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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Σεπτέμβριος 2017-Σεπτέμβριος 2020 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Επιτελώ σήμερα το τελευταίο μου καθήκον ως Πρόεδρος του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, και σας παρουσιάζω 

επιγραμματικά το έργο που πραγματοποιήθηκε. 

Η θητεία των τριών χρόνων της παρούσας Επιτροπής τελειώνει και 

αποτελεί πλέον μέρος της ιστορικής πορείας του Συλλόγου μας. Η 

Επιτροπή μας συνέχισε το έργο και τις προσπάθειες των 

προηγούμενων Επιτροπών και των καταξιωμένων Συμβουλίων του 

Συλλόγου μας. 

Εντός της τελευταίας τριετίας έχουν συμβεί πρωτοφανή και νεοφανή 

γεγονότα, άγνωστα μέχρι τώρα στους δικηγόρους αλλά και στην 

κοινωνία.Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας βίωσε εξαιρετικά 

δύσκολες καταστάσεις. Οι ευθύνες πολλές και οι δυσκολίες 

τεράστιες. 

Η έντονη επιθυμία και ο στόχος για εξυπηρέτηση των συμφερόντων 

των δικηγόρων στο ύψιστο επίπεδο, παρέμειναν αναλλοίωτα και 

αμετακίνητα. 

Διεκδικήσαμε δυναμικά και χειριστήκαμε θέματα σοβαρά, με σύνεση 

και αποτελεσματικότητα, χωρίς κραυγαλέες δηλώσεις .Αξιολογήσαμε 

τα διάφορα προβλήματα, τα ιεραρχήσαμε και στη συνέχεια 

προσπαθήσαμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας να τα 

λύσουμε ή να τα βελτιώσουμε. 

Θα αναφερθώ πρώτα στα οικονομικά του Συλλόγου για τα οποία 

είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι.Από τα οικονομικά αποτελέσματα 

της τριετίας 2017 – 2020 και συγκρίνοντας τα σημερινά 

αποτελέσματα με τα οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης 

τριετίας και το  ποσό που παραλάβαμε το 2017,προκύπτουν τα εξής: 
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Παραλάβαμε το 2017 ταμείο εκ ποσού €274.183,33 σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς πλέον €895,64 σε μετρητά, σύνολο €275.078,97 και 

σήμερα παραδίδουμε ταμείο (μέχρι 31.08.2020) εκ ποσού 

€504.568,54. Συνεπώς η περιουσία του Συλλόγου μας κατά την 

διάρκεια της θητείας αυτής της Επιτροπής αυξήθηκε κατά 

€229.489,57. 

 Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, μια από τις πρώτες μας 

ενέργειες, ήταν ο άμεσος καταμερισμός των κατατεθειμένων ποσών 

σε λογαριασμούς σε διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα,αφού 

διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν τραπεζικοί λογαριασμοί με ποσά άνω των 

€100.000. Έτσι διευθετήθηκε καταμερισμός των ποσών σε  

τραπεζικούς λογαριασμούς διαφορετικών πιστωτικών ιδρυμάτων 

ώστε να αποτελούν ασφαλισμένη κατάθεση. 

Διαπιστώθηκε άμεσα η ανάγκη εγγραφής του Συλλόγου μας στο 

μητρώο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, έτσι ώστε να 

συμμορφωθούμε με τις Πρόνοιες του Νόμου. Απαιτήθηκε πολλή 

μελέτη σε συνεργασία και με τους Προέδρους των άλλων τοπικών 

συλλόγων της Κύπρου,και ορθός χειρισμός από πλευράς μας με 

ενστάσεις και συναντήσεις και τελικά προσδιορίστηκε η ορθή βάση 

εγγραφής του Συλλόγου. 

Ένα μεγάλο επίτευγμα της Επιτροπής αυτής ήταν το θέμα της 

αύξησης των δικηγορικών εξόδων για τις μαζικές υποθέσεις τροχαίας 

και φορολογίας που ανατίθενται σε δικηγόρους του Συλλόγου 

μας,κατά το πλείστον νεαρούς, από τον Δήμο Λευκωσίας. Έγινε 

δυναμική και ανυποχώρητη διαπραγμάτευση  από την παρούσα 

Επιτροπή, (και μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας με τον Δήμο 

Λευκωσίας) με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Λευκωσίας, 

σε συναντήσεις και ανταλλαγή αλληλογραφίας απαιτώντας την 

αύξηση των δικηγορικών εξόδων και τον τερματισμό αποκοπής 

ποσοστού από τα δικηγορικά έξοδα.Επετεύχθη μείωση της αποκοπής 

ποσοστού  25% από το αρχικό ποσοστό από τα δικηγορικά έξοδα για 

το έτος 2018,μείωση αποκοπής από τα δικηγορικά έξοδα κατά 50% 

από το αρχικό ποσοστό για το έτος 2019, και τερματισμός αποκοπής 

οποιουδήποτε ποσού από τα δικηγορικά έξοδα από το 2020 και 

μετά.Τα δικηγορικά έξοδα για τις υποθέσεις αυτές αυξήθηκαν 
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σημαντικά και το οικονομικό όφελος για τους δικηγόρους είναι πολύ 

μεγάλο. 

Έγιναν πολλές συναντήσεις και ανταλλαγή αλληλογραφίας για το 

κτηριακό πρόβλημα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας,όπως έγινε και 

με προηγούμενες Επιτροπές ,με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το 

Ανώτατο Δικαστήριο,τους εκάστοτε Διοικητικούς Προέδρους 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.Ασκήσαμε πίεση για επάνοδο 

του Οικογενειακού Δικαστηρίου και Δικαστηρίου Εργατικών 

Διαφορών στο χώρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Έγιναν 

επαφές με τον Υπουργό Δικαιοσύνης όπου συζητήθηκαν το κτηριακό 

θέμα, ως επίσης και η αξίωση μας το Εμπορικό Δικαστήριο να 

λειτουργήσει στην Λευκωσία. Αναμέναμε εντός αυτής της θητείας να 

άρχιζε η οικοδόμηση του νέου Δικαστικού Μεγάρου της 

Λευκωσίας.Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στον Δικηγορικό Σύλλογο 

μεταξύ του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, με τα μέλη του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λευκωσίας όπου αναλύθηκαν τα προβλήματα των 

Δικηγόρων της Λευκωσίας όπως η ακαταλληλότητα των κτηριακών 

εγκαταστάσεων η έλλειψη στελέχωσης των Διοικητικών θέσεων και η 

μετακίνηση του Οικογενειακού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου 

Εργατικών Διαφορών.  

 Οι υποσχέσεις όλων των θεσμών περιορίζονταν στο ότι θα επιλυθεί 

με την ανέγερση του νέου Δικαστηρίου της πρωτεύουσας, του 

οποίου η ανέγερση ακόμα να αρχίσει.  

Οι σχέσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας με τους Δικαστές 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τους εκάστοτε Διοικητικούς Προέδρους 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας,την Αρχιπρωτοκολλητή, την 

Ανώτερη Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ήταν 

άριστες. Στηρίζονταν στον αμοιβαίο σεβασμό και στην έντιμη και 

ειλικρινή επικοινωνία για επίλυση των προβλημάτων της λειτουργίας 

της Δικαιοσύνης. Η ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων και η 

συζήτηση εφικτών υπό τις περιστάσεις λύσεων, πιστεύουμε ότι 

ωφέλησε την Δικαιοσύνη και τα δικαστικά πράγματα όσο αυτό ήταν 

εφικτό, από την έλλειψη προσωπικού και από τις πεπαλαιωμένες και 

δυσλειτουργικές κτηριακές εγκαταστάσεις. 



4 
 

Υπήρξε για πρώτη φορά, μεγάλη ανησυχία στους δικηγόρους για την 

βιωσιμότητα του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων.Με βάση την 

τελευταία αναλογιστική μελέτη η οποία εκπονήθηκε από τους 

αναλογιστές του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων,το αναλογιστικό 

έλλειμμα ανερχόταν στο ποσό των €186.020.942.Το ύψος του ποσού 

αυτού ανήλθε κλιμακωτά. Οι λόγοι για τους οποίους το Ταμείο 

σήμερα παρουσιάζει αναλογιστικό έλλειμμα ποικίλλουν.Οι βασικοί 

όμως άξονες του προβλήματος εντοπίζονται στην μεγάλη αύξηση των 

μελών τα τελευταία χρόνια, στην μείωση των συνεισφορών από την 

αγορά δικηγοροσήμων, στη μείωση των δικαστικών διαδικασιών που 

φέρουν δικηγορόσημα και στην μείωση των επενδυτικών 

εισοδημάτων. 

Για πρώτη φορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Συντάξεως 

Δικηγόρων δεν αποτελείτο από εκπροσώπους των Τοπικών 

Δικηγορικών Συλλόγων αλλά από τους Προέδρους τους.Συνεπώς 

συμμετείχα στο Συμβούλιο του Ταμείου ως μέλος,και επίσης όταν 

μετά από απόφαση του Συμβουλίου συστάθηκε τριμελής επιτροπή 

αξιολόγησης των αιτούντων συνταξιοδοτικά ωφελήματα,μετείχα 

στην επιτροπή αυτή. 

Ο ρόλος της επιτροπής αυτής ήταν να αξιολογεί κατά πόσο ο αιτών 

ασκούσε την δικηγορία στα πλαίσια του άρθρου 2(1) του Περί 

Δικηγόρων Νόμου,κατά τον χρόνο που κατείχε άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος.Η λειτουργία της επιτροπής αυτής απέδωσε,αφού 

εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν δεκάδες αιτήσεις. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων σε 

συνεδρίαση του ημερομηνίας 21/01/2019 αποφάσισε την ανάγκη 

τερματισμού της παροχής της 13ης και 14ης σύνταξης εφόσον 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών η 

οικονομική κατάσταση του Ταμείου δεν επέτρεπε την περαιτέρω 

χορήγηση 13ης και 14ης σύνταξης. Επίσης σε συνεδρίαση του 

Συμβουλίου του Ταμείου ημερομηνίας 27/05/2019 το Ταμείο 

αποφάσισε τον επανακαθορισμό  του επιπρόσθετου χορηγήματος 

,από 60% το οποίο χορηγείτο στους συνταξιούχους,σε 30% στη 

βασική μηνιαία σύνταξη από 01/09/2019, τόσο για τους 

υφιστάμενους συνταξιούχους, όσο και για όσους θα 
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συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον. Επιβαλλόταν η λήψη της απόφασης 

αυτής για σκοπούς βιωσιμότητας του Ταμείου και για συμμόρφωση 

με τον σχετικό κανονισμό ο οποίος προβλέπει ότι η χορήγηση μέχρι 

60% επιπλέον χορηγήματος επι της βασικής σύνταξης ,ενεργοποιείται 

μόνο σε περίπτωση που η οικονομική κατάσταση του Ταμείου το 

επιτρέπει. 

Μετά από τις πιο πάνω αποφάσεις του Συμβουλίου του Ταμείου 

Συντάξεως Δικηγόρων το αναλογιστικό έλλειμμα στις 31/12/2019 

μειώθηκε σε €111.000.000. 

Έχει προκριθεί η μετατροπή του Ταμείου με βάση το αναλογικό 

σύστημα.Λεπτομέρειες της τελικής μορφής λειτουργίας και του 

καθορισμού των εισφορών και παροχών,αναμένονται με την έναρξη 

της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Από 1/1/2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Κ.Δ.Π. 386/2017 

για την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση.Ο Δικηγορικός 

Σύλλογος Λευκωσίας πραγματοποίησε για τα μέλη του, αρκετές  

διαλέξεις στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης οι οποίες αποτελούσαν πιστοποιημένα 

προγράμματα.Προσεγγίσαμε διακεκριμένους νομικούς για να 

δώσουν διαλέξεις για τα μέλη του Συλλόγου μας. Είναι γεγονός ότι 

όλοι αποδέχτηκαν την πρόταση μας με μεγάλη προθυμία και χαρά, 

προσφέροντας έτσι στον Δικηγορικό Σύλλογο.Ευχαριστούμε θερμά 

τους συνάδελφους κ. Πόλυ Πολυβίου, Δρ. Χρίστο Κληρίδη,αείμνηστο 

Αλέκο Μαρκίδη, κ. Κωνσταντίνο Βελάρη κ. Χρίστο Τριανταφυλλίδη, 

Πρόεδρο Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας κ. Σωτήρη 

Λιασίδη,κ.Ηλία Στεφάνου και Δρ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη.  

Για την πραγματοποίηση των διαλέξεων διευθετήσαμε συνάντηση με 

τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick ο οποίος μας παραχώρησε 

αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκαν οι πλείστες εκ των διαλέξεων, 

χωρίς να επιβαρυνθεί ο Σύλλογος με οποιοδήποτε κόστος. Θερμές 

ευχαριστίες  στην Διοίκηση του Πανεπιστημίου Frederick. Επίσης 

θερμές ευχαριστίες στην Τράπεζα Κύπρου για την παραχώρηση 

αίθουσας για την πραγματοποίηση δύο διαλέξεων. 
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Πραγματοποιήθηκε επίσης στις 16/7/2020,το πρώτο διαδικτυακό 

σεμινάριο Δικηγορικού Συλλόγου με ομιλητή τον  κ.Πόλυ Πολύβίου. 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τον Δικηγορικό Σύλλογο 

Λευκωσίας,ως απότιση και φόρου τιμής,παρουσίαση βιβλίου του 

αείμνηστου πρώην Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας 

Κωνσταντίνου Αιμιλιανίδη. 

Με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού αναφορικά με την 

προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαικού 

Κοινοβουλίου(2016/679),στις 10/7/2018 ο Δικηγορικός Συλλογος 

Λευκωσίας διοργάνωσε εκδήλωση στην οποία η Επίτροπος 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημέρωσε τους δικηγόρους 

αναφορικά με την συμμόρφωση των δικηγορικών γραφείων ως προς 

τις πρόνοιες του Κανονισμού. 

Αναφορικά με το θέμα έγκρισης των αδειών επαγγέλματος  

προβαίναμε σε αυστηρούς ελέγχους, στην προσπάθεια μας να 

διασφαλίσουμε ότι δεν θα εγκρίνονταν αιτήσεις ατόμων που δεν 

αποδείκνυαν ότι ασκούσαν το επάγγελμα σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του Περί Δικηγόρων Νόμου. Υπήρξαν περιπτώσεις που ζητήσαμε με 

επιστολές μας προς τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ανάκληση 

αδειών, εφόσον περιήλθε στην αντίληψη μας εκ των υστέρων η μη 

άσκηση δικηγορίας σύμφωνα με τον Νόμο. Προσπαθήσαμε να 

διαφυλάξουμε το επάγγελμα μας και το Ταμείο Συντάξεως 

Δικηγόρων. 

Στα δυσάρεστα γεγονότα κατατάσσεται η έκρηξη στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λευκωσίας στις 26/2/2019 όπου ο Δικηγορικός Σύλλογος 

Λευκωσίας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση και παρουσιαστήκαμε σε 

συνεδρίες  Επιτροπής Νομικών της Βουλής με θέμα την ασφάλεια 

των Δικαστηρίων. 

Δυστυχώς δοκιμάστηκαν και θεσμοί κατά την τριετία αυτή, όπως η 

σύγκρουση Ανωτάτου Δικαστηρίου και Γενικού Εισαγγελέα, μια 

διαμάχη που αποτέλεσμα είχε την αμφισβήτηση των θεσμών και της 

αξιοπιστίας της Δικαιοσύνης στον τόπο μας.  

Αναφορικά με το θέμα της καθυστέρησης στον υπολογισμό των 

καταλόγων εξόδων, εξαντλήσαμε κάθε προσπάθεια και προβήκαμε 
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σε όλες τις ενέργειες  και παραστάσεις, στο Ανώτατο Δικαστήριο, 

στους εκάστοτε Διοικητικούς Προέδρους του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λευκωσίας, στην Ανώτερη Πρωτοκολλητή. Το θέμα δεν 

μπορούσε να επιλυθεί λόγω υποστελέχωσης του Πρωτοκολλητείου.  

Διεξήχθη για πρώτη φορά στην Λευκωσία τον Ιούλιο του 2019, το 12ο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας Δικηγορικών Συλλόγων 

Ελλάδας – Κύπρου. Μιά διοργάνωση που αποσκοπεί στη σύσφιξη 

των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των Δικηγορικών 

Συλλόγων.Η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και η ομάδα 

του Συλλόγου μας κατέλαβε την 2η θέση με 1 πόντο διαφορά από την 

νικήτρια ομάδα. Ήταν η μεγαλύτερη διοργάνωση ερασιτεχνικού 

επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, με την συμμετοχή 24 

ομάδων και πέρα των 300 Δικηγόρων – Αθλητών. Η διοργάνωση ήταν 

άψογη και ο Σύλλογος πήρε τα εύσημα. Θερμά συγχαρητήρια σε 

όλους  τους συντελεστές  της επιτυχίας. 

Επίσης θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα ποδοσφαίρου του Συλλόγου 

μας,για τις εξαιρετικές επιδόσεις της. 

Θερμά συγχαρητήρια και στην ομάδα του Θεάτρου του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λευκωσίας Obiter Dicta, η οποία αποσπά σε κάθε θεατρική 

παράσταση πρώτα βραβεία και διακρίσεις. 

Με την έναρξη των δικαστικών ετών 2018 και 2019, τελείτο Αγιασμός 

από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο στο χώρο 

του Δικηγορικού Συλλόγου ,παρουσία Δικηγόρων, Δικαστών του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου και Δικαστών του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

Λευκωσίας. 

Επίσης στις αρχές κάθε έτους 2018,2019 και 2020 πραγματοποιείτο 

,στο χώρο του Δικηγορικού Συλλόγου. το καθιερωμένο κόψιμο της 

βασιλόπιτας, παρουσία του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 

του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,Δικαστών του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου,των εκάστοτε Υπουργών Δικαιοσύνης, Επαρχιακών 

Δικαστών,   και πλήθους συναδέλφων. 

Διοργανώθηκε Χριστουγεννιάτικο επίσημο δείπνο το έτος 2017,το 

οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, μέρος των εσόδων του οποίου 

δόθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό ως επίσης και καλοκαιρινό πάρτυ 
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με την λήξη του Δικαστικού έτους 2019 το οποίο σημείωσε επίσης 

μεγάλη επιτυχία.Οι εκδηλώσεις αυτές συνέτειναν στην ανάπτυξη του 

αισθήματος συναδελφικότητας. 

Διοργανώθηκαν Σκοπευτικοί Αγώνες Δικηγόρων στις εις μνήμην του 

αείμνηστου Λουκά Λουκά δικηγόρου και πρώην Υπουργού 

Δικαιοσύνης. 

Παρατέθηκε φιλοφρονητικό γεύμα στην Ένωση Δικαστών Κύπρου, 

όπως ήταν παράδοση. 

Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα του Συλλόγου η οποία είναι έτοιμη να 

τεθεί σε λειτουργία. 

Στις 12/3/2020 και μετά την κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της 

έξαρσης του COVID 19 και της κήρυξης του ως πανδημίας,στην 

συνεδρίαση του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου,παρουσία του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης και του 

Κυβερνητικού Εκπροσώπου,συζητήθηκε θέμα ενδεχόμενης 

αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων,χωρίς όμως να ληφθεί 

οποιαδήποτε απόφαση. 

Στις 13/03/2020 η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας 

αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίαση,και μετά από έντονο 

προβληματισμό και μεγάλη ανησυχία για την εξάπλωση του COVID-

19 και τις ανησυχητικές διαστάσεις τις οποίες έλαβε ο ιός και αφού 

ανάχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε πανδημία, να 

εκδώσει ανακοίνωση με την οποία καλούσε όλα τα μέλη του 

Συλλόγου σε αποχή από τους χώρους και τις αίθουσες των 

Δικαστηρίων την Δευτέρα 16/03/2020 και την Τρίτη 17/03/2020, 

εκτός από τις περιπτώσεις όπου η εμφάνιση των δικηγόρων κρινόταν 

απολύτως απαραίτητη, λόγω της φύσεως των υποθέσεων. Η 

ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε πραγματικά με ταλανισμό και σκέψη, 

αλλά κρίναμε ότι η διασφάλιση της υγείας των μελών μας, ήταν η 

ύψιστη προτεραιότητα μας και αυτή έπρεπε να 

διαφυλάξουμε.Είμαστε αναγκασμένοι από την στιγμή που 

κινδύνευαν ζωές να πάρουμε πρωτοβουλία και να εκδώσουμε την 

ανακοίνωση αυτή. 
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Υπέρ της απόφασης μας αυτής συνηγορούσε και η ακαταλληλότητα 

των κτηρίων της Λευκωσίας όπου δεν ήταν δυνατό να υπάρξει 

κανένας έλεγχος και δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να διασφαλιστεί 

η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής.Έγιναν διευθετήσεις με την 

Διοικητική Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και 

τους Προέδρους των Δικαστηρίων Ειδικής Δικαιοδοσίας, ότι οι 

υποθέσεις θα τύγχαναν του κατάλληλου χειρισμού από τους 

Δικαστές και θα αποφεύγοντο αρνητικές συνέπειες, από την μη 

εμφάνιση των δικηγόρων.  

Στις 16/03/2020 ακολούθησε η ανακοίνωση του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου με την οποία ανέστελλε προσωρινά την εκδίκαση ή 

περαιτέρω προώθηση όλων των υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήριο 

κάθε βαθμίδας και δικαιοδοσίας μέχρι  τις 30/04/2020, πλην κάποιων 

εξαιρέσεων. 

Όπου χρειάστηκε η Επιτροπή να λάβει δυναμικά αποφάσεις και να 

προβεί σε ενέργειες για το συμφέρον των δικηγόρων, αυτό γινόταν. Η 

Επιτροπή δεν ενεργούσε αψυχολόγητα και με κίνητρο τον 

εντυπωσιασμό, αλλά συνετά και με έντονο προβληματισμό. 

Με την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων στις 04/05/2020, ζήσαμε 

μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι συζητήσεις, διευθετήσεις, 

ανταλλαγές απόψεων, προσπάθειες για εξεύρεση λύσεων μεταξύ της 

Διοικητικής Προέδρου, των Προέδρων των Δικαστηρίων Ειδικής 

Δικαιοδοσίας της Ανώτερης Πρωτοκολλητού Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λευκωσίας, των Πρωτοκολλητών και εμένα, ήταν 

πολύωρες και εντατικές. Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να 

εξεύρουμε λύσεις για την καλύτερη λειτουργία των Δικαστηρίων και 

τον καλύτερο χειρισμό των υποθέσεων. Εκδόθηκαν οι απαραίτητες 

ανακοινώσεις για την λειτουργία των Δικαστηρίων,τα οποία δεν 

μπορούσαν πλέον να λειτουργήσουν κανονικά, ακόμα και μέχρι 

σήμερα λόγω της πανδημίας. 

Αποστείλαμε επιστολή στο Ανώτατο Δικαστήριο με εισηγήσεις για 

την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων.  

Τα Πρωτοκολλητεία δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους 

δικηγόρους και το κοινό, διότι δεν ήταν δυνατό να τηρηθούν τα 
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μέτρα προστασίας με βάση τα Διατάγματα  του Περί 

Λοιμοκαθάρσεως Νόμου. Οι δικηγόροι δυστυχώς,ήταν αναγκασμένοι 

να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία διότι έπρεπε να αναμένουν τους 

τελευταίους μήνες μέσα στις ανυπόφορες καιρικές συνθήκες, λόγω 

της ανεπάρκειας και ακαταλληλότητας των κτηρίων.Συνεπώς λύση 

δεν υπήρχε, και το φαινόμενο αυτό παρουσιαζόταν μόνο στο 

Δικαστήριο της Λευκωσίας όπου το κτήριο δεν είναι ενιαίο και δεν 

υπάρχει στεγασμένος χώρος αναμονής όπως των Δικαστηρίων των 

άλλων επαρχιών τα οποία ήταν σε προνομιακή θέση έναντι της 

Λευκωσίας. 

Με ενέργειες και παραστάσεις μας, με την έναρξη της νέας 

δικαστικής χρονιάς οι δικηγόροι εισέρχονται μεν εντός του κτηρίου 

του Πρωτοκολλητείου, αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, 

αφού δεν μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας λόγω της 

πανδημίας. 

Η μοναδική ενέργεια, δυνατότητα ,που θα μπορούσε να 

προστατεύσει τους δικηγόρους τουλάχιστον από τις καιρικές 

συνθήκες, ήταν να τοποθετηθεί ηλεκτρονική οθόνη στην αίθουσα του 

Δικηγορικού Συλλόγου και οι δικηγόροι να έχουν αριθμό 

προτεραιότητας για να μεταβαίνουν κιαι να εισέρχονται στο 

Πρωτοκολλητείο ,έτσι ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να 

περιμένουν στον εξωτερικό χώρο. Η ηλεκτρονική οθόνη η οποία έχει 

εγκατασταθεί και λειτουργεί, σίγουρα δεν είναι λύση,και δεν μπορεί 

να υπάρξει λύση λόγω της ακαταλληλότητας των κτηρίων. 

Αποστέλλονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο ,καθημερινά, από την 

έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα,ηλεκτρονικά τα πινάκια με τις 

ημερομηνίες ορισμού των υποθέσεων και τις οδηγίες των 

Δικαστηρίων για τις υποθέσεις. 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας με το κλείσιμο των Δικαστηρίων 

απολύμανε όλους τους χώρους του Συλλόγου για την προστασία της 

υγείας όλων μας λόγω του COVID-19.  

Ένας έλεγχος του έργου που επιτελέστηκε αποδεικνύει την σταθερή 

και αταλάντευτη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των δικηγόρων και την 

προσπάθεια ανύψωσης του επαγγέλματος και του κύρους του. 
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Καθήκον μας η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Δικηγόρων της 

Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. 

Εκφράζω θερμές ευχαριστίες προς τα Μέλη της Επιτροπής του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας για την βοήθεια και την 

συμπαράσταση τους. 

Στην θητεία αυτή προσπαθούσαμε να ανταπεξέλθουμε στα 

πρωτοφανή και νεοφανή γεγονότα που παρουσιάστηκαν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο.Προσωπικά,αφιέρωσα όλο τον χρόνο μου 

για να εργαστώ υπέρ των συμφερόντων των δικηγόρων και να 

διεκδικήσω δυναμικά τα δικαιώματα τους. 

Ήταν τιμή μας να σας εκπροσωπούμε και πιστεύουμε ότι έχουμε 

επιτελέσει το καθήκον μας. Οι οποιεσδήποτε κριτικές 

καλοδεχούμενες εάν και εφόσον προέρχονται από αγαθά κίνητρα και 

αποσκοπούν προς το συμφέρον των Δικηγόρων. 

Προσωπικά θα σας είμαι ευγνώμων για την τιμή που μου κάνατε, και 

θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλες μου οι ενέργειες κινούνταν πάντα 

με οδηγό την εντιμότητα.Λυπούμαι αν δυσαρέστησα συναδέλφους, 

αλλά γνώμονας μου ήταν πάντα το κοινό συμφέρον των δικηγόρων.  

Προσωπικά και από μέρους της Επιτροπής εκφράζουμε τις 

ευχαριστίες μας προς τα μέλη του Συλλόγου που μας δώσατε την 

ευκαιρία να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με εντιμότητα στο 

ιστορικό αυτό σώμα. 

Σας ευχαριστώ 

 

Συναδελφικά, 

Χρύσω Μ. Ιωαννίδου 

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. 


