπληρωθεί με δικαστές 
μέλη της δικαστικής υπηρεσίας καθώς και 
με προσωρινούς δικαστές ή δικαστές σε 
μερική βάση (recorders) κατά το πρότυπο 
που εφαρμόζεται με επιτυχία στην Αγγλία

• κάθε νέα υπόθεση που καταχωρείται να εκ-
δικάζεται εντός 18 μηνών το αργότερο

• συνεχής έλεγχος του αριθμού των καταχω-
ρίσεων και της προόδου στην εκδίκαση υπο-
θέσεων ώστε να λαμβάνονται τα αναγκαία 
μέτρα έγκαιρα προκειμένου ο χρόνος εκδί-
κασης να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες

• αύξηση της αποδοτικότητας των δικαστών 
με βάση τις εισηγήσεις των εμπειρογνωμό-
νων του ΙΡΑ που περιλαμβάνουν:

– τον καθορισμό θεμάτων ρουτίνας (αιτήσεις 
για οδηγίες όπου ζητούνται μόνο οι συνη-
θισμένες οδηγίες, αιτήσεις για παράταση 
χρόνου, αίτηση για απόφαση όπου συμ-
φωνείται η αναβολή της, κ.ο.κ.) οι οποίες 
θα διεκπεραιώνονται από Πρωτοκολλητές

– τον διορισμό δικαστή ανά επαρχία που 
θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των 
υποθέσεων

– τη συστηματική ανάλυση, κατηγοριοποί-
ηση των υποθέσεων και την κεντρική δια-
χείριση του ημερολογίου των δικαστών

– την εκδίκαση των υποθέσεων σε συνεχό-
μενες μέρες

– τον καθορισμό της ώρας εμφάνισης και της 
διάρκειας της εμφάνισης σε κάθε διαδικασία
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• αποφόρτιση της ποινικής δικαιοδοσίας 
των δικαστηρίων μέσω της εισαγωγής του 
θεσμού του cautioning ως εναλλακτικού της 
ποινικής δίωξης καθώς και της εισήγησης 
χρηματικών ποινών σε κατηγορούμενους 
όταν η υπόθεση το επιτρέπει ώστε να τους 
δίνεται η ευκαιρία να αποδέχονται την ποινή 
αποδεχόμενοι την κατηγορία χωρίς να εμφα-
νιστούν στο δικαστήριο

02
Σύγχρονη και οριστική

αντιμετώπιση του προβλήματος
της εκτέλεσης

• νομοθετική τροποποίηση ώστε:

– να εφαρμόζεται μηχανισμός άμεσης κα-
τάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών έτσι 
ώστε με την κοινοποίηση της απόφασης σε 
τραπεζικό ίδρυμα από τον εξ αποφάσεως 
πιστωτή, αυτό να έχει την υποχρέωση, σε 
περίπτωση που ο εξ αποφάσεως οφειλέ-
της έχει λογαριασμό στο ίδρυμα αυτό, να 
προχωρήσει σε δέσμευση του οφειλόμε-
νου ποσού και απόδοσή του στον πιστωτή 
αφού ενημερώσει το δικαστήριο και τον 
οφειλέτη

– να γίνεται άμεση ηλεκτρονική εκποίηση 
ακίνητης περιουσίας που δεν αποτελεί 
πρώτη κατοικία του εξ αποφάσεως 
οφειλέτη, αφού επιφυλαχτεί η ελάχιστη 
τιμή πώλησης. Η διαδικασία να ολοκλη-
ρώνεται το αργότερο σε εννέα μήνες

– η εκτέλεση των φυλακιστηρίων να γίνεται 
από ιδιώτες στους οποίους να δίνεται η 
ιδιότητα του ειδικού αστυνομικού - το 
κόστος της εκτέλεσης να προστίθεται στο 
ποσό του φυλακιστηρίου (με μια προσαύ-
ξηση της τάξης του 20-25%) 

– να περιοριστούν τα αντικείμενα του 
οφειλέτη που εξαιρούνται από την εκτέλεση 
με πώληση κινητών, όπως αυτοκίνητα 
πέραν κάποιας αξίας

• λειτουργία ειδικού τμήματος στο δικαστήριο 
για θέματα εκτέλεσης, ώστε όλες οι διαδικα-
σίες ή ενστάσεις να εκδικάζονται συνοπτικά 
και άμεσα

• δημιουργία Μόνιμης Επιτροπής Μεταρρύθ-
μισης Συστήματος Εκτέλεσης Αποφάσεων 
στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο που να 
παρακολουθεί το ζήτημα της εκτέλεσης και 
να προχωρεί σε εισηγήσεις για νομοθετική 
μεταρρύθμιση ή τροποποίηση των Θεσμών 
Πολιτικής Δικονομίας

03
Ανασυγκρότηση και εξυγίανση

του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων

• διαφύλαξη της συνέχισης της λειτουργίας και 
της βιωσιμότητας του Ταμείου προς όφελος 
όλων των δικηγόρων

• εφαρμογή της απόφασης για μετατροπή 
του Ταμείου σε αναλογικό, ώστε ο κάθε δι-
κηγόρος να λαμβάνει σύνταξη ανάλογη με 
την πραγματική εισφορά του στο Ταμείο 

• το Ταμείο να προχωρήσει σε επένδυση του 
συνόλου του ενεργητικού του που είναι δι-
αθέσιμο για το σκοπό αυτό στη βάση των 
διεθνώς καθιερωμένων στρατηγικών και 
μεθόδων επένδυσης

• διορισμός επαγγελματία σύμβουλου επεν-
δύσεων
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• εμπλουτισμός του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ταμείου με άτομο ή άτομα που έχουν τα 
κατάλληλα προσόντα και εμπειρία σε θέματα 
επενδύσεων και διαχείρισης ταμείων συντά-
ξεως ή επενδυτικών ταμείων

• διευθέτηση με αρμόδιες υπηρεσίες ώστε τα 
τέλη που αναλογούν στο Ταμείο Συντάξεως 
και αφορούν διαδικασίες στον Έφορο Εται-
ρειών να εισπράττονται από τον Έφορο μαζί 
με τα τέλη του Εφόρου, κατά τον ίδιο τρόπο 
που θα γίνεται και για τις καταχωρίσεις στο 
Δικαστήριο στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης

• περαιτέρω διεύρυνση των εξωδικαστηρι-
ακών διαδικασιών όπου καταβάλλονται 
δικηγορόσημα

04
Ολοκλήρωση 

της δικαστικής
μεταρρύθμισης

• υιοθέτηση της σύστασης των εμπειρογνωμό-
νων του ΙΡΑ για τη δημιουργία νέας ανεξάρ-
τητης Δικαστηριακής Υπηρεσίας που να έχει 
την ευθύνη για τη διοίκηση, διαχείριση και 
στήριξη των δικαστηρίων. Διορισμός διευ-
θυντών της νέας Δικαστηριακής Υπηρεσίας 
από τον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση

• υιοθέτηση της σύστασης των εμπειρογνω-
μόνων του ΙΡΑ με βάση την οποία η δικαστη-
ριακή υπηρεσία να επιβλέπεται από ένα νέο 
ανεξάρτητο σώμα του οποίου να προεδρεύει 
ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
αλλά σε αυτό να συμμετέχουν δικαστές από 
όλες τις βαθμίδες καθώς και δικηγόροι

• αλλαγή της σύνθεσης του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου ώστε σε αυτό να συμ-
μετέχουν δικαστές από όλες τις βαθμίδες 
της δικαιοσύνης καθώς και δικηγόροι – να 
υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις συστά-
σεις της GRECO

• δημιουργία ανεξάρτητης συμβουλευτικής 
επιτροπής που θα αξιολογεί τους υποψήφι-
ους για διορισμό σε όλες τις βαθμίδες της 
δικαστικής υπηρεσίας - αλλαγή των κριτηρίων 
διορισμού και κατάργηση των αυθαίρετων 
κριτηρίων «προαγωγής δικαστών»

• καθορισμός ποσοστώσεων ώστε το 50% 
όσων διορίζονται στις ανώτερες θέσεις της 
δικαστικής υπηρεσίας να μην προέρχονται 
από τη δικαστική υπηρεσία

• εκδίκαση σε σύντομο χρόνο των καθυστερη-
μένων εφέσεων - το νεο εφετείο να αναλάβει 
μόνο εφέσεις που καταχωρήθηκαν τους προ-
ηγούμενους 12 μήνες

• πρόνοια για διορισμούς προσωρινών εφετών 
ή εφετών σε μερική βάση για κάλυψη 
έκτακτων αναγκών

• πρόνοια για εκδίκαση ορισμένων εφέσεων 
από έναν μόνο εφέτη

• διεύρυνση της επιτροπής μεταρρύθμισης 
ώστε σε αυτήν να συμμετέχουν εκπρόσωποι 
που επιλέγει το ΔΣ του ΠΔΣ ανάλογα με το 
θέμα που συζητείται στην επιτροπή

• προώθηση του νέου Εμπορικού Δικαστη-
ρίου ως δικαστήριο που να επιλύει διεθνείς 
εμπορικές διαφορές - χρήση της Αγγλικής 
γλώσσας με συμφωνία των μερών - στελέ-
χωσή του Εμπορικού Δικαστηρίου και με 
διεθνούς κύρους δικαστές
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 • ενοποίηση όλων των πρωτόδικων δικαστηρί-
ων και μετατροπή των «ειδικών δικαστηρίων» 
σε τμήματα του ενιαίου δικαστηρίου

• μείωση των τελών καταχώρισης ειδικά στις 
χαμηλές κλίμακες

05
Εισαγωγή νέων Θεσμών

Πολιτικής Δικονομίας που
αρμόζουν σε ένα σύγχρονο

σύστημα δικαιοσύνης

• οι νέοι θεσμοί θα πρέπει να βοηθήσουν στην 
καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης

• πρόνοιες που αυξάνουν το κόστος της διαδι-
κασίας ή δυσχεραίνουν το έργο των διαδίκων 
και των δικηγόρων στο να παρουσιάσουν 
ολοκληρωμένα την υπόθεσή τους ενώπιον 
του δικαστηρίου θα πρέπει να διαγραφούν:

– θα πρέπει να διορθωθεί το κείμενο των 
νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας ώστε 
να αποφευχθεί η σημαντική αύξηση του 
κόστους της διαδικασίας και του φόρτου 
των δικηγόρων τις πρώτες εβδομάδες μετά 
την καταχώριση

– θα πρέπει να αποφευχθεί η εισαγωγή 
ανελαστικών προθεσμιών ή μηχανισμών 
που δεν επιτρέπουν τη διόρθωση λαθών 
ή συμπλήρωση κενών στη διαδικασία

• διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης 
των δικηγόρων στους νέους Θεσμούς περι-
λαμβανομένων και προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης εξ’ αποστάσεως και ετοιμασίας εκπαι-
δευτικού υλικού τόσο σε έντυπη μορφή όσο 
και υπό μορφή ηχογραφημένων διαλέξεων ή 

οδηγών, ώστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερος 
αριθμός δικηγόρων να μπορεί να συμμετά-
σχει  στην επιμόρφωση αυτή

06
Στήριξη του τομέα της παροχής

εταιρικών υπηρεσιών από
δικηγορικά γραφεία

• διοργάνωση από τον ΠΔΣ αποστολών και 
συνεδρίων στο εξωτερικό με ξένους δικη-
γορικούς συλλόγους, καθώς κι άλλων δρα-
στηριοτήτων που θα έχουν ως στόχο την 
προώθηση του τομέα παροχής υπηρεσιών 
από δικηγορικά γραφεία

• ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς για 
την υπεράσπιση κοινών συμφερόντων που 
σχετίζονται με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών 
- ενίσχυση της σχέσης με τις αρμόδιες αρχές 

• αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρου-
σιάζονται σε σχέση με διάφορες κρατικές 
αρχές ή υπηρεσίες καθώς και τραπεζικά 
ιδρύματα που επηρεάζουν δυσμενώς τον 
τομέα αυτό 

07
Αντιμετώπιση των προβλημάτων 

των νέων δικηγόρων

• οργάνωση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος για νέους δικηγόρους το οποίο να 
περιλαμβάνει εκπαίδευση σε πρακτικές 
τεχνικές δικηγορικής όπως κυρίως εξέτασης, 
αντεξέτασης και προφορικών αγορεύσε-
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ων, τεχνικών συγγραφής δικογράφων και 
γραπτών αγορεύσεων, δικηγορικής δεοντο-
λογίας, διαχείρισης γραφείου, διαχείρισης 
πελατών, κ.ο.κ.

• καθορισμός ελάχιστων όρων εργοδότησης 
για νέους δικηγόρους που εργοδοτούνται 
σε δικηγορικά γραφεία

• δημιουργία μόνιμης Επιτροπής Νέων Δικηγό-
ρων του ΠΔΣ που να αποτελείται από νέους 
δικηγόρους, να ασχολείται με θέματα και 
προβλήματα που απασχολούν τους νέους 
δικηγόρους, και η οποία να υποβάλλει ει-
σηγήσεις στο Συμβούλιο του ΠΔΣ για την 
αντιμετώπισή τους

• ενθάρρυνση συμμετοχής νέων δικηγόρων 
σε όλες τις Επιτροπές του ΠΔΣ

• επιδίωξη συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προ-
γράμματα που δίνουν ευκαιρίες σε νέους 
δικηγόρους να έρθουν σε επαφή με δικη-
γόρους και γραφεία άλλων χωρών της ΕΕ

• Συνεργασία και στήριξη των δραστηριοτήτων 
της Ένωσης Ασκούμενων Δικηγόρων και της 
ELSA

08
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων
 Δικηγόρων - Advocacy Training

• συνέχιση του προγράμματος advocacy 
training για νέους δικηγόρους που διοργα-
νώνεται σε συνεργασία με το Inns of Court 
College of Advocacy

• εκπαίδευση 100 δικηγόρων τον χρόνο από 
τους Άγγλους εκπαιδευτές

• εκπαίδευση Κύπριων εκπαιδευτών, έτσι ώστε 
το αργότερο από το 2022 το πρόγραμμα να 
προσφέρεται από Κύπριους εκπαιδευτές στα 
ελληνικά σε περισσότερους νέους δικηγόρους

09
Να επενδυθούν στη δικαιοσύνη
τα χρήματα που της αναλογούν

• προώθηση σε κάθε κατεύθυνση της θέσης 
ότι η χαμηλή επένδυση στη δικαιοσύνη έχει 
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην οικο-
νομία

• εκπόνηση μελετών σε συνεργασία με τα πα-
νεπιστήμια που να αποτιμήσουν το κόστος 
στην οικονομία λόγω των χαμηλών επενδύ-
σεων στη δικαιοσύνη

• ανάπτυξη συνεργασίας με άλλα επαγγελ-
ματικά σώματα ή οργανωμένους φορείς για 
εξασφάλιση μεγαλύτερων επενδύσεων στη 
δικαιοσύνη

10
Εισαγωγή της ηλεκτρονικής

δικαιοσύνης και της
τεχνολογικής καινοτομίας

• συνέχιση της συνεργασίας με το Υφυπουρ-
γείο Καινοτομίας για βελτίωση της λύσης της 
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, ώστε να καλύψει 
το μεγαλύτερο μέρος των διαδικασιών που 
σήμερα διενεργούν τα πρωτοκολλητεία

• αξιοποίηση του προσωπικού που θα απε-
λευθερωθεί με την εφαρμογή της ηλεκτρο-
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νικής δικαιοσύνης για αντιμετώπιση άλλων 
αναγκών, όπως την άμεση ψήφιση καταλόγων

• παροχή όλης της αναγκαίας βοήθειας στους 
δικηγόρους για να μπορέσουν να χρησιμο-
ποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα

• άμεση εισαγωγή της ηλεκτρονικής ηχογρά-
φησης όλων των ακροάσεων

• προσφορά Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υπο-
γραφής από τον ΠΔΣ

• δημιουργία μόνιμης επιτροπής τεχνολο-
γίας στον ΠΔΣ η οποία να μελετά και να 
υποβάλλει εισηγήσεις στο ΔΣ του ΠΔΣ ως 
προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας στο 
δικηγορικό επάγγελμα, τον εκσυγχρονισμό 
της απονομής δικαιοσύνης με τη χρήση της 
τεχνολογίας και την εφαρμογή νέων τεχνο-
λογιών όπως της τεχνητής νοημοσύνης στη 
δικαιοσύνη και άσκηση της δικηγορίας

11
Σύγχρονο πρόγραμμα

επιμόρφωσης δικηγόρων

• δημιουργία Μόνιμης Υπηρεσίας Επιμόρφω-
σης στον ΠΔΣ κατά το πρότυπο της Ιρλανδίας

• διοργάνωση τακτικών προγραμμάτων και 
επαγγελματικού επιπέδου σεμιναρίων από 
τη Μόνιμη Υπηρεσία Επιμόρφωσης του ΠΔΣ

 
• η Μόνιμη Υπηρεσία Επιμόρφωσης να εξα-

σφαλίζει ότι θα προσφέρεται στους δικηγό-
ρους η μεγαλύτερη δυνατή επιλογή σεμινα-
ρίων, ώστε οι δικηγόροι να παρακολουθούν 
σεμινάρια που ταιριάζουν στις δικές τους 

ανάγκες επιμόρφωσης, όπως οι ίδιοι τις κα-
θορίζουν

• συνέχιση της χρήσης της τεχνολογίας για 
παροχή στοχευμένων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων

• συνέχιση και ενίσχυση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων του Δικηγορικού Συλλόγου 
Λευκωσίας μέσω μόνιμης Επιτροπής Εκπαί-
δευσης του Συλλόγου

• συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Λευ-
κωσίας με τα Τμήματα Νομικής των Πανεπι-
στημίων που εδρεύουν στη Λευκωσία για συν-
διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

12
Ευρωπαϊκά Προγράμματα –

Σχέσεις με Ευρωπαϊκούς
Συλλόγους και Δικηγόρους

• συνέχιση της συμμετοχής του ΠΔΣ σε Ευ-
ρωπαϊκά Προγράμματα μέσω του European 
Lawyers Foundation (ELF)

• τόσο ο ΠΔΣ, όσο και ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Λευκωσίας θα πρέπει να επιδιώξουν απευ-
θείας συνεργασίες με άλλα σώματα για συμ-
μετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. 
Πρόγραμμα CyEcli που είναι συνεργασία του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, του ΠΔΣ/Cylaw και 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου)

• συνέχιση της στενής σχέσης και συνεργα-
σίας με τους δικηγορικούς συλλόγους της 
Ελλάδας

 
• συνέχιση της σχέσης του ΠΔΣ με το Bar 

Council της Αγγλίας μέσω του ετήσιου 
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κοινού συνεδρίου που πραγματοποιούμε 
στην Κύπρο - επέκταση της συνεργασίας και 
σε άλλους τομείς

• ανάπτυξη ανάλογης συνεργασίας με το Law 
Society της Αγγλίας

• συνέχιση της συμμετοχής στο European Hub 
του Commonwealth Lawyers Association 
που επιτρέπει την ανάπτυξη σχέσεων με τους 
υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους της 
Μεγάλης Βρετανίας και των Channel Islands

• συνέχιση της συμμετοχής μας στα ευρω-
παϊκά προγράμματα που βοηθούν στην 
ανάπτυξη και ενίσχυση των σχέσεων του 
ΠΔΣ με τους δικηγορικούς συλλόγους χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• συνέχιση της συμμετοχής του ΠΔΣ στη CCBE 
και ενθάρρυνση της συμμετοχής δικηγόρων 
στις επιτροπές της CCBE

• συνέχιση της συμμετοχής του ΠΔΣ στο 
Advisory Board του European Lawyers 
Foundation

• ένταξη των συλλόγων αποφοίτων νομικών 
σχολών των Πανεπιστημίων της Κύπρου, 
της Ελλάδας και του εξωτερικού στον ΠΔΣ

• τακτική συμμετοχή δικηγόρων στις συνε-
δρίες του European Justice Network μέσω 
του ΠΔΣ ως εθνικών εμπειρογνωμόνων

• ενθάρρυνση δημιουργίας συνδέσμων 
Barristers ανά Inn of Court που θα διευκο-
λύνουν τη συνεργασία του ΠΔΣ με τα Inns 
κυρίως σε θέματα εκπαίδευσης

• συνέχιση της συμμετοχής του ΠΔΣ στο πρό-
γραμμα HELP του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

13
Ανασυγκρότηση της λειτουργίας

του ΠΔΣ - Επιτροπές ΠΔΣ

• σύσταση νέων επιτροπών του ΠΔΣ για όλες 
τις κύριες θεματικές του δικαίου όπως επι-
τροπές ποινικού δικαίου, αστικού δικαίου, 
εργατικού δικαίου, δικαίου πνευματικής ιδι-
οκτησίας, κληρονομικού δικαίου, ευρωπαϊ-
κού δικαίου, εναλλακτικών μέσων επίλυσης 
διαφορών (ADR) και δικαίου ακίνητης ιδιο-
κτησίας

• λειτουργία επιτροπής δεοντολογίας που να 
επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και 
να υποβάλλει εισηγήσεις για προστασία του 
επαγγέλματος από δικηγόρους που παραβι-
άζουν τους κώδικες δεοντολογίας

• συμμετοχή δικηγόρων που δεν είναι μέλη 
του ΔΣ του ΠΔΣ στην επιτροπή εκπαίδευσης

• λειτουργία επιτροπής τεχνολογίας που να 
μελετά και να υποβάλλει εισηγήσεις στο ΔΣ 
του ΠΔΣ ως προς την αξιοποίηση της τεχνο-
λογίας στο δικηγορικό επάγγελμα και στον 
εκσυγχρονισμό της απονομής δικαιοσύνης, 
καθώς και στη λειτουργία νέων τεχνολογιών 
όπως της τεχνητής νοημοσύνης στη δικαιο-
σύνη και άσκηση της δικηγορίας

• λειτουργία επιτροπής νομοθετικής αναθεώ-
ρησης που να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες 
επιτροπές του ΠΔΣ για την υποβολή εισηγή-
σεων για την τροποποίηση της νομοθεσίας

• αναδιάρθρωση της επιτροπής εξωδικαστη-
ριακής αμοιβής, διεκπεραίωση όλων των 
καθυστερημένων υποθέσεων και αύξηση 
των μελών της, ώστε οι αποφάσεις της να 
εκδίδονται άμεσα 
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• αναδιάρθρωση του πειθαρχικού συμ-
βουλίου, συνοπτική απόρριψη πρόδηλα 
αβάσιμων καταγγελιών και άμεση εκδίκαση 
των υπόλοιπων υποθέσεων που εκκρεμούν 
ενώπιόν του

• πλήρης και τακτική ενημέρωση των δικηγό-
ρων για τις δραστηριότητες του ΔΣ του ΠΔΣ

14
Σύγχρονη άσκηση για τους
ασκούμενους δικηγόρους

• αλλαγή της διαδικασίας άσκησης - μεταφορά 
της εκπαίδευσης σε πιστοποιημένα Πανεπι-
στήμια/Ανώτερα Ιδρύματα

• ο δικηγόρος που αναλαμβάνει ασκούμενο 
δικηγόρο να βεβαιώνει την επίτευξη συγκε-
κριμένων στόχων άσκησης (προετοιμασία 
δικογράφων, συνέντευξη πελατών, εμφα-
νίσεις, κ.ο.κ.)

15
Οι δικηγόροι να ηγηθούν της

πρωτοβουλίας εισαγωγής
εναλλακτικών μεθόδων

επίλυσης διαφορών (ADR)

• ενεργοποίηση του Κέντρου Διαμεσολάβη-
σης και Διαιτησίας ως κέντρο στο οποίο να 
προσφέρονται από δικηγόρους υπηρεσίες 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών

• το κέντρο αυτό να εξελιχθεί και σε διεθνές 
κέντρο διαιτησίας

16
Μετατροπή Νομικού Βήματος
 σε νομικό περιοδικό αντάξιο

της ιστορίας και της ποιότητας
των Κύπριων δικηγόρων

• αλλαγή στον τρόπο έκδοσης του Νομικού 
Βήματος με την πρόσληψη υπεύθυνου 
έκδοσης που θα έχει την επιμέλεια του περιο-
δικού καθώς και συντάκτη που θα συντάσσει 
μέρος της ύλης

• το περιοδικό να χωρίζεται σε ενότητες που 
να περιλαμβάνουν ειδήσεις από τις δραστη-
ριότητες του ΠΔΣ και των τοπικών συλλόγων, 
άρθρα γνώμης από δικηγόρους, επιστημονι-
κά άρθρα από δικηγόρους και ακαδημαϊκούς, 
σχολιασμό και σύνοψη νομολογίας

• συγκρότηση επιτροπής έκδοσης η οποία 
να αποτελείται από δικηγόρους πέραν των 
μελών του ΔΣ του ΠΔΣ

17
Διαφύλαξη της κατάκτησης

του CyLaw

• στήριξη του προγράμματος που έχει εκπο-
νηθεί από το ΔΣ του ΚΙΝΟΠ, το οποίο δια-
χειρίζεται το Cylaw εκ μέρους του ΠΔΣ, για:

–	επανασχεδίαση όλης της υπηρεσίας και 
βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της

–	επανασχεδίαση της διαδικασίας ενοποίη-
σης της νομοθεσίας

–	εξασφάλιση κονδυλίων από διαρθρωτικά 
προγράμματα της ΕΕ ή αλλού για ψηφιο-



ποίηση και ενοποίηση των ΚΔΠ και ψηφιο-
ποίηση όλης της αριθμημένης νομοθεσίας

–	προσθήκη άλλων υπηρεσιών όπως 
αυτόματο εντοπισμό νομοθεσίας στο 
κείμενο, κατηγοριοποίηση των αποφά-
σεων ανάλογα με την νομολογιακή τους 
αξία, κ.ο.κ.

18
Επέκταση της δικηγορικής ύλης

• η επίλυση του προβλήματος των καθυ-
στερήσεων και της εκτέλεσης αναμένε-
ται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση 
στις καταχωρίσεις νέων υποθέσεων

• προώθηση της πρότασης για αλλαγή της νομο-
θεσίας ώστε συμβάσεις πώλησης γης ή άλλα 
συμβόλαια να πρέπει να συντάσσονται από 
δικηγόρους

• εξεύρεσης δικηγορικής ύλης από το εξωτερικό 
με τη διενέργεια από τον ΠΔΣ αποστολών στο 
εξωτερικό - προώθηση της Κύπρου ως κέντρο 
διεθνούς διαιτησίας - εκπαίδευση των δικηγό-
ρων σε νέους τομείς όπως τα funds κ.ο.κ.

19
Επίλυση του προβλήματος των

καθυστερήσεων στην ετοιμασία
των καταλόγων εξόδων

• χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής δι-
καιοσύνης για επίσπευση της ψήφισης των 
καταλόγων εξόδων σε νέες υποθέσεις

 
• άμεσος υπολογισμός των καταλόγων από το 

πρωτοκολλητείο
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• καθορισμός της ημερομηνίας υπολογισμού των 
καταλόγων με την καταχώριση του καταλόγου

• ενθάρρυνση πρακτικών όπως η από κοινού 
υποβολή καταλόγου εξόδων από τους δικη-
γόρους με τις τελικές αγορεύσεις ώστε το 
ποσό που δικαιούνται τα μέρη ως έξοδα να 
επιδικάζεται με την έκδοση της απόφασης

20
Εκσυγχρονισμός του Δικηγορικού

Συλλόγου Λευκωσίας

• Διαφάνεια στη λειτουργία του Δικηγορικού 
Συλλόγου Λευκωσίας – συμμετοχή των δι-
κηγόρων

– οι συνεδρίες του ΔΣ του Δικηγορικού 
Συλλόγου Λευκωσίας να είναι ανοικτές 
σε όλους τους δικηγόρους

– οι δικηγόροι να μπορούν να παρευρίσκο-
νται στις συνεδρίες και να αναπτύσσουν 
τις θέσεις τους για θέματα που τους απα-
σχολούν και αφορούν το επάγγελμα ή τον 
Σύλλογο – οι δικηγόροι να μπορούν να 
συμμετάσχουν στη συνεδρία του ΔΣ και 
να αναπτύσσουν τις θέσεις τους και εξ 
αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης

– τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ 
να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 
Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

– λειτουργία μόνιμων επιτροπών του 
Συλλόγου όπου θα συμμετέχουν δικηγόροι 
που δεν είναι μέλη του ΔΣ, όπως Επιτροπή 
Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας, Νέων Δικηγό-
ρων, Εκδηλώσεων, κ.ο.κ.

– ενθάρρυνση συμμετοχής νέων δικηγόρων 
στις δραστηριότητες του Συλλόγου

• Σύγχρονη επικοινωνία με τους δικηγόρους
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– αναβάθμιση της παρουσίας του Συλλόγου 
στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 

– κυκλοφορία τακτικού ενημερωτικού δελτίου 
του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

– ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου 
όπου θα δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις 
του Συλλόγου, θα προβάλλονται οι δρα-
στηριότητές του και θα χρησιμοποιείται 
ως ένα από τα μέσα επικοινωνίας των δι-
κηγόρων μεταξύ τους και με τον Σύλλογο

• Διοργάνωση τακτικού συνεδρίου του Τοπικού 
Δικηγορικού Συλλόγου για το μέλλον του 
επαγγέλματος και της δικαιοσύνης, καθώς 
και τη σχέση τους με τις νέες τεχνολογίες

• Στήριξη των νέων δικηγόρων

– καθιέρωση του θεσμού του mentoring 
που να επιτρέπει σε νέους δικηγόρους που 
επιθυμούν να εργαστούν ως αυτοεργοδο-
τούμενοι δικηγόροι να λαμβάνουν καθο-
δήγηση και συμβουλές από παλαιότερους 
δικηγόρους στην άσκηση του επαγγέλμα-
τος και στη διαχείριση του γραφείου τους

– συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου 
Λευκωσίας με την  Ένωση Ασκούμενων 
Δικηγόρων και ELSA

– ανάθεση υποθέσεων Δήμων/ Δημοσίων 
Αρχών σε νέους δικηγόρους – εξασφάλι-
ση δικηγορικής ύλης που θα διανέμεται 
στους νέους δικηγόρους και από άλλες 
υπηρεσίες – η ανάθεση των υποθέσεων 
να γίνεται δίκαια προς όλους τους δικαι-
ούχους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος 
και με πλήρη διαφάνεια – ο Σύλλογος θα 
παρέχει εκπαίδευση και στήριξη στους 
δικηγόρους σε σχέση με την διεκπεραίωση 
των υποθέσεων αυτών

• Επίλυση του κτιριακού προβλήματος - Οικο-
γενειακό, Εργατικό, Νέο Δικαστήριο, Εφετείο

– πραγματοποίηση μαζικών κινητοποιήσεων 
των δικηγόρων αμέσως μετά τις εκλογές 
αναφορικά με το κτιριακό πρόβλημα

– συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους 
φορείς (Υπουργεία και Ανώτατο Δικαστή-
ριο) για αντιμετώπιση του κτιριακού προ-
βλήματος και υλοποίηση των δεσμεύσεων 
και υποσχέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης και του Ανωτάτου Δικαστηρίου προς 
τους δικηγόρους της Λευκωσίας

– απαίτηση για άμεση υλοποίηση της δέ-
σμευσης για επιστροφή του Οικογενεια-
κού/ Εργατικού στο χώρο των Επαρχιακών 
Δικαστηρίων Λευκωσίας

– οι όποιοι νέοι σχεδιασμοί να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη παραμονής των Επαρ-
χιακών Δικαστηρίων στον ενιαίο χώρο των 
Δικαστηρίων

– εγκατάσταση του νέου εφετείου σε χώρο 
μέσα ή κοντά στο χώρο των υφιστάμενων 
δικαστηρίων

– απαίτηση για αξιοποίηση του κτιρίου του 
Άστρα και επέκτασή του με την ανέγερση 
επιπλέον ορόφου

• Οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος 
της ανανέωσης αδειών των δικηγόρων
– θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων στη 

βάση των οποίων θα γίνεται ο έλεγχος αν 
ένας δικηγόρος που ανανεώνει την άδειά 
του πράγματι ασκεί τη δικηγορία, όπως 
για παράδειγμα ότι έχει επαρκές εισόδημα 
από την άσκηση δικηγορίας

– τα κριτήρια αυτά να συμφωνηθούν και με 
τους άλλους τοπικούς συλλόγους ώστε να 
υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή τους και 
να αποφευχθεί το φαινόμενο δικηγόροι 
που απορρίπτονται από τον έναν σύλλογο 
να εγγράφονται σε άλλο

– αν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας δικηγόρος 
ασκεί τη δικηγορία, θα έχει ο ίδιος την 
υποχρέωση να τεκμηριώσει ότι ικανοποιεί 
τα κριτήρια που θα τεθούν
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– τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε η 
υποβολή ψευδών στοιχείων από δικηγόρο 
κατά την ανανέωση άδειας να συνιστά 
ποινικό αδίκημα

• Ανάδειξη της Ιστορίας του Συλλόγου

– υλοποίηση προγράμματος καταγραφής 
της ιστορίας του Συλλόγου καθώς και της 
νομικής, πολιτικής, εθνικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας των μελών του

– συλλογή ιστορικού φωτογραφικού 
αρχείου και κειμηλίων που αφορούν την 
ιστορία του Συλλόγου και των μελών του

– δημιουργία αρχείου με συνεντεύξεις δι-
κηγόρων ή συνεντεύξεις που αφορούν 
δικηγόρους του Συλλόγου

– δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού
– συνεργασία με πανεπιστήμια και εξασφά-

λιση εξωτερικών πόρων χρηματοδότησης 
πέραν των πόρων του Συλλόγου για υλο-
ποίηση των πιο πάνω προγραμμάτων

– δημιουργία μόνιμης έκθεσης ιστορικού 
υλικού σε ειδικά προσαρμοσμένο χώρο 
του εντευκτηρίου

– διοργάνωση εκδηλώσεων για την παρουσί-
αση του έργου που θα παραχθεί αλλά και 
για να τιμήσουμε σημαντικές φυσιογνωμίες 
του δικηγορικού κόσμου της Λευκωσίας

• Ανακαίνιση της μεγάλης αίθουσας του 
Συλλόγου και μετατροπή της σε σύγχρονη 
αίθουσα εκδηλώσεων και σεμιναρίων

• Κοινωνικές εκδηλώσεις και αθλητικές διορ-
γανώσεις και ομάδες

– συνέχιση των κοινωνικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων του Συλλόγου

– καθιέρωση ετήσιας συνεστίασης του 
Συλλόγου

– διοργάνωση τακτικών εκδηλώσεων για 
νεότερους δικηγόρους

– συνέχιση της στήριξης των αθλητικών 

ομάδων του Συλλόγου και του θεατρικού 
ομίλου

– εξασφάλιση χορηγιών για περαιτέρω οι-
κονομική ενίσχυση αυτών των ομάδων, 
ομίλων και δραστηριοτήτων

• Συμμετοχή σε φιλανθρωπικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες

– δημιουργία μόνιμης επιτροπής κοινωνικής 
και φιλανθρωπικής δράσης του Συλλόγου

– συμμετοχή σε κοινωνικές και φιλανθρω-
πικές δραστηριότητες 

– συνεργασία με Δήμους για λειτουργία κοι-
νοτικών κέντρων παροχής νομικών συμ-
βουλών που να στελεχώνονται από νέους 
συναδέλφους - ενίσχυση των δεσμών με 
την κοινότητα και παροχή ευκαιριών σε 
νέους δικηγόρους να αποκτήσουν περισ-
σότερες εμπειρίες και να αποδείξουν τις 
σημαντικές ικανότητες και γνώσεις τους 
στις τοπικές τους κοινωνίες

• Επίλυση του προβλήματος της στάθμευσης

– παραχώρηση επιπλέον χώρου για ελεγχό-
μενη στάθμευση από δικηγόρους

– μελέτη ως προς τις καθημερινές ανάγκες 
χώρων στάθμευσης από δικηγόρους

– εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος 
που να ενημερώνει τους δικηγόρους ως προς 
τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης στους 
χώρους στάθμευσης των δικαστηρίων

– δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης για 
δικηγόρους

• Δημιουργία Επιτροπής Νέων Δικηγόρων, 
Γυναικών Δικηγόρων, Συνεχιζόμενης Εκπαί-
δευσης και Τεχνολογίας

• Κοινές δραστηριότητες με Δικηγορικό 
Σύλλογο Αθήνας, με τον οποίο είμαστε αδελ-
φοποιημένοι
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Υποψήφιος Πρόεδρος

Λάρης Βραχίμης

Ο Λάρης Βραχίμης είναι κάτοχος πτυχίου LLB από το University College 
London (UCL). Είναι Barrister at Law του Middle Temple της Αγγλίας. 
Άρχισε να ασκεί τη δικηγορία το 1991 ως συνέταιρος στο δικηγορικό 
γραφείο Ελένη Βραχίμη & Σία. Σήμερα είναι ο διευθύνων συνέταιρος του 
γραφείου. Είναι δικηγόρος της μαχόμενης δικηγορίας με εκτεταμένη 
εμπειρία στον δικαστηριακό τομέα. 
 Το 2006 εκλέγηκε μέλος της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου 
Λευκωσίας. Στη συνέχεια, το 2009, εκλέγηκε μέλος του Συμβουλίου 
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) ως εκπρόσωπος των 
δικηγόρων της Λευκωσίας. Επανεκλέγηκε το 2012, το 2015 και το 2017. 
 Το 2002 ίδρυσε το Cylaw το οποίο παραχώρησε στη συνέχεια στον 
ΠΔΣ μετά που το Συμβούλιο του Συλλόγου αποδέχτηκε τη σχετική 
πρόταση του. Έκτοτε έχει την επίβλεψη της λειτουργίας και την ευθύνη 
για την επέκταση του Cylaw. 
 Είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής για την εφαρμογή της 
ενδιάμεσης λύσης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στα Δικαστήρια.
 Διδάσκει στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ως επισκέ-
πτης λέκτορας Οικογενειακού Δικαίου από το 2013 και Κληρονομικού 
Δικαίου από το 2014. 
 Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οικογενειακού Δικαίου του ΠΔΣ και 
λέκτορας Οικογενειακού Δικαίου στο Νομικό Συμβούλιο. 
 Είχε την πρωτοβουλία για την εισαγωγή, το 2017, του θεσμού της 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον ΠΔΣ και από το 2017 
ήταν ο Συντονιστής της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΠΔΣ. 
 Είχε παράλληλα την πρωτοβουλία για την εισαγωγή του Advocacy 
Training για νέους δικηγόρους το οποίο συντονίζει εκ μέρους του ΠΔΣ. 
 Είχε επίσης την πρωτοβουλία για τη συμμετοχή του ΠΔΣ σε διάφορα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα (CyEcli, Trachild, CrimLaw, Lawyerex), τα 
οποία συντονίζει εκ μέρους του ΠΔΣ.
 Είναι μέλος του Advisory Board του European Lawyers Foundation 
καθώς και μέλος της αντιπροσωπείας του ΠΔΣ στο Συμβούλιο των 
Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE). 
 Εμφανίζεται τακτικά ενώπιον Επιτροπών της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων ως εκπρόσωπος του ΠΔΣ και έχει συντάξει αριθμό εκθέσεων 
εκ μέρους του ΠΔΣ αναφορικά με διάφορα νομοσχέδια.
 Στο παρελθόν δραστηριοποιήθηκε πολιτικά και κατείχε διάφορα 
κομματικά αξιώματα. Διατέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο 
Λευκωσίας  καθώς και μέλος για τρεις θητείες του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας που έχει την ευθύνη για 
τη Λειτουργία του ΓΕΣΥ.



Γιάννα Ρούσου

Η Γιάννα Ρούσου σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Ιατρικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Northumbria στο Newcastle. 
Μετά τις σπουδές της εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα ενώ 
από το 2000 επέστρεψε στην Κύπρο και υπηρετεί τη μάχιμη δικηγορία 
έκτοτε. Εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο Αριστοφάνης Α. Γεωργίου 
και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. από το 2000 και είναι μέλος του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου από το 2001.

Χριστοδουλος Παπαχρυσοστομου

Ο Χριστοδουλος Παπαχρυσοστομου είναι απόφοιτος της Αγγλικής 
Σχολής Λευκωσίας. Μετά την ολοκληρωση της στρατιωτικης του θητειας 
φοίτησε στη νομική σχολή του Leeds Metropolitan University από το 
οποίο αποφοίτησε το 2001. Είναι επίσης κάτοχος  μεταπτυχιακού στο 
ευρωπαϊκό δίκαιο από το Exeter University. Είναι κάτοχος άδειας εξάσκη-
σης επαγγέλματος από το 2004 και έκτοτε ασκεί μάχιμη δικηγορία στο 
δικηγορικό γραφείο Δημητρης Παπαχρυσοστομου Δ.Ε.Π.Ε και ασχολείται 
κυρίως με υποθέσεις που αφορούν Οικογενειακό Δίκαιο.

Λώρα Κούτρα

Η Λώρα Κούτρα κατέχει πτυχίο LLB από το University of East Anglia. 
Ασκεί τη δικηγορία από το 2005 ως συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο 
Δημήτρης Κούτρας & Σια. Είναι επίσης απόφοιτος του Lemonosov 
Moscow State University Πρακτική Ρώσικης γλώσσας και Ιστορία της 
Ρωσίας και του ΙΜΧΑ Θεσσαλονίκης ( Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του 
Άιμου ) διδακτική της Ρώσικης και Σερβικής γλώσσας. Είναι δικηγόρος 
στη μαχόμενη δικηγορία με εκτεταμένη εμπειρία στο οικογενειακό, 
αστικό, εταιρικό και ποινικό δίκαιο.

Σπύρος Α. Σπύρου

Ο Σπύρος Α. Σπύρου είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής και Διοικητι-
κών Σπουδών από το  Middlesex University. Παρακολούθησε επίσης 
μαθήματα Τεχνολογίας και Πληροφορικής. Από το 2010 ίδρυσε το δικη-
γορικό γραφείο Σπύρος Α. Σπύρου & Συνεργάτες, με έδρα τη Λευκωσία. 
Τον ενδιαφέρουν τα νομικά θέματα, θέματα οργάνωσης και διοίκησης, 
ιστορίας και τεχνολογίας, ο αθλητισμός, η υποβρύχια έρευνα (αρχαιο-
λογία και καταδύσεις). Ταυτόχρονα είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας 
Ενάλιας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Υποψήφια Μέλη
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Ήρα Ιωάννου - Αιμιλιανίδου

Η  Ήρα Ιωάννου - Αιμιλιανίδου αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  και είναι κάτοχος LLM (European 
Commercial Law ) από το Πανεπιστήμιο του Leicester. Είναι Μέλος του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2007. Είναι συνεταίρος στο 
δικηγορικό γραφείο Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες 
ΔΕΠΕ και επικεφαλής του δικαστηριακού τμήματος. Έχει διδάξει στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας τα έτη 2015-16, 2016-17 και 
2018-19 και είναι από τα ιδρυτικά μέλη του portal Δικαιοσύνη.

Ελένη Μιντή

Η Ελένη Μιντή αποφοίτησε απο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το 2013 και 
ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου από το 2014, οπότε και εγγράφηκε 
στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα. Εργάζεται στη 
δικηγορική εταιρία Στέλιος Αμερικάνος & Σία ΔΕΠΕ ως δικηγόρος, στο 
τμήμα του Δικαστηρίου. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει διευρυμένη 
πείρα στον χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων λόγω της εμπλοκής της 
στον χειρισμό πολλών και δύσκολων υποθέσεων.

Γιάγκος Στυλιανού

Ο Γιάγκος Στυλιανού είναι κάτοχος πτυχίου LLB καθώς και  LLM στο 
International Business Law από το Leeds Backett University. Εργά-
στηκε για πολλά χρόνια ως δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο του 
πατέρα του μέχρι που ίδρυσε το δικό δικηγορικό γραφείο Y. Stylianou 
& Co LLC. Ως διευθύνων σύμβουλος του γραφείου είναι επικεφαλής 
του δικαστηριακού του τμήματος και ασχολείται κυρίως με το ποινικό 
δίκαιο, το αστικό δίκαιο, το δίκαιο των συμβάσεων, το διοικητικό δίκαιο 
και το εταιρικό δίκαιο.

Στυλιανός Αυγουστή 

Ο Στυλιανός Αυγουστή  αποφοίτησε από το Νομικό Τμήμα της Σχολής  
Νομικών, Οικονομικών και  Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ). Είναι Δικηγόρος και ασκεί μαχόμενη 
δικηγορία στο δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ. 
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
(ΔΣΑ), Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Ασχολείται με υποθέσεις Τραπε-
ζικού, Οικογενειακού, Αστικού  και Ποινικού δικαίου.
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Βαλάντω Ψωμά

Η Βαλάντω Ψωμά κατέχει πτυχιό LLB από το Manchester Metropolitan 
University, LLM στο International Commercial Law από το University of 
Salford και LLM στην Ποινική Δικαιοσύνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάζεται ως δικηγόρος στο δικηγορικό 
γραφείο Βίκτωρ Φ. Ακάμας Δ.Ε.Π.Ε. και ασχολείται κυρίως με ποινικό 
δίκαιο και υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αλέξανδρος Χ. Αλεξάνδρου

Ο Αλέξανδρος Χ. Αλεξάνδρου είναι κάτοχος πτυχίου νομικής από το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και πτυχίου MSc στο Criminal and Criminology 
από το Essex University. Κατέχει επίσης τα εξής μεταπτυχιακά πτυχία 
ή διπλώματα: Justice (Harvard University), Corporate Finance 
(Columbia Business School), Criminal Justice/Psychology (University of 
Queensland), Debt Sustainable Analysis (IMF) και  Business/Marketing 
Diploma (Intercollege). Εκτός από την επαγγελματική του καριέρα ως 
δικηγόρος ο Αλέξανδρος διατέλεσε επίσης κοινοβουλευτικός επιστη-
μονικός σύμβουλος για το Δημοκρατικό Κόμμα. 



Οι επόμενες εκλογές είναι εξαιρετικά κρίσιμες για το 
δικηγορικό επάγγελμα. Οι δικηγόροι χρειαζόμαστε μια 
ηγεσία που θα μας δώσει φωνή και θα μας βγάλει από τα 
τρομερά αδιέξοδα που αντιμετωπίζουμε. Για 20 χρόνια 
έχω εργαστεί σκληρά, μεθοδικά και με συνέπεια για να 
δώσω λύσεις στα προβλήματά μας που φαίνονταν άλυτα, 
να εκσυγχρονίσω το επάγγελμα και να υπερασπιστώ με 
θάρρος τα συμφέροντα των δικηγόρων. Με σεβασμό 
ζητώ την ψήφο σας για να μπορέσω να συνεχίσω το 
έργο αυτό από τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού 
Συλλόγου Λευκωσίας.

Λάρης Βραχίμης


