
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ.  

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 90% ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ (GRANT AGREEMENT HOME/2019/AMIF/EMAS/0122) 

 

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών 

εικοσιτεσσάρων (24) δικηγόρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με έδρα τη Λευκωσία 

σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο συνημμένο Προσχέδιο με τίτλο «Συμφωνία 

Μίσθωσης Υπηρεσιών» και σας προσκαλεί, νοούμενου ότι διαθέτετε τα απαιτούμενα 

προσόντα, ως καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλετε, εάν το επιθυμείτε, Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος. Η  Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών θα ισχύει μέχρι την 17.1.2022 και 

ενδέχεται να παραταθεί για πρόσθετο χρονικό διάστημα σε περίπτωση εξασφάλισης 

πρόσθετης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 

Α. Αντικείμενο Υπηρεσιών 

 

1. Προετοιμασία και παρουσίαση υποθέσεων εκ μέρους της Δημοκρατίας ενώπιον 

όλων των αρμοδίων Δικαστηρίων σε θέματα ασύλου και αλλοδαπών. 

 

2. Ετοιμασία γνωμοδοτήσεων και παροχή νομικών συμβουλών εκ μέρους της Νομικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε θέματα ασύλου και αλλοδαπών.  

 

3. Σύνταξη και/ή μελέτη νομικών εγγράφων και διατύπωση θέσεων και απόψεων ως 

προς το χειρισμό νομικών θεμάτων σχετικά με ζητήματα ασύλου και αλλοδαπών. 

 

Β. Απαιτούμενα Προσόντα 

 

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα νομικά.  

 

2. Εγγεγραμμένος δικηγόρος στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, 

που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 6Α, του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2, και κάτοχος της 

άδειας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ. 

 

3. Μονοετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, ως καθορίζεται στον 

περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2.  

 

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

 

5. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα νομικά που αποκτήθηκε μετά 

από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, αποτελεί 

πλεονέκτημα.  
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Γ. Απαραίτητα Πιστοποιητικά 

  

Για να γίνει αποδεκτή η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και να τύχει αξιολόγησης, θα πρέπει 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συνοδεύεται από τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

 

1. Αντίγραφο του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στη 

νομική και μεταπτυχιακού διπλώματος (όπου εφαρμόζεται) στη νομική.   

 

2. Πιστοποίηση από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει 

ο ως άνω καθοριζόμενος χρόνος άσκησης δικηγορίας, ή αντίγραφα Ετήσιας Άδειας 

Δικηγόρου για όλα τα έτη που ασκούν το επάγγελμα.  

 

3. Αντίγραφο της εν ισχύ άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του δικηγόρου. 

 

4. Αντίγραφα πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και της 

Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται στον κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της 

Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ο οποίος είναι αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα της ΕΔΥ (www.psc.gov.cy - Ενημέρωση - Τεκμήρια Γνώσης Γλωσσών). 

 

5. Βιογραφικό σημείωμα.  

 

6. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας.  

 

Σημείωση: Στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 

επισυνάπτει αντίγραφα όλων των απαιτούμενων από την προκήρυξη πιστοποιητικά. 

Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων να 

παρουσιαστούν, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο. Προσόντα για τα οποία δεν υποβάλλονται με 

την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, δεν θα λαμβάνονται 

υπόψη.  

 

Δ. Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και προθεσμία 

  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 28.12.2020, ημέρα Δευτέρα, και 

ώρα 14:00, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών δικηγόρου στη 

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

(applications@law.gov.cy) Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος που θα λαμβάνονται μετά την πιο 

πάνω καθορισμένη προθεσμία δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία: 

1. Η επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  και 

2. Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Γ πιο πάνω. 

 

 

http://www.psc.gov.cy/
mailto:applications@law.gov.cy
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Ε. Διαδικασία  

 

1. Η επιλογή των εικοσιτεσσάρων (24) δικηγόρων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή, την 

οποία έχει συστήσει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και η οποία θα 

εξετάσει τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και τα αποδεικτικά στοιχεία των 

ενδιαφερομένων Αιτητών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 

2. Οι Αιτητές που πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού θα κατατάσσονται σε σειρά 

προτεραιότητας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια με τη σειρά που εμφανίζονται:  

 

(α) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα νομικά   

(β) Άλλα πρόσθετα ακαδημαϊκά στα νομικά, πέραν του απαιτούμενου 

Πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στα νομικά  

(γ) Συνολικά χρόνια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 6Α του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2.  

 

3. Η Επιτροπή δύναται να καλέσει τους προσοντούχους υποψήφιους σε προφορική 

συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην απόφασή της. 

 

4. Οι εικοσιτέσσερις (24) επιλεγέντες Αιτητές θα κληθούν να υπογράψουν τη 

«Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών», προσχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην 

παρούσα προκήρυξη. 

 

5. Με την υποβολή της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ο Αιτητής αποδέχεται τους 

όρους της εν λόγω Συμφωνίας και σε περίπτωση που επιλεγεί, αναλαμβάνει όπως 

προσέλθει, εντός καθορισμένης προθεσμίας, για την υπογραφή της σχετικής 

Συμφωνίας. Σε περίπτωση που επιλεγέντας Αιτητής δεν προσέλθει για την 

υπογραφή της Συμφωνίας εντός της καθορισμένης προθεσμίας, τότε η σύμβαση 

δύναται να ανατεθεί στον επόμενο Αιτητή με βάση τη σειρά κατάταξης που θα 

δημιουργηθεί που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

 

6. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας, κάθε επιλεγέντας Αιτητής θα πρέπει να 

προσκομίσει στη Νομική Υπηρεσία Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου. Σε 

περίπτωση μη προσκόμισης του υπό αναφορά Μητρώου, η Νομική Υπηρεσία δεν 

θα υπογράψει Συμφωνία με τον συγκεκριμένο Αιτητή. 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

Λευκωσία, 15 Δεκεμβρίου 2020. 

 


