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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αναγνωρίζοντας τη στενότητα των δημοσίων οικονομικών από την έντονη κυρίως 

πίεση που δέχονται εξαιτίας των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης που 

επέφερε η πανδημία COVID-19, η Νομική Υπηρεσία έχει ετοιμάσει το παρόν 

σημείωμα που αφορά στον Προϋπολογισμό της για το οικονομικό έτος 2022, 

συνοψίζοντας τα πιο κάτω σημεία ως περιληπτική εισαγωγή: 

 Ο Προϋπολογισμός της Νομικής Υπηρεσίας ετοιμάστηκε με βάση το 

τριετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024 και τις κατευθυντήριες γραμμές 

που καθορίστηκαν από την Κυβέρνηση, και δεν υπερβαίνει την οροφή 

που καθορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για το οικονομικό έτος 

2022, η οποία ανέρχεται σε €25,3 εκ.  

 Για το 2022, ο Προϋπολογισμός της Νομικής Υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένου του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής 

Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας και του 

Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας, ανέρχεται σε 

€24.874.853, σε σύγκριση με €22.786.303 που ήταν το 2021. 

 Η αύξηση ύψους €2.088.550 (ποσοστό 8,4%) σε σύγκριση με τον 

Προϋπολογισμό του 2021, οφείλεται σε αυξήσεις σε όλες τις ομάδες 

δαπανών. 

 Μέχρι την 1
η
 Νοεμβρίου 2021 υλοποιήθηκε το 71% του συνολικού 

Προϋπολογισμού. Την αντίστοιχη περίοδο του 2020, το ποσοστό 

υλοποίησης ήταν 73%.  

 Η συνολική υλοποίηση του Προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του 2021 

προβλέπεται να ανέλθει στο 90%. Ποσοστό ακριβώς ίδιο με το ποσοστό 

της συνολικής υλοποίησης του Προϋπολογισμού για το 2020. 

 Από το σύνολο των €24.874.853 που προϋπολογίζονται για το 2022, 

ποσό ύψους €12.980.381 αφορά σε δαπάνες μισθοδοσίας 

προσωπικού, περιλαμβανομένου και του Ωρομίσθιου Προσωπικού. Το 

αντίστοιχο ποσό για το 2021 ήταν  €12.250.304.  
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 Το υπόλοιπο ποσό των δαπανών του Προϋπολογισμού 2022, ύψους 

€11.894.472, αφορά: 

(1) στις υπόλοιπες Τακτικές και Αναπτυξιακές Δαπάνες, που 

προϋπολογίζονται σε €8.394.472, σε σύγκριση με το 2021 όπου το 

αντίστοιχο ποσό ήταν €7.507.202, και 

(2) στο Πάγιο Ταμείο που προϋπολογίζεται €3.500.000, ποσό ακριβώς 

ίδιο με το προϋπολογισθέν ποσό του 2021. 

 Επιδιώκοντας η Νομική Υπηρεσία να μετεξελιχθεί σε μια σύγχρονη, 

εξωστρεφή Υπηρεσία του Κράτους που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική 

και τις προοπτικές της και θα ανταποκρίνεται με ταχύτητα και συνέπεια 

στο έργο και την αποστολή της, με οδηγίες των επικεφαλής, το Τμήμα 

Διοίκησης, στη βάση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων εργάστηκε καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 2021 σε σειρά πολυσχιδών μεταρρυθμιστικών 

αλλαγών προς υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Νομικής 

Υπηρεσίας, το οποίο  εγκρίθηκε με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 

στις 15 Οκτωβρίου 2019.  

 Το Σχέδιο Δράσης εδράζεται σε επτά Άξονες, οι οποίοι είναι 

αλληλένδετοι μεταξύ τους.  Ο κάθε Άξονας διαλαμβάνει σειρά επιμέρους 

δράσεων.   

Άξονας 1: Διοίκηση Νομικής Υπηρεσίας 

Άξονας 2: Εύρυθμη Οργανωτική Δομή 

Άξονας 3: Ενίσχυση Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Άξονας 4: Αναβάθμιση Νομικών Λειτουργών Νομικής Υπηρεσίας 

Άξονας 5: Αναδιοργάνωση Τομέα Ποινικού Δικαίου 

Άξονας 6: Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υποθέσεων και Αρχείων  

Άξονας 7:  Ανάπτυξη Έρευνας και Διάχυσης της Γνώσης 

 

 Οι αλλαγές -ουσιαστικές και ωφέλιμες- που έχουν έως τώρα γίνει υπό το 

Σχέδιο Δράσης, έγιναν χωρίς πρόσθετο κονδύλι, και σε συνδυασμό με 

τις άμεσες εσωτερικές αλλαγές που έγιναν τον Ιούνιο 2020 από τον Γενικό 

Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, σκοπούν: 
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(α)  σε πιο εύρυθμη λειτουργία του Θεσμού, ώστε να αντιμετωπιστούν 

βασικές προκλήσεις που πηγάζουν από το τεράστιο εύρος και τον 

τεράστιο όγκο εργασίας της Νομικής Υπηρεσίας,  

(β)  σε καλύτερη οργάνωση του τρόπου λειτουργίας του προσωπικού, για 

αύξηση της ταχύτητας και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των 

υποχρεώσεων, αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, 

και ενίσχυση της αποδοτικότητας, και  

 (γ) σε εξορθολογισμό της δομής, ώστε να μπορούν να τύχουν 

αποτελεσματικότερης διαχείρισης οι πολύ μεγάλες, ποικιλόμορφες και 

σοβαρές προκλήσεις με τις οποίες η Νομική Υπηρεσία του Κράτους 

βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα.  

 Εκ των σημαντικότερων αλλαγών που έγιναν είναι η αναδιοργάνωση 

Τομέων της Νομικής Υπηρεσίας, η δημιουργία έξι νέων Υποτομέων στον 

Τομέα Αστικού Δικαίου στη βάση θεματολογίας/εξειδίκευσης, η σύσταση 

του νέου Τομέα Εσόδων/Εξόδων για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί 

της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου του 2014, η 

αναθεώρηση εσωτερικών διαδικασιών κατά τρόπον που να μειώνεται η 

γραφειοκρατία και η δαπάνη πόρων, η εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών 

και ελέγχων, και η ανακατανομή εργασιών στους νομικούς λειτουργούς 

στη βάση της εξειδίκευσης. 

Συνακόλουθα, η υφιστάμενη δομή της Νομικής Υπηρεσίας, εξαιρουμένου 

του Γραφείου Γενικού Εισαγγελέα και του Τμήματος Διοίκησης, 

αποτελείται από 10 Τομείς Δικαίου, με τους αντίστοιχους Υποτομείς εκεί 

και όπου έχουν δημιουργηθεί, ως ακολούθως: 

1. Τομέας Αστικού Δικαίου 

2. Τομέας Διοικητικού Δικαίου  

3. Τομέας Δημοσιονομικού Δικαίου 

4. Τομέας Διεθνούς Δικαίου 

5. Τομέας Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

6. Τομέας Έκδοσης Φυγόδικων και Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης 

7. Τομέας Εσόδων/Εξόδων  



Προϋπολογισμός Νομικής Υπηρεσίας 2022 

Page 6 of 36 

 

8. Τομέας Ποινικού Δικαίου 

9. Τομέας Νομοτεχνικού Ελέγχου  

10. Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.) 

 

 Η τεχνολογική αναβάθμιση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που 

αποτελεί επένδυση και εξαρχής τέθηκε μεταξύ των προτεραιοτήτων της 

Νομικής Υπηρεσίας, βρίσκεται σε ώριμο στάδιο με τη στενή συνεργασία 

του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Η 

πλήρης υιοθέτηση του διαλαμβάνει σειρά έργων και καινοτόμων 

εργαλείων, ως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο αντίστοιχο Κεφάλαιο 

του σημειώματος, των οποίων η υλοποίηση βρίσκεται σε πολύ 

προχωρημένο στάδιο.  

Σημειώνεται ότι η Νομική Υπηρεσία έχει εργαστεί και έχει επιτύχει όπως 

μια από τις  πιο κοστοβόρες δράσεις της, η οποία αφορά στην τεχνολογική 

της αναβάθμιση, να περιληφθεί στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από 

το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου. Η χρηματοδότηση 

ύψους πέραν του €1 εκ., η οποία θα τύχει διαχείρισης από το 

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αφορά στη 

δημιουργία και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού 

συστήματος διαχείρισης υποθέσεων και φακέλων/εγγράφων στη Νομική 

Υπηρεσία της Δημοκρατίας (e-Law). Η  προκήρυξη του διαγωνισμού για το 

e-Law έγινε στις 11 Νοεμβρίου 2021. 

 Μια άλλη προτεραιότητα για τη Νομική Υπηρεσία αποτελεί η πλήρωση 

των 70 κενών μόνιμων θέσεων που σήμερα υπάρχουν σε όλες τις 

βαθμίδες της ιεραρχίας. Προς τούτο, καταρτίστηκε και υλοποιείται πλάνο  

και αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για πλήρωση 14 

μόνιμων θέσεων Δικηγόρου της Δημοκρατίας Α’ (θέση Πρώτου Διορισμού 

και Προαγωγής), 3 μόνιμων θέσεων Δικηγόρου της Δημοκρατίας (θέση 

Πρώτου Διορισμού) 18 μόνιμων θέσεων Δημόσιου Κατήγορου (θέση 

Πρώτου Διορισμού) και 13 κενών μόνιμων θέσεων Ανακριτή (θέση 

Πρώτου Διορισμού).  Ζητήθηκε επίσης η αποπαγοποίηση των 10 κενών 

μόνιμων θέσεων Ανώτερου Δικηγόρου της Δημοκρατίας (θέση Πρώτου 

Διορισμού και Προαγωγής) και των 2 κενών μόνιμων θέσεων Ανώτερου 
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Ανακριτή (θέση Προαγωγής) (και συνεπακόλουθα, των 2 μόνιμων θέσεων 

Ανακριτή Α’ (θέση Προαγωγής) που θα κενωθούν λόγω προαγωγής των 

κατόχων τους στη θέση του Ανώτερου Ανακριτή). 

 

  Την παρούσα στιγμή, η νομικής φύσεως εργασία διεκπεραιώνεται από 

125 μόνιμους νομικούς λειτουργούς, αντί 195 που προϋπολογίζονται. 

Νομική εργασία προσφέρουν επίσης:  

 10 δικηγόροι Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου. 

 18 Δικηγόροι με καθεστώς Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου, με 

μέγιστη περίοδο εργοδότησης τους 24 μήνες (Πρόσληψη Οκτώβριος 

2021). 

 24 σύμβουλοι, με συμφωνία μίσθωσης υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους, 

για παροχή επείγουσας βοήθειας σε θέματα μετανάστευσης και 

διαχείρισης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, προκειμένου η Δημοκρατία 

να ανταποκριθεί στον χειρισμό του ιδιαίτερα αυξημένου όγκου ροής 

υποθέσεων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Η 

συμφωνία έγινε κατόπιν αιτήματος της Νομικής Υπηρεσίας στην Ε.Ε. και 

το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης  και 

Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόσληψη 1
η
 Μαρτίου 2021). 

 6 σύμβουλοι για υπηρεσίες δημοσίου κατηγόρου, και 

  2 σύμβουλοι για θέματα είσπραξης καθυστερημένων εσόδων που 

προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις.   

 

 Στο κεφάλαιο των κτηριακών υποδομών, το οποίο είναι μείζονος 

σημασίας για την ολιστική κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Νομικής 

Υπηρεσίας, προωθούνται μόνιμες στεγαστικές λύσεις προκειμένου να 

τερματιστεί ο διασκορπισμός των λειτουργών των Τομέων και οι ανάγκες, 

σημερινές και μελλοντικές, να εξυπηρετούνται λειτουργικά και με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Η ανάλυση των πιο πάνω σημείων παρατίθεται στα επιμέρους Κεφάλαια του 

παρόντος σημειώματος.  
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2. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΟ ΟΡΑΜΑ, ΟΙ ΑΞΙΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

2.1. Αποστολή  

Η αποτελεσματική, ταχεία και σε υψηλό επίπεδο ανταπόκριση στα εκ του 

Συντάγματος και των Νόμων απορρέοντα καθήκοντα και αρμοδιότητες του 

Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, συμμορφούμενη πιστά 

προς το Σύνταγμα, τους Νόμους, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο, με 

γνώμονα πάντοτε το δημόσιο συμφέρον και τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους 

Δικαίου, αποτελεί την αποστολή της Νομικής Υπηρεσίας.   

2.2. Όραμα  

Όραμά μας είναι η Νομική Υπηρεσία, ως ανεξάρτητη Υπηρεσία και βασικός 

πυλώνας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, να καταστεί μια σύγχρονη, πλήρως αναδιαρθρωμένη και 

αναβαθμισμένη Υπηρεσία, η οποία να επιτελεί υποδειγματικά το έργο και την 

αποστολή της, με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος 

και με πλήρη σεβασμό στις αρχές της νομιμότητας και του Κράτους Δικαίου. 

2.3. Αξίες 

Βασικό υπόβαθρο της αποστολής και του οράματος της Νομικής Υπηρεσίας, ως 

βασικού πυλώνα του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, αποτελούν:  

(α) ο σεβασμός προς το Σύνταγμα, τους Νόμους, το Κράτος Δικαίου, τους 

θεσμούς και τον πολίτη,  

(β) η προάσπιση της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών του πολίτη,  

(γ) η ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων,  

(δ) η αξιοκρατία, ακεραιότητα, εντιμότητα και αμεροληψία στη λήψη αποφάσεων, 

(ε) η εκτέλεση εξουσιών και καθηκόντων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, με 

επιμέλεια, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και υπευθυνότητα, άνευ 

διακρίσεων, σκοπιμοτήτων και σύγκρουσης συμφερόντων.  



Προϋπολογισμός Νομικής Υπηρεσίας 2022 

Page 9 of 36 

 

2.4. Στρατηγική επιδίωξη  

Στρατηγική επιδίωξη της Νομικής Υπηρεσίας είναι η βέλτιστη εκπλήρωση της 

αποστολής της μέσω της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού της, ώστε να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αναδυόμενες και πολυσχιδείς προκλήσεις που 

καθημερινά καλείται να διαχειριστεί αλλά και να ανταποκριθεί σε αυτές ταχεία και 

άρτια. 

2.5. Τομείς δραστηριότητας Νομικής Υπηρεσίας  

Η προστασία των έννομων συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 

διασφάλιση του Κράτους Δίκαιου, η διεξαγωγή προς το δημόσιο συμφέρον  

ποινικών διώξεων, εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και υποχρέωσης της 

Νομικής Υπηρεσίας. 

Επιγραμματικά, οι δραστηριότητες της Νομικής Υπηρεσίας αντανακλούνται επί 

των πιο κάτω θεματικών: 

 Παροχή γνωματεύσεων προς τα διάφορα όργανα του Κράτους, 

Υπουργεία και κυβερνητικά Τμήματα επί νομικών ζητημάτων που 

άπτονται του ημεδαπού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.   

 

 Χειρισμός σοβαρών υποθέσεων ενώπιον του Κακουργιοδικείου και των 

Επαρχιακών Δικαστηρίων στο πλαίσιο του συνταγματικού ρόλου του 

Γενικού Εισαγγελέα ως επικεφαλής των ποινικών διώξεων στη 

Δημοκρατία και την εποπτεία του ανακριτικού έργου που διεξάγεται από 

την Αστυνομία.  

 

 Χειρισμός των αστικών αγωγών που εγείρονται από ή στρέφονται κατά 

της Δημοκρατίας, καθώς και των διαιτητικών διαδικασιών σε πολλές από 

τις οποίες διακυβεύονται μεγάλα ποσά και σοβαρά συμφέροντα του 

Δημοσίου.  

 

 Ενεργή συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα στη διαπραγματευτική Ομάδα 

για το Κυπριακό. 
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 Εκπροσώπηση της Δημοκρατίας ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, 

του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και εκπροσώπηση των 

αναθετουσών Αρχών της Δημοκρατίας ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών.  

 

 Χειρισμός  όλων των Εφέσεων ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε 

υποθέσεις όπου εμπλέκεται η Δημοκρατία.  

 

 Συμμετοχή σε άλλες διαδικασίες ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που 

άπτονται σοβαρών συνταγματικών θεμάτων (π.χ. Αναφορών του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, αιτήσεις για έκδοση Προνομιακών 

Ενταλμάτων, εκλογικών αιτήσεων στο Εκλογοδικείο). 

 

 Γνωμοδοτήσεις ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών 

παραπτωμάτων από δημόσιους λειτουργούς, διορισμός νομικών 

λειτουργών ως ερευνώντων λειτουργών και ως εκπροσώπων της 

κατηγορούσας Αρχής σε πειθαρχικές διώξεις ενώπιον της Επιτροπής 

Δημόσιας Υπηρεσίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και άλλων 

Συμβουλίων ή Αρχών και συμμετοχή σε πειθαρχικά συμβούλια, όπου 

αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία.  

 

 Χειρισμός υποθέσεων έκδοσης φυγοδίκων και Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων 

Σύλληψης και διαπραγμάτευση διεθνών συμβάσεων για θέματα έκδοσης 

φυγοδίκων και διεθνούς νομικής συνεργασίας.  

 

 Λειτουργία της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης 

(ΜΟ.Κ.Α.Σ.), υπό την αιγίδα του Γενικού Εισαγγελέα, της οποίας 

προΐσταται Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.  Η ΜΟ.Κ.Α.Σ. στελεχώνεται, 

μεταξύ άλλων, από νομικούς λειτουργούς.  

 

 Σύνταξη και νομοτεχνικός έλεγχος προσχεδίων πρωτογενούς και 

δευτερογενούς νομοθεσίας.  
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 Παρεμβάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία για 

αναθεώρηση/εκσυγχρονισμό του δικαίου στις περιπτώσεις όπου 

διαπιστώνονται κενά, ελλείψεις ή σύγκρουση μεταξύ νόμων. 

 

 Παρουσία ενώπιον Κοινοβουλευτικών Επιτροπών κατά τη συζήτηση 

νομοσχεδίων και θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος.  

 

 Συμμετοχή νομικών λειτουργών σε επιτροπές και συνεδριάσεις σε 

Υπουργεία και Τμήματα του Δημοσίου προς τον σκοπό παροχής νομικής 

καθοδήγησης. 

 

 Συμμετοχή σε διαπραγματευτικές ομάδες, ως νομικοί σύμβουλοι της 

Κυβέρνησης, για σοβαρά ζητήματα, όπως διαπραγμάτευση προς τον 

σκοπό συνομολόγησης διεθνών συμφωνιών, συμφωνιών αποφυγής 

διπλής φορολογίας, σύναψης δημοσίων συβάσεων, συμβολαίων 

αναλογικού καταμερισμού με πετρελαϊκές εταιρείες και άλλα νομικά 

θέματα υδρογονανθράκων.  

 

 Νομοτεχνικός έλεγχος διεθνών συμφωνιών και μνημονίων συναντίληψης 

που προτίθεται να υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία.  

 

 Συμμετοχή σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων στο εξωτερικό (Επιτροπές της 

ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων 

διεθνών Οργανισμών).  

 

 Χειρισμός υποθέσεων που εμπλέκεται η Δημοκρατία ενώπιον Διεθνών 

Δικαστηρίων και Διεθνών Διαιτητικών Δικαστηρίων (ΕΔΔΑ, ΔΕΕ, Διεθνές 

Δικαστήριο, Διεθνή Διαιτητικά Δικαστήρια του ICSID, ICC). 

 

 Ενεργός ρόλος στην αξιολόγηση της Δημοκρατίας από διεθνή Σώματα, 

όπως η Επιτροπή MONEYVAL  του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

ξέπλυμα παράνομου χρήματος και η Επιτροπή GRECO  κατά της 

διαφθοράς.  
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3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ 

Η νομικής φύσεως εργασία διεκπεραιώνεται σήμερα από 125 μόνιμους νομικούς 

λειτουργούς (αντί 195 που προϋπολογίζονται), οι οποίοι υπηρετούν σε όλες τις 

βαθμίδες της ιεραρχίας, παγκυπρία. 

 

Στον πιο πάνω αριθμό περιλαμβάνονται και οι μόνιμες θέσεις που έχουν 

πληρωθεί κατά το 2021, ήτοι: 

 3 θέσεις Ανώτερου Δημόσιου Κατήγορου (θέση Προαγωγής)  

 13 θέσεις Δημόσιου Κατήγορου Α’ (θέση Προαγωγής) 

 3 μόνιμες θέσεις Ανακριτή Α’ (θέση Προαγωγής)  

 3 μόνιμες θέσεις Ανακριτή (θέση Πρώτου Διορισμού) 

 

Νομική εργασία προσφέρουν επίσης:  

 10 Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου. 

 18 Δικηγόροι με καθεστώς Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου, με 

μέγιστη περίοδο εργοδότησης τους 24 μήνες (Πρόσληψη Οκτώβριος 

2021). 

 24 σύμβουλοι, με συμφωνία μίσθωσης υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους, 

για παροχή επείγουσας βοήθειας σε θέματα μετανάστευσης και 

διαχείρισης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, προκειμένου η Δημοκρατία 

να ανταποκριθεί στον χειρισμό του ιδιαίτερα αυξημένου όγκου ροής 

υποθέσεων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας 

(Πρόσληψη 1
η
 Μαρτίου 2021). 

Το Έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 90% από το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμφωνία έγινε 

κατόπιν αιτήματος της Νομικής Υπηρεσίας. Το συνολικό ποσό του Έργου 

ανέρχεται σε €1.138.706,84 και καλύπτει την αγορά υπηρεσιών των 24 

δικηγόρων για παροχή νομικών υπηρεσιών, των 5 ατόμων για παροχή 

γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα. 

 6 σύμβουλοι για υπηρεσίες δημοσίου κατηγόρου, και 

  2 σύμβουλοι για θέματα είσπραξης καθυστερημένων εσόδων που 

προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις.   
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Από το σύνολο των 195 μόνιμων θέσεων που περιλαμβάνονται στον 

Προϋπολογισμό της Νομικής Υπηρεσίας, 70 μόνιμες θέσεις παραμένουν κενές. Ο 

αριθμός αυτός αφορά σε θέσεις Πρώτου Διορισμού, Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής, και Προαγωγής οι οποίες είτε κενώθηκαν λόγω 

αφυπηρέτησης/παραίτησης/προαγωγής των προκατόχων τους είτε 

δημιουργήθηκαν με τους Προϋπολογισμούς των ετών 2019, 2020 και 2021. 

 

Για την κάλυψη των 70 αυτών θέσεων καταρτίστηκε και υλοποιείται πλάνο για την 

πλήρωση τους και σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για πλήρωση 14 

μόνιμων θέσεων Δικηγόρου της Δημοκρατίας Α’ (θέση Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής), 3 μόνιμων θέσεων Δικηγόρου της Δημοκρατίας (θέση Πρώτου 

Διορισμού), 18 μόνιμων θέσεων Δημόσιου Κατήγορου (θέση Πρώτου Διορισμού) 

και 13 κενών μόνιμων θέσεων Ανακριτή (θέση Πρώτου Διορισμού). Ζητήθηκε 

επίσης, η αποπαγοποίηση των 10 κενών μόνιμων θέσεων Ανώτερου Δικηγόρου 

της Δημοκρατίας (θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) και των 2 κενών 

μόνιμων θέσεων Ανώτερου Ανακριτή (θέση Προαγωγής) (και συνεπακόλουθα, 

των 2 μόνιμων θέσεων Ανακριτή Α’ (θέση Προαγωγής) που θα κενωθούν λόγω 

προαγωγής των κατόχων τους στη θέση του Ανώτερου Ανακριτή).  

Αναλυτικός πίνακας με τις μόνιμες θέσεις (υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι και 

κενές μόνιμες θέσεις) που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό της Νομικής 

Υπηρεσίας ακολουθεί: 
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 Οργανική Θέση Μόνιμες θέσεις 
στον 

Προϋπολογισμό 

Υπηρετούντες 
μόνιμοι 

υπάλληλοι 

Κενές 
μόνιμες 
θέσεις 

Εργοδοτούμενοι 
Αορίστου 
Χρόνου 

1 Εισαγγελείς της 
Δημοκρατίας 

10 6 4 - 

2 Ανώτεροι Δικηγόροι 
της Δημοκρατίας 

27 17 10 
(ζητήθηκε 

αποπαγοποίηση) 

- 

3 Δικηγόροι της 
Δημοκρατίας Α’ 

30 16 14 
(σε εξέλιξη) 

- 

4 Δικηγόροι της 
Δημοκρατίας 

57 49 8 
(3 σε εξέλιξη) 

10 

5 Ανώτεροι Δημόσιοι 
Κατήγοροι 

4  3 1 - 

6 Δημόσιοι Κατήγοροι Α’ 13 13 - - 

7 Δημόσιοι Κατήγοροι 30 12 18 
(σε εξέλιξη) 

- 

8 Ανώτεροι Ανακριτές 2 - 2 
(ζητήθηκε 

αποπαγοποίηση) 

- 

9 Ανακριτές Α’ 5 5 - - 

10 Ανακριτές 17 4 13 
(σε εξέλιξη) 

- 

 ΣΥΝΟΛΟ 195 125 70 10 
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4. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα 

προτεραιότητας, ο οποίος εξαρχής τέθηκε επί τάπητος από τους επικεφαλής της. 

Σε ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο που διαλαμβάνει τη δομή, την 

οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας, σκοπείται να 

δοθούν λύσεις σε διαρθρωτικά και χρονίζοντα προβλήματα, να αυξηθεί η 

παραγωγικότητα, η ταχύτητα του χρόνου διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων και η 

αποτελεσματικότητα του παραγόμενου έργου και να τύχουν αποτελεσματικότερης 

διαχείρισης οι πολύ σοβαρές προκλήσεις που η Νομική Υπηρεσία καλείται 

σήμερα να αντιμετωπίσει. 

Επιδιωκόμενος στόχος, είναι όπως στο άμεσο μέλλον η Νομική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας να μετεξελιχθεί σε μια σύγχρονη και εξωστρεφή Υπηρεσία του 

Κράτους, που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική και τις προοπτικές της και θα 

ανταποκρίνεται με ταχύτητα και συνέπεια στο έργο, την Αποστολή, το Όραμα και 

τη Στρατηγική Επιδίωξη της.  

4.1. Προκλήσεις που η Νομική Υπηρεσία καλείται να διαχειριστεί 

Η προστασία των έννομων συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 

διασφάλιση του Κράτους Δίκαιου, η διεξαγωγή προς το δημόσιο συμφέρον  

ποινικών διώξεων, εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και υποχρέωσης της 

Νομικής Υπηρεσίας. 

Σήμερα, η Νομική Υπηρεσία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ μεγάλες και σοβαρές 

προκλήσεις, αφού, μεταξύ άλλων, καλείται:   

 Να εποπτεύσει το ανακριτικό έργο για τη διακρίβωση τυχόν ποινικών 

αδικημάτων σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα για τις κατ’ 

εξαίρεση πολιτογραφήσεις. 

  Να χειριστεί ενώπιον των Κακουργιοδικείων σοβαρές ποινικές υποθέσεις. 

 Να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς για τα δεδομένα μας διεθνείς διαιτητικές 

διαδικασίες που στρέφονται κατά της Δημοκρατίας από ξένους 

επενδυτές/καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας 
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Κύπρου, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων 

σε βάρος της Δημοκρατίας.     

 Να διεξάγει νομοτεχνικό έλεγχο σε σωρεία πολύπλοκων νομοθετημάτων 

που αφορούν καινοφανή ζητήματα (με πιο πρόσφατο παράδειγμα την 

πανδημία Covid-19) εντός ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων.  

 Να διεξάγει νομοτεχνικό έλεγχο και να συμβουλεύσει επί πολύπλοκων 

νομικών ζητημάτων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις και έργα του 

δημοσίου, περιλαμβανομένων θεμάτων φυσικού αερίου και ενέργειας.  

 Να χειριστεί ζητήματα που άπτονται πολύπλοκων πτυχών του Διεθνούς 

Δικαίου, όπως, για παράδειγμα, ζητημάτων που άπτονται των έκνομων 

τουρκικών προκλήσεων και ενεργειών στην Αποκλειστική Οικονομική 

Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και των παράνομων τουρκικών 

ενεργειών στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων.  

 Να χειριστεί νομικά θέματα που άπτονται της αποχώρησης του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) και τη διαχείριση του 

Πρωτοκόλλου που αφορά στις Βρετανικές Βάσεις, στο πλαίσιο της 

συνομολογηθείσας συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ.  

 Να αντιμετωπίσει την κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό των προσφυγών 

ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Δικαστηρίου Διεθνούς 

Προστασίας.   

 

4.2. Άξονες Μεταρρύθμισης – Σχέδιο Δράσης Νομικής Υπηρεσίας 

Ο εκσυγχρονισμός της Νομικής Υπηρεσίας εδράζεται σε ένα πολυσχιδές πλαίσιο 

αλλαγής με επτά μεταρρυθμιστικούς άξονες. Οι ουσιώδεις σχεδιασμοί έχουν ήδη 

γίνει από το Τμήμα Διοίκησης της Νομικής Υπηρεσίας, στη βάση της Μελέτης 

Αναδιάρθρωσης και του συνακόλουθου Σχεδίου Δράσης που εγκρίθηκε με 

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου στις 15 Οκτωβρίου 2019. Την παρούσα 

στιγμή, στη βάση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, βρισκόμαστε στο στάδιο 

της υλοποίησης.  
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Βάσει του Σχεδίου Δράσης οι επτά μεταρρυθμιστικοί άξονες έχουν ως 

ακολούθως: 

Άξονας 1: Διοίκηση Νομικής Υπηρεσίας 

Άξονας 2: Εύρυθμη Οργανωτική Δομή 

Άξονας 3: Ενίσχυση Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Άξονας 4: Αναβάθμιση νομικών λειτουργών Νομικής Υπηρεσίας 

Άξονας 5: Αναδιοργάνωση Τομέα Ποινικού Δικαίου 

Άξονας 6: Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υποθέσεων και Αρχείων  

Άξονας 7:  Ανάπτυξη Έρευνας και Διάχυσης της Γνώσης 

 

Όλοι οι πιο πάνω άξονες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και αποτελούν 

ο καθένας ξεχωριστά, αναπόσπαστο μέρος της ολιστικής μεταρρυθμιστικής 

προσπάθειας.  

 

4.2.1. Άξονας 1: Διοίκηση Νομικής Υπηρεσίας 

Προς υλοποίηση του Άξονα 1, ορίστηκε Υπεύθυνος Μεταρρύθμισης Νομικής 

Υπηρεσίας, συστάθηκε εσωτερική Συντονιστική Επιτροπή Μεταρρύθμισης και 

Διοίκησης και διορίστηκε τριμελής Ομάδα Εργασίας με εκπροσώπους της 

Νομικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υφυπουργείου 

Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία προωθεί υποδράσεις 

προς υλοποίηση των επτά Αξόνων (απλοποίηση διαδικασιών μέσω της 

εισαγωγής τεχνολογικών εργαλείων, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας 

και της αποδοτικότητας).   

 

4.2.2. Άξονας 2: Εύρυθμη Οργανωτική Δομή 

Ο Άξονας 2 διέπει ένα από τα βασικότερα μεταρρυθμιστικά έργα και διαλαμβάνει 

την αναδιοργάνωση της δομής της Νομικής Υπηρεσίας, με στόχο την 

εξοικονόμηση πόρων και χρόνου μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού.  

 

Προς τούτο, έχουν ήδη διενεργηθεί αλλαγές στη δομή, οργάνωση και λειτουργία 

της Υπηρεσίας, αφού πρώτα αξιολογήθηκε το τεράστιο εύρος και ο τεράστιος 
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όγκος εργασίας, σε συνάρτηση με το αριθμό των υπηρετούντων ανά Τομέα 

νομικών λειτουργών. 

  

Ειδικότερα:  

(α) συστάθηκε Τομέας Εσόδων/Εξόδων, για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί 

της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού 

Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου του 2014 (Ν.38(1)/2014), 

(β) δημιουργήθηκαν 6 Υποτομείς, στη βάση εξειδίκευσης, κάτω από τον Τομέα 

Αστικού Δικαίου, ο οποίος μέχρι πρότινος αποτελούσε ένα Τμήμα στη Νομική 

Υπηρεσία χωρίς ουσιαστική δομή. 

(γ) έγινε ανακατανομή εργασιών στους νομικούς λειτουργούς, στη βάση της 

εξειδίκευσής τους, 

(δ) καθορίστηκε υπεύθυνος Υποτομέα του Τομέα Ποινικού Δικαίου ανά επαρχία, 

για σκοπούς ελέγχου, εποπτείας ομάδας λειτουργών και ταχύτερης 

διεκπεραίωσης εργασιών, 

(ε) ενισχύθηκαν οι εποπτικές αρμοδιότητες Ανώτερων Λειτουργών.  

 

Η εργασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και προωθείται σε στάδια, ώστε να υπάρχει 

το περιθώριο αξιολόγησης των αλλαγών. Εκεί και όπου χρειαστεί, θα γίνει 

ανακατάταξη ή/και εισαγωγή πρόσθετων ρυθμίσεων ως προς τον τρόπο 

λειτουργίας των Τομέων και Υποτομέων. 

 

Με βάση τις αλλαγές που έγιναν, η υφιστάμενη δομή της Νομικής Υπηρεσίας, 

εξαιρουμένου του Γραφείου Γενικού Εισαγγελέα και του Τμήματος Διοίκησης, 

αποτελείται από 10 Τομείς Δικαίου, με τους αντίστοιχους Υποτομείς εκεί και όπου 

έχουν δημιουργηθεί, ως ακολούθως: 

 

1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

Από την καταγραφή Ιουνίου 2021, 26 νομικοί λειτουργοί του Τομέα Αστικού 

Δικαίου, είχαν να διαχειριστούν συνολικά 5.905 δικαστηριακές υποθέσεις, με την 

ανάθεση να γίνεται στη βάση του αριθμού υποθέσεων που ο κάθε δικηγόρος 

χειριζόταν κι όχι κατ’ ανάγκη στη βάση της θεματολογίας.  
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Για σκοπούς εξορθολογισμού, ο Τομέας διαχωρίστηκε στη βάση της 

θεματολογίας των υποθέσεων, σε έξι υποτομείς. Με  τον καταμερισμό αυτό 

της  εργασίας και τη διαχείριση των υποθέσεων από τους υποτομείς, προωθείται 

τόσο η  εξειδίκευση όσο και η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, με 

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση εξόδων. 

 

Οι έξι υποτομείς είναι: 

 Υποτομέας Εργατικού Δικαίου και Εξωτερικών Αγωγών 

 Υποτομέας Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

 Υποτομέας Γενικών Αιτήσεων/ Οικογενειακού Δικαίου  

 Υποτομέας Επαρχιών Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λεμεσού & Πάφου για 

θέματα Αποζημιώσεων και Γενικού Αρχείου που αφορούν σε υποθέσεις 

τραυματισμών/ ατυχημάτων/ ιατρικής αμέλειας 

 Υποτομέας Επαρχίας Λευκωσίας για θέματα Αποζημιώσεων και Γενικού 

Αρχείου που αφορούν σε υποθέσεις τραυματισμών/ ατυχημάτων/ ιατρικής 

αμέλειας και Εξώδικων Αιτημάτων, καθώς και για Υποθέσεις Κηδεμόνα 

Τ/Κ Περιουσιών 

 Υποτομέας Συμβάσεων και Αποζημιώσεων δυνάμει του Άρθρου 146(6) 

του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

Είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του διοικητικού δικαίου που αναδύεται από τις 

ρητές διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος, τους σχετικούς Νόμους αλλά 

και την πλούσια νομολογία του δικαστηρίου και είναι χωρισμένος σε τέσσερεις 

υποτομείς: 

 Υποτομέας Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου  

 Υποτομέας Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας  

 Υποτομέας Πειθαρχικού Δικαίου 

 Υποτομέας Γνωμοδοτήσεων Διοικητικού Δικαίου  
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3. ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
 
Είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για την παροχή γνωμοδοτήσεων που άπτονται 

θεμάτων δημοσιονομικού δικαίου στις δημόσιες συμβάσεις, διαχείρισης 

συμβολαίων/ερμηνείας όρων συμβολαίων, θεμάτων ενέργειας και 

υδρογονανθράκων, καθώς και γνωμοδοτήσεων και νομοτεχνικού ελέγχου 

συμβάσεων παραχώρησης/ μίσθωσης/ υπεκμίσθωσης/ άδειας χρήσης. Επίσης, ο 

Τομέας είναι επιφορτισμένος με το νομοτεχνικό έλεγχο εγγράφων δημόσιων  

διαγωνισμών, τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για τη συνομολόγηση 

δημοσίων συμβάσεων/συμβολαίων, το νομοτεχνικό έλεγχο νομοσχεδίων και 

κανονισμών που αφορούν στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και θεμάτων που 

άπτονται δημοσιονομικού δικαίου, την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε 

υποθέσεις Ιεραρχικών Προσφυγών ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών, καθώς και το χειρισμό προσφυγών που αφορούν δημόσιες 

συμβάσεις και θέματα ενέργειας/υδρογονανθράκων. 

 
4. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ  
 
Είναι υπεύθυνος για την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας, ως του  νομικού  συμβούλου  της Δημοκρατίας σε θέματα που 

άπτονται του Διεθνούς Δικαίου, και ως του Νομικού Εκπροσώπου της 

Δημοκρατίας (“Agent”) στις διαδικασίες ενώπιον  διεθνών δικαστηρίων και άλλων 

διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Ο Τομέας ασχολείται με όλες τις πτυχές του 

Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, όπως είναι το Δίκαιο των Συνθηκών, το Δίκαιο των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ειδικά σε σχέση με παραβιάσεις συνεπεία της 

τουρκικής εισβολής και κατοχής), το Διπλωματικό Δίκαιο και το Δίκαιο που 

άπτεται της Ασυλίας Κρατών και Διεθνών Οργανισμών, το Δίκαιο της Θάλασσας 

και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. 

 
 
5. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
 
Είναι αρμόδιος για την νομοπαρασκευαστική εργασία, τις γνωμοδοτήσεις επί 

ζητημάτων που άπτονται ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε., τον 

χειρισμό των περιπτώσεων παράβασης του δικαίου της Ε.Ε. από τη Δημοκρατία, 

καθώς και την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και το Γενικό Δικαστήριο. 



Προϋπολογισμός Νομικής Υπηρεσίας 2022 

Page 21 of 36 

 

Είναι αρμόδιος επίσης για τον χειρισμό θεμάτων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και διεθνών συμβάσεων/συνθηκών για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Οι κυριότεροι τομείς εργασίας του Τομέα αφορούν στον 

χειρισμό όλων των ατομικών προσφυγών κατά της Κύπρου που διαβιβάζονται 

από το ΕΔΔΑ στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον χειρισμό 

των ατομικών προσφυγών και το στάδιο συμμόρφωσης της Δημοκρατίας με τις 

αποφάσεις του ΕΔΔΑ στις οποίες υπάρχει εύρημα παραβίασης της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την Κύπρο, τον έλεγχο και 

συντονισμό της διαδικασίας εκτέλεσης/συμμόρφωσης με τις Αποφάσεις του 

ΕΔΔΑ, καθώς και την παρακολούθηση των διαδικασιών της Επιτροπής 

Υπουργών που αφορούν στην εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά της 

Κύπρου. 

 
 
6. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΣΥΛΛΗΨΗΣ 
 
Είναι υπεύθυνος για τις εκδόσεις διωκόμενων ή καταδικασθέντων προσώπων 

μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας με  τρίτες χώρες και για τις εκδόσεις 

εκζητουμένων προσώπων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και Κρατών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 
7. ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΟΔΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ 
 
Δημιουργήθηκε με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 

ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2021, για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί της 

Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού 

Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, Ν.38(1)/2014, όπως αυτός τροποποιήθηκε. Ο 

Τομέας είναι επιφορτισμένος, μεταξύ άλλων, με την είσπραξη επιδικασθέντων 

δικηγορικών εξόδων υπέρ της Δημοκρατίας σε αστικές, διοικητικές ή άλλης 

φύσεως υποθέσεις, τον έλεγχο των δικηγορικών εξόδων που καταβάλλονται 

κάτω από οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, την είσπραξη επιδικασθέντων ποσών 

όπου ο πιστωτής διάδικος είναι η Δημοκρατία και την ανάθεση και καθοδήγηση 

ως προς τον χειρισμό οποιασδήποτε υπόθεσης που ανατίθεται σε δικηγόρους 

του ιδιωτικού τομέα. 
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8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
 
Δυνάμει του Άρθρου 113.2 του Συντάγματος, οι αρμοδιότητες του Τομέα 

αφορούν στις ποινικές διώξεις, δηλαδή την έναρξη, διεξαγωγή, ανάληψη και 

συνέχιση ή διακοπή οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας. 

 

 
9. ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 
Διενεργεί τον νομοτεχνικό έλεγχο όλων των προσχεδίων νομοσχεδίων, 

περιλαμβανομένων και Κυρωτικών Νομοσχεδίων Διεθνών Συμβάσεων, των 

Διμερών Διεθνών Συμφωνιών και των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων, όπως 

Κανονισμών, Διαταγμάτων και Γνωστοποιήσεων, που υποβάλλονται για τον 

σκοπό αυτό στη Νομική Υπηρεσία από όλα τα Υπουργεία, πριν από την υποβολή 

τους στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και, ακολούθως, αν πρόκειται για 

νομοσχέδια, στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ψήφισή τους σε Νόμους. 

 
10. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ (ΜΟ.Κ.Α.Σ.) 
 

Είναι η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κύπρου (Financial 

Intelligence Unit) και είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων  από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
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4.2.2.1. Οργανόγραμμα Νομικής Υπηρεσίας 
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4.2.3. Άξονας 3: Ενίσχυση Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών 

Άξονας αλληλένδετος με τον Άξονα 2 (Εύρυθμη Οργανωτική Δομή).  

 

Πέραν των ενεργειών που έγιναν υπό τον Άξονα 2, έχουν επιπρόσθετα 

ολοκληρωθεί ενέργειες που συμβάλλουν στη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης 

και λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας και ως εκ τούτου, στην ενίσχυση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Μεταξύ των ενεργειών που έγιναν είναι:  

 

 Εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών και ελέγχων για σκοπούς 

συμμόρφωσης με τον Νόμο που προνοεί περί της Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου (Νόμος 20(Ι)/2014) καθώς και 

με την εγκύκλιο 1730, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2014, του Γενικού 

Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

 Καθορισμός προσωπικού για γραμματειακή υποστήριξη ενός εκάστου 

Τομέα, για ενημέρωση του ημερολογίου υποθέσεων του Τομέα επί 

καθημερινής βάσεως, με στόχο να υπάρχει συντονισμός, έλεγχος και 

καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού. 

 Δημιουργία Μητρώων παρακολούθησης εργασιών και εκκρεμοτήτων.  

 Δημιουργία και εφαρμογή προτύπου για παρακολούθηση και 

προτεραιοποίηση των νομικών εργασιών της Υπηρεσίας και εφαρμογή 

χρονοδιαγραμμάτων ανταπόκρισης βάσει του επείγοντος του θέματος και 

των αναγκών της Κυβέρνησης και της εκτελεστικής εξουσίας, για σκοπούς 

ταχύτερης ανταπόκρισης στα αιτήματα. 

 Εφαρμογή αναθεωρημένης διαδικασίας παραλαβής της εισερχόμενης 

αλληλογραφίας, ώστε επείγοντα θέματα να ανατίθενται στους νομικούς 

λειτουργούς άμεσα, με ανατροφοδότηση ως προς τη διεκπεραίωση της 

εργασίας.   

 Καταγραφή της ροής των εργασιών των Αρχείων για σκοπούς εισαγωγής 

απλοποιημένων διαδικασιών, με στόχο την απάλειψη της γραφειοκρατίας 

και την εξοικονόμηση εργασιακού χρόνου. 

 Αναθεώρηση Σχεδίων Υπηρεσίας των οργανικών θέσεων Ανακριτή και 

Δημοσίου Κατηγόρου. 



Προϋπολογισμός Νομικής Υπηρεσίας 2022 

Page 25 of 36 

 

 Καθορισμός και εκπαίδευση Λειτουργού Ασφαλείας και Υγείας. 

 

4.2.4. Άξονας 4: Αναβάθμιση νομικών λειτουργών Νομικής Υπηρεσίας 

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις προκλήσεις που η Νομική Υπηρεσία έχει 

ενώπιον της, όπως αυτές αναφέρονται επιγραμματικά στη σελίδα 15 του 

παρόντος σημειώματος, προωθούνται δράσεις άρρηκτα συνδεμένες με τον 

Άξονα 7 (Ανάπτυξη Έρευνας και Διάχυση της Γνώσης), καθώς και η πλήρωση 

των κενών μόνιμων θέσεων σε όλες τις βαθμίδες της Νομικής Υπηρεσίας. 

 

Στον Άξονα 4 εμπεριέχονται και τα εγκριθέντα του Προϋπολογισμού του 2019, τα 

οποία περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2020 και εντεύθεν. 

 

4.2.5. Άξονας 5: Αναδιοργάνωση Τομέα Ποινικού Δικαίου 

Η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Τομέα Ποινικού Δικαίου είναι καίρια 

για τη Νομική Υπηρεσία, με τον όγκο εργασίας του να αυξάνεται συνεχώς. Για 

τούτο και χρειάστηκε η καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού και η αναγνώριση 

των δυνατοτήτων του. 

 

Για τον καλύτερο συντονισμό του Τομέα και την ολοκλήρωση του Άξονα 5 του 

Σχεδίου Μεταρρύθμισης, υλοποιήθηκε ο καθορισμός υπεύθυνου Υποτομέα ανά 

επαρχία, για σκοπούς ελέγχου, εποπτείας ομάδας λειτουργών και ταχύτερης 

διεκπεραίωσης των εργασιών.  

 

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το σχέδιο ασφαλείας σε συνεργασία με την 

Αστυνομία Κύπρου για την προστασία των νομικών λειτουργών και δημοσίων 

κατηγόρων λόγω της ενασχόλησής τους με ποινικές υποθέσεις και λήφθηκαν 

κατάλληλα μέτρα και πρωτόκολλα ασφαλείας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων 

κινδύνων του προσωπικού. 

 

Όλες οι απαιτήσεις του Άξονα 5 έχουν ολοκληρωθεί. 
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Πρόσθετα, με πρωτοβουλία των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας και με 

σκοπό τον έλεγχο της εξέλιξης σοβαρών ποινικών υποθέσεων που τυγχάνουν 

διερεύνησης από την Αστυνομία, έχει εισαχθεί διαδικασία καταγραφής των 

υποθέσεων σε πίνακα προόδου, ο οποίος καθορίζει, ανά υπόθεση, συγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα ενεργειών από πλευράς Αστυνομίας. Ο πίνακας αυτός είναι 

κοινός με την Αστυνομία (shared folder), επικαιροποιείται και άμεσος στόχος είναι 

η Νομική Υπηρεσία να ελέγχει τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται όπως και την 

πρόοδο των υποθέσεων. 

 

Τέλος σημειώνεται ότι η Νομική Υπηρεσία, με βάση το επικαιροποιημένο εθνικό 

Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς, βρίσκεται στο τελικό στάδιο για τη 

σύσταση Μονάδας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, με όρους εντολής την 

εποπτεία, καθοδήγηση και συντονισμό των διαδικασιών διερεύνησης σοβαρών 

ποινικών υποθέσεων διαφθοράς και/ή υποθέσεων που πιθανόν να εμπεριέχουν 

στοιχεία διαφθοράς. 

 

Η Μονάδα, που θα αποτελεί έναν εξειδικευμένο μηχανισμό διερεύνησης 

αδικημάτων διαφθοράς, θα τελεί υπό την καθοδήγηση του Γενικού Εισαγγελέα 

και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σε αυτήν θα συμμετέχουν 

λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας, της ΜΟ.Κ.Α.Σ. και μέλη της Αστυνομίας, και 

με ad hoc συμμετοχή εκπρόσωποι άλλων Αρχών ή Οργανισμών του δημόσιου ή 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου κρίνεται απαραίτητη η εμπλοκή ή η ενημέρωσή 

τους στον χειρισμό συγκεκριμένης υπόθεσης.  

 

4.2.6. Άξονας 6: Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υποθέσεων και 

Αρχείων 

Πρόκειται για Άξονα κεφαλαιώδους σημασίας για τη μετεξέλιξη της Νομικής 

Υπηρεσίας καθώς αφορά στην τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμισή της. Μια 

αλλαγή αυτής της φύσεως, είναι νευραλγικής σημασίας για μια Υπηρεσία που 

στερείται, σε μεγάλο βαθμό, σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας και ψηφιοποίησης, 

γι’ αυτό και η επένδυση σε καινοτόμες αλλαγές ήταν μονόδρομος. 
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Σκοπός αυτών των αναβαθμίσεων και αλλαγών είναι, στο άμεσο μέλλον, η 

Νομική Υπηρεσία να «απελευθερωθεί» από αναχρονιστικές πρακτικές 

διαχείρισης της εργασίας και να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο 

οργανισμό, ικανό να ανταποκριθεί στις ταχύτητες, τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και 

τις εναλλασσόμενα αναδυόμενες προκλήσεις.  

 

Σημειώνεται εμφαντικά ότι η Νομική Υπηρεσία, θέλοντας να αξιοποιήσει 

διαθέσιμους πόρους από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Κύπρου, έχει εργαστεί και έχει επιτύχει όπως μια από τις  πιο κοστοβόρες 

δράσεις της, η οποία αφορά στην τεχνολογική της αναβάθμιση, να 

περιληφθεί στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πιο πάνω Σχέδιο. 

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση ύψους πέραν του €1 εκ., η οποία θα τύχει 

διαχείρισης από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 

αφορά στη δημιουργία και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού 

συστήματος διαχείρισης υποθέσεων και φακέλων/εγγράφων στη Νομική 

Υπηρεσία της Δημοκρατίας (e-Law).  

 

Οι ουσιαστικότερες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες έχουν 

υλοποιηθεί ή προωθούνται στη βάση βραχυπρόθεσμου χρονοδιαγράμματος, το 

οποίο σταδιακά υλοποιείται, συνοψίζονται ως παρακάτω:  

 

1. Προώθηση έργου δημιουργίας και εγκατάστασης εξειδικευμένου 

συστήματος διαχείρισης υποθέσεων και εγγράφων, για την παρακολούθηση της 

προόδου του παραγόμενου έργου της Νομικής Υπηρεσίας και της πορείας των 

εκκρεμουσών υποθέσεων, κατά τρόπο που θα εξοικονομεί χρόνο και θα αυξάνει 

την ταχύτητα και την αποδοτικότητα των λειτουργών (e-Law). Η προκήρυξη του 

διαγωνισμού για την εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος 

Μηχανογράφησης έγινε στις 11 Νοεμβρίου 2021. 

2. Προώθηση έργου ψηφιοποίησης των εγγράφων της Υπηρεσίας, ώστε οι 

νομικοί λειτουργοί εύκολα να ανατρέχουν, ερευνούν και ανακτούν σημαντικό 

υλικό της Νομικής Υπηρεσίας. 

3. Προώθηση έργου δημιουργίας και εγκατάστασης συστήματος 

αυτοματοποιημένου γραφείου (e-OASIS) της Δημόσιας Υπηρεσίας.  
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4. Υλοποίηση έργου εγκατάστασης νέου Κεντρικού Υπολογιστή (server) στο 

κεντρικό κτήριο της Υπηρεσίας. 

5. Προώθηση έργου δημιουργίας διαδικτυακών χώρων «η-Συνεργασία» 

(Shared Point) για διάφορους Τομείς/Τμήματα της Υπηρεσίας, το οποίο βρίσκεται 

σε τελικό στάδιο.  

6. Προώθηση έργου δημιουργίας ασφαλούς διαδικασίας ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας με συμβούλους του εξωτερικού, με την εγκατάσταση ενός 

κρυπτογραφικού συστήματος. 

7. Ολοκλήρωση έργου δημιουργίας ηλεκτρονικών φακέλων (Shared folders) 

για διάφορους Τομείς Δικαίου, για αλληλοενημέρωση Δικηγόρων και 

συντονισμένο/χειρισμό θεμάτων.  

8. Προώθηση διαδικασίας εγκατάστασης νέου μηχανογραφημένου 

συστήματος αδειών.  

9. Ολοκλήρωση έργου λειτουργίας εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας 

(intranet) για άμεση, αυτόματη και ομοιόμορφη ενημέρωση όλου του 

προσωπικού σε θέματα ενδιαφέροντος, όπως είναι νέες δικαστικές αποφάσεις 

και γνωματεύσεις, εγκύκλιοι αλλά και ανακοινώσεις της Νομικής Υπηρεσίας.  

10. Χρήση εργαλείων για ταυτόχρονη διαχείριση αρχείων και επεξεργασία 

κειμένων από πολλαπλούς χρήστες, σε πραγματικό χρόνο.  

11. Ολικός επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Νομικής Υπηρεσίας, με σκοπό 

αυτή να καταστεί σύγχρονη, λειτουργική, εύχρηστη και φιλική προς τους 

επισκέπτες. Η νέα ιστοσελίδα έχει τεθεί σε λειτουργία στις 15 Νοεμβρίου 2021. 

 

Για την υλοποίηση των πιο πάνω, υπάρχει πολύ στενή συνεργασία με το 

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και θα υλοποιηθούν 

με χρηματοδότηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

4.2.7. Άξονας 7: Ανάπτυξη Έρευνας και Διάχυση της Γνώσης 

Η επένδυση στη γνώση είναι συνθετικό στοιχείο μετεξέλιξης και αναβάθμισης. 

Στο πλαίσιο του Άξονα 7, έχουμε συστήσει πυρήνα μάθησης της Νομικής 

Υπηρεσίας στον οποίον, πέραν του Συντονιστή (Διοίκηση), ο κάθε Τομέας 

Δικαίου εκπροσωπείται από Λειτουργό, ο οποίος καταγράφει και παρακολουθεί 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού.  
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Ταυτόχρονα, εκπαιδεύουμε λειτουργούς από Τμήματα και Υπηρεσίες 

Υπουργείων σε νομικής φύσεως θέματα και διαδικασίες, ενώ πρόσθετα, 

διοργανώνονται, σε τακτική βάση, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εξειδικευμένα και 

γενικού ενδιαφέροντος θέματα, λ.χ. θέματα εμπορίας προσώπων, σεξουαλικά 

εγκλήματα, για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης επί βέλτιστων πρακτικών άλλων 

χωρών, σε συνεργασία με Πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο και το 

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

 

Η Νομική Υπηρεσία στελεχώνεται από Βιβλιοθηκονόμο (απόσπαση από το 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας), η οποία στηρίζει την 

ιδιαίτερα πλούσια βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας και συμβάλλει στην επικαιροποίηση 

των συνδρομών ηλεκτρονικών πηγών νομικής πληροφόρησης επί όλων των 

θεματικών, στη βάση των συνεχώς αναπτυσσόμενων αναγκών της Υπηρεσίας. Η 

βιβλιοθήκη παρέχει ουσιαστική αρωγή στη διεξαγωγή νομικής έρευνας για την 

απάντηση νομικών ερωτημάτων.   

 

Τέλος, με στόχο την ανταλλαγή ενημέρωσης και γνώσης, και την αξιοποίηση και 

διάχυση των εμπειριών και γνώσεων των λειτουργών, έχουμε δημιουργήσει 

ηλεκτρονικούς φακέλους για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, λ.χ θέματα στη βάση 

του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και Διαταγμάτων που εμπίπτουν σε 

διαφορετικούς τομείς δικαίου ή ιδιαίτερης φύσης, όπως θέματα ιατρικής αμέλειας 

συγκεκριμένης φύσης που εμπίπτουν στα πλαίσια του αστικού δικαίου, στα οποία 

μπορούν να ανατρέχουν οι λειτουργοί για τεκμηρίωση των θέσεων τους και για τα 

οποία έχει γίνει ήδη η δέουσα νομική έρευνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προϋπολογισμός Νομικής Υπηρεσίας 2022 

Page 30 of 36 

 

5. ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

Το βασικότερο έργο που προωθείται σε σχέση με τις κτηριακές υποδομές της 

Νομικής Υπηρεσίας, είναι η ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου για τη συστέγαση όλου 

του προσωπικού, προκειμένου να τερματιστεί ο διασκορπισμός των λειτουργών 

και Τομέων. Με τη συγκέντρωση όλων των λειτουργών σε ένα κτήριο, θα 

εξυπηρετούνται οικονομίες κλίμακας, θα διασφαλίζεται ομαλότερη λειτουργία και 

θα εξοικονομούνται πόροι, οικονομικοί και μη. 

 

Μέχρι τούτο γίνει, προωθήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έργα για σκοπούς 

εξοικονόμησης δαπανών, βελτίωσης των συνθηκών εργασίας προσωπικού της 

Υπηρεσίας και διασφάλισης της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 

λειτουργίας της Υπηρεσίας:  

 

1. Τερματισμός καταβολής ενοικίων, λόγω ανάκτησης γραφείων στο Γραφείο 

Τύπου και Πληροφορικών και ανάκτησης δύο ορόφων σε κτήριο που 

γειτνιάζει με το κεντρικό κτήριο της Νομικής Υπηρεσίας, στα οποία 

τοποθετήθηκαν οι Δημόσιοι Κατήγοροι, μόνιμο προσωπικό της 

Υπηρεσίας, δικηγόροι Εργοδοτούμενοι Ορισμένου Χρόνου και οι νομικοί 

σύμβουλοι για θέματα Ασύλου και Μετανάστευσης. 

2. Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση κτηρίων της Υπηρεσίας, με 

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος.  

3. Ενίσχυση συστήματος ασφαλείας ορόφων στο κεντρικό κτήριο της 

Υπηρεσίας. 

4. Συντονισμός με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για την παροχή 

θέρμανσης/ψύξης για μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, για τη βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας όσων εργάζονται εκτός του συνήθους ωραρίου.  

5. Έναρξη διαδικασίας δημιουργίας Γραφείου Λάρνακας, λόγω επικείμενης 

λειτουργίας Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για σκοπούς εξοικονόμησης 

πόρων και καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών των Επαρχιών 

Λάρνακας και Αμμοχώστου.  

6. Καταγραφή στεγαστικών αναγκών Επαρχιακών Γραφείων Πάφου και 

Λεμεσού.  
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6. ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Δεδομένου ότι:  

 με βάση το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, (α) ο Γενικός 

Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της 

Δημοκρατίας συγκαταλέγονται μεταξύ των Ανεξάρτητων Αξιωματούχων 

της Δημοκρατίας, (β) ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας προΐσταται 

της Νομικής Υπηρεσίας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της 

Δημοκρατίας έπεται αυτού, και (γ) η Νομική Υπηρεσία είναι μόνιμη, 

ανεξάρτητη νομική υπηρεσία, η οποία δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε 

υπουργείο, 

 κρίνεται σκόπιμο όπως ρυθμιστούν νομοθετικά τα θέματα τα οποία 

αφορούν αποκλειστικά στη δομή, οργάνωση και λειτουργία της Νομικής 

Υπηρεσίας, στο πλαίσιο μεταρρύθμισής της και περαιτέρω ενίσχυση της 

λειτουργικής της ανεξαρτησίας και προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος, 

 κρίνεται σκόπιμο όπως διασφαλιστεί και ενισχυθεί η ανεξαρτησία της 

Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να ασκεί πιο αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες 

της, σύμφωνα και με τις σχετικές συστάσεις της Επιτροπής των Κρατών 

Μελών ενάντια στη Διαφθορά – GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

όπως επίσης και με διακηρυγμένες κατευθυντήριες αρχές του 

Συμβουλευτικού Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικαστών και του 

Συμβουλευτικού Συμβουλίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων – CCJE και 

CCPE – του Συμβουλίου της Ευρώπης, και  

 σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης που 

περιλαμβάνουν την αρχή της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα προς 

διασφάλιση της ορθολογιστικής διαχείρισης των εσόδων και των δαπανών 

της Νομικής Υπηρεσίας, 

ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επεξεργάζεται προσχέδιο νομοσχεδίου 

για αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας, το οποίο αναμένεται σύντομα να 

προωθηθεί στην εκτελεστική εξουσία. 
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

7.1. Υλοποίηση Προϋπολογισμού 2021 

Μέχρι την 1
η
 Νοεμβρίου 2021, υλοποιήθηκε ποσοστό 71% του συνολικού 

προϋπολογισμού για το 2021. Το ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισμού  

κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020 ήταν 73%.  

Η συνολική υλοποίηση του Προϋπολογισμού για το 2020 ήταν 90%. Μέχρι το 

τέλος του 2021 προβλέπεται ότι η συνολική υλοποίηση θα ανέλθει στο 90%. 

7.2. Ανάλυση Προϋπολογισμού 2022 

Ο Προϋπολογισμός της Νομικής Υπηρεσίας για το έτος 2022, 

συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου 

Νομοθεσίας και του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης 

Παραπόνων και Ισχυρισμών κατά της Αστυνομίας, ανέρχεται σε €24.874.853 , σε 

σύγκριση με €22.786.303 το έτος 2021 και δεν υπερβαίνει την οροφή που 

καθορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για το οικονομικό έτος 2022, η 

οποία ανέρχεται σε €25,3 εκ.  

Δηλαδή, το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό δαπανών για το 2022 

παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με το 2021 κατά €2.088.550 (ή ποσοστό 8,4%), 

που οφείλεται σε αυξήσεις σε όλες τις ομάδες δαπανών, ως τεκμηριώνεται πιο 

κάτω.  

Αναλυτικά: 

O Προϋπολογισμός της Νομικής Υπηρεσίας Κεντρικά Γραφεία από 

€22.463.744 το 2021 αυξάνεται σε €23.970.291 το 2022 (αύξηση €1.506.547, ή 

ποσοστό 6,3%). 
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ΟΜΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 
2021 2022 Αύξηση % 

Μισθοί 11.886.607 12.605.521 5,7 

Λειτουργικά έξοδα 532.415 544.730 2,2 

Συντηρήσεις 181.650 223.500 18,7 

Εκπαιδεύσεις 92.349 94.200 0 

Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες 
3.400.133 4.260.010 2 

Αποζημιώσεις και 

Έξοδα Αγωγών 
5.100.000 5.500.000 7,3 

Ανέγερση κτηρίων  300.000  

 

O Προϋπολογισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Παραπόνων και 

Ισχυρισμών κατά της Αστυνομίας από €322.559 το 2021 αυξάνεται σε 

€366.907 το 2022 (αύξηση €44.348, ή ποσοστό 12%). 

Ο Προϋπολογισμός του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας από €443.957 το 

2021 αυξάνεται σε €537.655 το 2022 (αύξηση €93.698, ή ποσοστό 21,1%) και 

συζητείται με τις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες. 

 

Από το σύνολο των €24.874.853 που προϋπολογίζονται για το 2022, ποσό 

ύψους €12.980.381 αφορά σε δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, 

περιλαμβανομένου και του Ωρομίσθιου Προσωπικού. Το αντίστοιχο ποσό για το 

2021 ανέρχεται σε €12.250.304, συνεπώς για το 2022 παρουσιάζεται αύξηση 

€730.077 (ή ποσοστό 5,62%).  

Το υπόλοιπο ποσό δαπανών του Προϋπολογισμού 2021, ύψους €11.894.472, 

αφορά:  

 στις υπόλοιπες Τακτικές και Αναπτυξιακές Δαπάνες, που 

προϋπολογίζονται σε €8.394.472, σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του 

2021 που ήταν €7.507.202 (αύξηση €887.270 ή ποσοστό 10%). Σε αυτό 

το ποσό περιλαμβάνονται €300.000, κάτω από το άρθρο «Ανέγερση 

Κυβερνητικών Κτηρίων», για έναρξη των απαιτούμενων εργασιών με 

σκοπό την ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε οι 

στεγαστικές ανάγκες της να καλυφθούν και να τερματιστεί ο 
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διασκορπισμός του προσωπικού της. Το συνολικό κόστος του έργου 

εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €12 εκ. 

 

 στο Πάγιο Ταμείο, που προϋπολογίζεται σε €3.500.000, σε σύγκριση με 

το αντίστοιχο ποσό του 2021 που ήταν επίσης €3.500.000. 

Σημειώνεται ότι, πέραν από τη μισθοδοσία προσωπικού, οι μεγαλύτερες ομάδες 

δαπανών της Νομικής Υπηρεσίας είναι «Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών» και 

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Έρευνες».  

Συγκεκριμένα: 

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών: €5.500.000 

 04.602.1. (Πάγιο Ταμείο): Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2022, 

όπως και το 2021, είναι €3.500.000. 

Ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός για το 2021 ανέρχεται σε €15.800.000 

(πρόσθετες πιστώσεις €12.300.000). 

Το ποσό αυτό καλύπτει πληρωμές αποζημιώσεων και δικηγορικά έξοδα που 

προκύπτουν μετά από απόφαση Δικαστηρίου (όπως Αγωγές, Προσφυγές, 

Ποινικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). 

 04.602.2. (Τακτικές Δαπάνες): Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 

2021 ήταν €1.600.000 και το 2022 αυξάνονται σε €2.000.000. 

Το ποσό αυτό καλύπτει:  

 Πληρωμές για διορισμούς εξωτερικών Δικηγόρων και αποζημιώσεις από 

εξώδικους συμβιβασμούς (λ.χ. τροχαία, ιατρικά έξοδα). 

  Συμβάσεις με δικηγόρους/εμπειρογνώμονες για υποθέσεις (και 

ενδεχομένως δικαστικές διαδικασίες) της Δημοκρατίας στο Διεθνές 

Δικαστήριο, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και σε εθνικά Δικαστήρια στο 

εξωτερικό (λ.χ. Διεκδίκηση Επαναπατρισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

Προστασία του ονόματος «Χαλούμι», Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή), 

και/ή για συμβουλευτικές υπηρεσίες για άλλα εξειδικευμένα θέματα και/ή 

ατομικές προσφυγές στο ΕΔΔΑ κατά Τουρκίας ή/και Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 
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Ομάδα Δαπανών 03550 – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Έρευνες: 

€4.260.010 

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2022 ανέρχονται σε €4.260.010 σε 

σύγκριση με €3.400.133 το 2021 (αύξηση €859.877, ή ποσοστό 20%). 

Το ποσό αυτό καλύπτει δαπάνες: 

 Συμβάσεων με ξένους εμπειρογνώμονες/δικηγορικούς Οίκους σχετικά με 

διεθνείς διαιτησίες στη βάση διμερών συμβάσεων αμοιβαίας προστασίας 

επενδύσεων.  

Σημειώνεται ότι, η Νομική Υπηρεσία καταβάλει εξολοκλήρου τη δαπάνη 

για τις πιο πάνω υπηρεσίες και εν συνεχεία, το 50% της δαπάνης 

καταβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου στο Υπουργείο 

Οικονομικών, στη βάση προϋπάρχουσας συμφωνίας μεταξύ Γενικού 

Εισαγγελέα, Υπουργού Οικονομικών και Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας. 

 Συμβάσεων με ξένους εμπειρογνώμονες/δικηγορικούς Οίκους σε 

εξειδικευμένα θέματα που άπτονται του Κυπριακού Προβλήματος. 

 Αγοράς υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και ιατροδικαστών 

 Μίσθωσης Υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων 

 Υπηρεσιών Ποινικών Ανακριτών, διορισμένων από τον Γενικό Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας 

 Μεταφράσεων 

 

Οι δύο αυτές ομάδες δαπανών εξαρτώνται από εξωγενείς παράγοντες και ως εκ 

τούτου, δεν μπορούν να προϋπολογιστούν με ακρίβεια. 
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2022-2024 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 2022 
€ 

2023 
€ 

2024 
€ 

Σύνολο 
Προϋπολογισμού 

24.874.853 28.055.630 27.585.436 

Μισθοί 12.635.105 15.346.952 14.865.277 

Τακτικές Δαπάνες 7.890.222 7.841.332 7.850.142 

Αναπτυξιακές 
Δαπάνες 

504.250 1.019.260 1.019.260 

Πάγιο Ταμείο 3.845.276 3.847.556 3.850.757 

 

Σημ. Η διαφορά στους μισθούς για το 2024 οφείλεται στη λήξη των συμβολαίων 

εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου. 

 


