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ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 – 2024 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

 
H εκπλήρωση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας των εκ του Συντάγματος και των Νόμων απορρεόντων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
τους.   
 
 

ΟΡΑΜΑ  

 
Να καταστεί η Νομική Υπηρεσία, ως ανεξάρτητη υπηρεσία και βασικός πυλώνας του συστήματος 
απονομής της δικαιοσύνης στην Κυπριακή Δημοκρατία, 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.  
 
 

ΑΞΙΕΣ  

 

• Σεβασμός προς το Σύνταγμα και τους Νόμους. 

• Προάσπιση της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη. 

• Σεβασμός προς το Κράτος Δικαίου, τους θεσμούς και τον πολίτη. 

• Ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων. 

• Αξιοκρατία, ακεραιότητα, εντιμότητα και αμεροληψία στη λήψη αποφάσεων. 

• Εκτέλεση εξουσιών και καθηκόντων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, με επιμέλεια, 
αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και υπευθυνότητα, άνευ διακρίσεων, σκοπιμοτήτων και 
σύγκρουσης συμφερόντων. 

 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΕΠΙΔΙΩΞΗ  

 
Να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της Νομικής Υπηρεσίας και η αναβάθμιση του επιπέδου εκπλήρωσης 
των εκ του Συντάγματος απορρεόντων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.   
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΣΤΟΧΟΣ 1: Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ   

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 

• Η Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με το Άρθρο 112 του Συντάγματος της Δημοκρατίας, αποτελεί 
ανεξάρτητη υπηρεσία της οποίας προΐσταται ανεξάρτητος αξιωματούχος του Κράτους δυνάμει 
του Συντάγματος, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  Αποστολή της, ως ήδη αναφέρθηκε, είναι  η εκπλήρωση των εκ του 
Συντάγματος και των Νόμων απορρεόντων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.   

• Οι εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Γενικό Εισαγγελέα από το Σύνταγμα και από 
πληθώρα νομοθεσιών είναι εξαιρετικά ευρείες και πολυσχιδείς.  Περιλαμβάνουν, μεταξύ πολλών 
άλλων, τα εξής:   
o Στο πλαίσιο της Συνταγματικής αρμοδιότητας του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως ο 

Νομικός Σύμβουλος της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργικού 
Συμβουλίου και των Υπουργών, η Νομική Υπηρεσία επιλαμβάνεται γνωματεύσεων επί 
σωρείας νομικών ερωτημάτων που άπτονται του εθνικού δικαίου, του δικαίου της ΕΕ και του 
Διεθνούς Δικαίου.  

o Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έχει, δυνάμει του Συντάγματος, την αποκλειστική  
εξουσία κατά την κρίση του προς το δημόσιο συμφέρον να κινεί, διεξάγει, επιλαμβάνεται και 
συνεχίζει ή διακόπτει οποιαδήποτε διαδικασία ή να διατάζει δίωξη οποιουδήποτε προσώπου 
εντός της Δημοκρατίας για οποιοδήποτε αδίκημα. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, 
τυγχάνουν από τη Νομική Υπηρεσία μελέτης ανακριτικοί φάκελοι της αστυνομίας και 
παρέχονται οδηγίες και τυγχάνουν χειρισμού από Δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας 
σοβαρές ποινικές υποθέσεις ενώπιον των Κακουργιοδικείων και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  

o Ο Γενικός Εισαγγελέας εκπροσωπεί τη Δημοκρατία ενώπιον των Δικαστηρίων της 
Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε υπόθεση, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αστικών 
αγωγών, προσφυγών,  υποθέσεων έκδοσης φυγοδίκων, εφέσεων κλπ.  

o Η Νομική Υπηρεσία διασφαλίζει ότι το νομοπαρασκευαστικό  έργο και οι πράξεις της 
Κυβέρνησης συνάδουν και είναι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, με το δίκαιο της ΕΕ, 
καθώς και με τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. 
Συνεπώς διενεργεί νομοτεχνικό έλεγχο των κυβερνητικών νομοσχεδίων πριν την προώθηση 
τους ενώπιον της Βουλής, καθώς επίσης και έλεγχο των διεθνών συμβάσεων που προτίθεται 
να συνομολογήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Συμβουλεύει, επίσης και διεξάγει έλεγχο των 
συμβολαίων ιδιωτικού δικαίου που προτίθεται να συνάψει το Κράτος.  

o Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ενεργεί ως Νομικός Εκπρόσωπος (Agent) της 
Δημοκρατίας ενώπιον οποιουδήποτε Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαστηρίου ή άλλου 
δικαιοδοτικού μηχανισμού, σε υποθέσεις στις οποίες η Δημοκρατία είναι διάδικος. 

 
Κατά τα τελευταία χρόνια, η Νομική Υπηρεσία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες και 
σοβαρότερες προκλήσεις στην ιστορία της. Μεταξύ άλλων, κλήθηκε:   

• Να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς για τα δεδομένα μας διεθνείς διαιτητικές διαδικασίες που 
στρέφονται κατά της Δημοκρατίας από ξένους επενδυτές/καταθέτες στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα 
και Τράπεζα Κύπρου, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων σε βάρος 
της Δημοκρατίας.     
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• Να εποπτεύσει το ανακριτικό έργο και να χειριστεί ενώπιον των Κακουργιοδικείων ποινικές 
υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, οικονομικό έγκλημα, αδικήματα διαφθοράς και 
κατάχρησης εξουσίας πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και κρατικών αξιωματούχων. 

• 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 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 Τουρκικών προκλήσεων στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας καθώς επίσης και των Τουρκικών ενεργειών στο Βαρώσι.  

• Να χειριστεί νομικά θέματα άπτονται του Brexit, της συνομολόγησης και εφαρμογής του σχετικού  
Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη Αποχώρησης που αφορά τις Βρετανικές Βάσεις.  

• Να αντιμετωπίσει κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό των αστικών αγωγών και προσφυγών 
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και δικαστηρίου διεθνούς προστασίας. 

 
Με σκοπό η Νομική Υπηρεσία να καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική στη διαχείριση των πιο 
πάνω θεμάτων, προωθεί λύσεις για τα διαρθρωτικά προβλήματά της, στα πλαίσια μιας 
ολοκληρωμένης Μεταρρύθμισης. 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : 
 
1. Παροχή Νομικών Υπηρεσιών 

 
    1.1. Παροχή νομικών συμβουλών προς τη Δημοκρατία, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Υπουργικό 

Συμβούλιο και τους υπουργούς αναφορικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Δικαίου. 

 
     1.2. Διενέργεια νομοτεχνικού ελέγχου Νομοσχεδίων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων,  

προσχεδίων Διεθνών Συμβάσεων και Μνημονίων Συναντίληψης, καθώς επίσης και Συμβάσεων 
ιδιωτικού δικαίου.   

 
     1.3. (i) Μελέτη ανακριτικών φακέλων και παροχή οδηγιών προς την αστυνομία, χειρισμός  ποινικών 

υποθέσεων και εφέσεων,  
  (ii) Εκπροσώπηση της Δημοκρατίας ενώπιον των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας σε 

οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αστικών αγωγών, 
προσφυγών, υποθέσεων έκδοσης φυγοδίκων, εφέσεων κλπ, περιλαμβανομένων όλων των 
συνεπαγόμενων ενεργειών που απορρέουν από τον χειρισμό των πιο πάνω.  

 
      1.4. Εκπροσώπηση της Δημοκρατίας ενώπιον Ευρωπαϊκών και Διεθνών Δικαστηρίων και άλλων 

διεθνών δικαιοδοτικών μηχανισμών και/ή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών, καθώς 
επίσης και ενώπιον εθνικών δικαστηρίων στο εξωτερικό σε υποθέσεις όπου η Δημοκρατία είναι 
διάδικος, περιλαμβανομένων όλων των συνεπαγόμενων ενεργειών που απορρέουν από αυτήν. 
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2. Άλλες δραστηριότητες προς εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Νόμους της 
Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης για τη λειτουργία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  

 
 
3. Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της Νομικής Υπηρεσίας. 
  
 Δράσεις: 

3.1.    Αναδιοργάνωση Τομέων Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας 
 
3.2.  Ικανοποιητική Στελέχωση Τομέων και Ενίσχυση της Εξειδίκευσης των Λειτουργών  
 
3.3.  Καθορισμός Διαδικασιών / Τρόπου Εργασίας για Διεκπεραίωση Υποθέσεων 
 
3.4.  Ηλεκτρονική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση Νομικής Υπηρεσίας 
 
3.5.  Κτιριακή αναβάθμιση της Νομικής Υπηρεσίας  
 
3.6.  Ανεξαρτητοποίηση της Νομικής Υπηρεσίας 

 
 

 


