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Έντιμε Γενικέ Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 

Έντιμε κύριε Υπουργέ Οικονομικών 

Έντιμη κυρία Υπουργέ Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης , 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Έντιμε κ. Υφυπουργέ Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 

Έντιμε κύριε Γιακουμόπουλε, Επικεφαλή της Γενικής Διεύθυνσης 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου του Συμβουλίου της 

Ευρώπης 

Έντιμε κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

Αγαπητοί Ομιλητές, 

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εναρκτήρια συνάντηση 

η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του Έργου που αφορά στην δημιουργία 
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ανεξάρτητης υπηρεσίας δικαστηρίων και την αναδιοργάνωση των 

πρωτοκολλητείων.  

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει τη 

σημαντική βοήθεια της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων και του Συμβουλίου της Ευρώπης,  στους οποίους, εκ 

μέρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκφράζω ιδιαίτερες ευχαριστίες. 

Επίσης ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν στην διοργάνωση της 

σημερινής διαδικτυακής συνάντησης και ιδιαίτερα το Τμήμα 

Μεταρρύθμισης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και το Συμβούλιο της 

Ευρώπης. 

 

Οι Ιρλανδοί εμπειρογνώμονες από τη Δημόσια Διοίκηση της Ιρλανδίας, 

προέβησαν σε, εις βάθος, εξέταση των προβλημάτων των κυπριακών 

δικαστηρίων και σε στενή συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο, τον 

Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και τα αρμόδια Υπουργεία 

ολοκλήρωσαν εμπεριστατωμένη μελέτη με καίριες εισηγήσεις για την 

επίλυση τους.   Τους είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τη μεγάλη 

βοήθεια που μας παρείχαν.   Όπως διαπιστώνεται στην Έκθεσή τους 

(Functional Review of the Courts of Cyprus,Technical Assistance Project 

2017/2018 IPA, Ireland, March 2018), ο αναχρονισμός που υπάρχει στην 

καθημερινή λειτουργία των δικαστηρίων, συνιστά ουσιαστικό παράγοντα 

καθυστερήσεων. 

 

Στη βάση των διαπιστώσεων της Έκθεσης για την ανάγκη 

εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των δικαστηρίων της Κύπρου, 

προωθήθηκαν σημαντικά έργα με στόχο να καταστεί πιο γρήγορη και 

αποτελεσματική η απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας. 



3 
 

 

Στο πλαίσιο αυτό προβήκαμε στην ριζική αναμόρφωση των Κανονισμών 

Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίοι από το 1958, εκτός από μεμονωμένες  

τροποποιήσεις, δεν έχουν υποστεί οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή.  

Θεμελιώδης σκοπός των νέων Διαδικαστικών Κανονισμών θα είναι να 

καταστούν ικανά τα δικαστήρια να χειρίζονται τις υποθέσεις δίκαια, με 

αναλογικό κόστος και πιο γρήγορα και αποτελεσματικά απ’ ότι είναι 

δυνατό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.    

 

Με επιδίωξη την αποφόρτιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ιδρύθηκε και 

λειτουργεί από τις αρχές του 2016, με πολύ θετικά αποτελέσματα, 

Διοικητικό Δικαστήριο. Με στόχο δε την επίσπευση της απονομής της 

Δικαιοσύνης ιδρύθηκε το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας 

στο οποίο δύναται να προσφεύγουν Αιτητές Ασύλου.  

 

Μεγάλης σπουδαιότητας αποτελεί και το τρέχον Έργο για την εισαγωγή  

ηλεκτρονικής τεχνολογίας στις δικαστικές διαδικασίες και την υιοθέτηση 

ενός αποτελεσματικού συστήματος μηχανογράφησης του όλου φάσματος 

των υπηρεσιών των δικαστηρίων (e-justice). Το Έργο αυτό το οποίο 

αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2022 πρόκειται να αλλάξει ριζικά 

τις δικαστικές διαδικασίες συμβάλλοντας καθοριστικά στην 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των Δικαστηρίων μας. 

 

Τα πρωτοκολλητεία λειτουργούν με το ίδιο απαρχαιωμένο σύστημα που 

λειτουργούσαν και πριν την ανεξαρτησία της Κύπρου. Οι νομικές 

διαδικασίες στην Κύπρο διατηρούν ακόμη την παραδοσιακή μορφή 

(paper form). Εξαιτίας αυτού του αναχρονισμού δημιουργούνται 
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λειτουργικά προβλήματα στη διαχείριση του όγκου των φακέλων των 

υποθέσεων, καθώς και στην αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο 

της πορείας τους. 

 

Συγκεκριμένα με την ηλεκτρονική καταχώρηση και διαχείριση των 

υποθέσεων θα αντικατασταθεί η γραφειοκρατία της καταχώρισης των 

υποθέσεων σε μητρώα, όπου απαιτείται η επικόλληση χαρτοσήμων, όπως 

συνέβαινε πριν την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας. Αυτό θα έχει  ως 

επακόλουθο την εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, χρόνου και 

χρήματος. 

 

Αναμφισβήτητα η αξιοποίηση της τεχνολογίας στα δικαστήρια θα 

συμβάλει στην προσπάθεια καλύτερης διοργάνωσης και επιτάχυνσης της 

δικαστικής διαδικασίας και θα επιδράσει ευεργετικά στη λειτουργία των 

δικαστηρίων, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αυτά από τους 

δικηγόρους και τους διαδίκους.  

 

Η θεσμοθέτηση ενός αυτόνομου   μηχανισμού διοίκησης των 

δικαστηρίων είναι αναγκαία μεταρρύθμιση και έχει στόχο την 

αποτελεσματική οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία τους στη βάση των 

πιο πάνω μεταρρυθμιστικών αλλαγών και παράλληλα αποσκοπεί στην 

άμεση βελτίωση της απόδοσης (performance management) τους καθώς 

και της συνεχούς ευχερούς  αναβάθμισής τους. 

 

Θέματα διαχείρισης διοικητικής φύσης όπως π.χ. υποδομών, 

οργανωτικών δομών και Ανθρώπινου Δυναμικού, εξοπλισμού, βελτίωσης 

και παρακολούθησης της τεχνολογίας, αναμένεται να ενταχθούν στην 
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αρμοδιότητα της νέας αυτής Διοικητικής Δομής που μεταξύ άλλων θα 

αποφορτίσει τους δικαστές που είναι επιφορτισμένοι με διοικητικά 

καθήκοντα  ώστε αυτοί να επικεντρώνονται αποκλειστικά  στα  

δικαστικά καθήκοντά τους. 

 

Προβλέπεται ότι η νέα αυτή υπηρεσία θα έχει το δικό της 

προϋπολογισμό, θα είναι υπόλογη για την αποτελεσματική και ορθή 

χρήση των πόρων της και θα διοικείται από Γενικό Εκτελεστικό 

Διευθυντή (CEO) και μία μικρή διευθυντική ομάδα που θα διαθέτει τα 

κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εξειδικευμένες δεξιότητες σε 

θέματα διοίκησης και ηγεσίας δημοσίων οργανισμών.  

 

 Η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης της Διοίκησης των 

Δικαστηρίων συνιστά αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης 

Μεταρρύθμισης στο χώρο της Δικαιοσύνης.  

 

Αναντίρρητα  η  πραγματοποίηση όλων των επιμέρους πτυχών της 

Μεταρρύθμισης, άρρηκτα συνδεδεμένων στη διαμόρφωση ενός 

αποτελεσματικού συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης, συνιστά 

τεράστια συνεισφορά στην εμπέδωση του Κράτους Δικαίου. 

 

Ευελπιστώ ότι στην ευόδωση του Έργου, θα συνδράμουν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς εξουσίας έτσι που στο εγγύς μέλλον, η  Δικαιοσύνη 

στην Κύπρο θα απονέμεται, όχι μόνο ορθά και δίκαια, αλλά και μέσα σε 

εύλογο χρόνο, σε όλες τις περιπτώσεις. 
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Σας ευχαριστώ.  

 

 

 

 

 

          

ΛΕΥΚΩΣΙΑ , 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 

 


