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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
SRSP 4 PROJECT  

 
“Ενισχύοντας την ικανότητα του συστήματος δικαιοσύνης μέσω 

της αποτελεσματικής εφαρμογής της μεταρρυθμιστικής 
πρότασης για τη σύσταση μιας Ανεξάρτητης Δικαστικής 

Υπηρεσίας και για την Αναδιοργάνωση των  
Πρωτοκολλητείων των Δικαστηρίων” 

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 11 Π.Μ. 
 
 

Έντιμη Πρόεδρε και Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 

Αγαπητέ Υπουργέ Οικονομικών, 

Αγαπητέ Υφυπουργέ Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 

Αξιότιμα Μέλη της Επιτροπής Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων, 

Αξιότιμε Πρόεδρε του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, 

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, 

Γενική Διευθύντρια Υπηρεσίας Δικαστηρίων της Ιρλανδίας, 

 

Είμαι πολύ χαρούμενη για την πραγματοποίηση της σημερινής 

συνάντησης και την έναρξη ενός τόσο σημαντικού έργου, που 

αναμφίβολα θα ενισχύσει το δικαστικό μας σύστημα, αφού αναμένεται 

να είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και ποιότητας της λειτουργίας των δικαστηρίων. 

 

Η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος είναι μια μακρά και 

απαιτητική διαδικασία, η οποία χρειάζεται χρόνο και πολλές 

προπαρασκευαστικές εργασίες, πριν από την επίτευξη πραγματικών 

αποτελεσμάτων. Πιστεύουμε ότι το έργο το οποίο ξεκινά σήμερα, με 

την παράλληλη εφαρμογή του με τα υπόλοιπα έργα που βρίσκονται 

σε εξέλιξη, θα βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα στη 

λειτουργία και απονομή της δικαιοσύνης. Έχοντας μάλιστα κατά νου 
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το έργο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και την ηλεκτρονική 

καταχώριση των εγγράφων που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί ακόμα 

ένα πολύ σημαντικό βήμα στη μεταρρύθμιση που στοχεύουμε. 

 

  Όπως όλοι γνωρίζουμε, το Έργο της δημιουργίας ανεξάρτητης 

Υπηρεσίας Δικαστηρίων περιλαμβάνεται στην έκθεση των Ιρλανδών 

εμπειρογνωμόνων για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της 

λειτουργίας των δικαστηρίων, όπου γίνονται εισηγήσεις για τη 

δημιουργία ενός ανεξάρτητου σώματος που θα αναλάβει όλες τις 

πτυχές της διαχείρισης, διοίκησης και στήριξης των δικαστηρίων. 

 

Η προώθηση του συγκεκριμένου Έργου προκύπτει πλέον ως 

επιτακτική ανάγκη για την καλύτερη λειτουργία των δικαστηρίων και 

έρχεται ως η λύση στα αλλεπάλληλα προβλήματα που καταγράφονται 

καθημερινά και τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι όσοι εμπλέκονται στις 

δικαστηριακές διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι η σύσταση μιας 

ανεξάρτητης Δικαστικής Υπηρεσίας, η οποία θα ενσωματώσει όλο το 

υπάρχον υποστηρικτικό προσωπικό των δικαστηρίων, αλλά 

ταυτόχρονα θα αποτελεί μια ξεχωριστή, ανεξάρτητη υπηρεσία 

υποστήριξης των δικαστηρίων και θα αναλάβει όλες τις πτυχές της 

διαχείρισης, διοίκησης και στήριξης των δικαστηρίων, θα 

εξυπηρετήσει τα μέγιστα τη λειτουργία του συστήματος απονομής της 

δικαιοσύνης. Μόνο με αλλαγές στις υπάρχουσες εσωτερικές δομές 

διοίκησης και διαχείρισης θα αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι 

σημερινές προκλήσεις, αφού αναμένεται αυτές οι αλλαγές να 

ενισχύσουν, μεταξύ άλλων, την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, 

ενισχύοντας τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες των 

Λειτουργών της Υπηρεσίας. Πρόσθετα, θα ευθυγραμμίσουν τα 

κυπριακά δικαστήρια με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες 
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μεθόδους διαχείρισης υποθέσεων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του 

δικαστικού συστήματος, με την παροχή αδιάλειπτης και άμεσης 

πρόσβασης στη δικαιοσύνη. 

 

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες της Κυβέρνησης προς 

τους εταίρους μας στο Έργο αυτό:  

 

 τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη συνεχή υποστήριξή τους σε 

σχέση με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.  

 την ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης που συμμετέχει σε 

αυτό το Έργο και για τον επαγγελματισμό που πάντα 

επιδεικνύει στην υλοποίηση του όποιου Έργου εκάστοτε 

αναλαμβάνει. 

 

Επίσης, θα ήθελα για άλλη μια φορά να εκφράσω τις 

ευχαριστίες μου στον Διευθυντή Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης 

για τη συνεχή και ταυτόχρονα απαραίτητη συμβολή του στη 

διαχείριση του μεγάλου έργου της μεταρρύθμισης. 

 

Ταυτόχρονα, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μου για τα 

σταθερά βήματα που γίνονται προς την ολιστική μεταρρύθμιση του 

δικαστικού συστήματος. Δράττομαι εκ νέου της ευκαιρίας να 

επαναλάβω τη δέσμευση της Κυβέρνησης να υποστηρίξει ενεργά την 

υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στον 

εκσυγχρονισμό και στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Αυτό 

αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, στους σημαντικούς πρόσθετους 

πόρους που έχουν διατεθεί στη Δικαιοσύνη, όπως οι πρόσθετες 

θέσεις Δικαστών για την υλοποίηση του έργου των καθυστερημένων 
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υποθέσεων, καθώς και τα νέα κτίρια για τη στέγαση των νέων 

δικαστηρίων. 

 

Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 

της Κύπρου στον τομέα της δικαιοσύνης αναφέρθηκαν με θετικό 

πρόσημο στην πρώτη έκθεση για το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Ένα 

αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό για την 

προάσπιση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών αξιών, καθώς 

και για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και την προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων. Από τα αποτελέσματα της Έκθεσης, 

αναδεικνύεται επίσης το γεγονός ότι η θετική στάση και συνεργασία 

όλων, πάντα οδηγεί σε απτά και επιτυχή αποτελέσματα προς όφελος 

όλων. 

 

Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω την παρουσίαση 

για το Έργο, το Σχέδιο Εργασίας, τις Δραστηριότητες που θα 

περιλαμβάνει, και τα χρονοδιαγράμματα του. Να είστε σίγουροι ότι 

αυτά δεν θα μείνουν στα χαρτιά, αλλά αντίθετα θα προωθήσουμε την 

υλοποίηση του Έργου, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 

διαχείρισης των δικαστηρίων και τη βελτίωση της διαχείρισης των 

δικαστικών υποθέσεων. 

 

Ολοκληρώνοντας, ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους τους 

συμβαλλόμενους στο Έργο, και χαίρομαι που η συνεργασία μας με τη 

Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και το Συμβούλιο της Ευρώπης συνεχώς διευρύνεται και 

ενισχύεται.  

 


