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Editorial
Αντί προλόγου…

Το 594 π.Χ  επί των ημερών της αρχαίας 
αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Σόλωνας 
καθιέρωσε την άμεση συμμετοχή των 
πολιτών στην Εκκλησία του Δήμου. Η 
αθηναϊκή λαϊκή συνέλευση, η οποία 
απαρτιζόταν από άτομα με έντονα 
ανεξάρτητη προσωπικότητα, μέσω της 
αντιπαράθεσης των ιδεών, ενθάρρυνε την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, ενώ 
παράλληλα συμπλήρωνε τους δημόσιους 
δημοκρατικούς θεσμούς, με την καθιέρωση 
μιας συνειδητής συλλογικότητας. 

Η αθηναϊκή δημοκρατία σφυρηλατήθηκε
πάνω στη βάση της λαϊκής κυριαρχίας. Τα 
θέματα που παρουσιάζονταν προς 
συζήτηση και ψήφιση, επιδίδονταν όλα ως 
προβουλεύματα στους συμμετέχοντες. Η 
Εκκλησία του Δήμου είχε την απόλυτη 
εξουσία, γι’ αυτό και οι πρυτάνεις ήταν 
εξόχως προσεκτικοί ως προς το 
περιεχόμενο των προβουλευμάτων που 
κατέθεταν. Όταν διαπιστώνονταν δόλιες 
προθέσεις, οι ποινές ήταν ιδιαιτέρως 
αυστηρές (Αριστοτέλης, Αθηναίων 
Πολιτεία, 29.4). Από την άλλη, η αποχή από 
τα κοινά θεωρείτο ένδειξη δυσλειτουργίας 
του κράτους:

“τὸ δ’ ἡσυχάζειν μὴ 
μετέχοντα τὸν δῆμον 
οὐδὲν σημεῖον τοῦ 
τετάχθαι καλῶς” 
(Αριστοτέλης, Πολιτικά ΙΙ).

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η
συμμετοχική δημοκρατία στην αρχαία
αθηναϊκή δημοκρατία ήταν πολυτέλεια.
Σήμερα, η διαδικασία παραγωγής
πολιτικής είναι μια περισσότερο σύνθετη
διαδικασία και όταν δεν λειτουργεί προς τη
σωστή κατεύθυνση, μπορεί εύκολα να
αποτελέσει λόγο αποτυχίας ή/και διάλυσης
ενός κράτους.

Στη συγκυρία που διανύουμε, πέραν των
τριών εξουσιών, της εκτελεστικής, της
νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας,
υπάρχουν, η ισχυρότατη τέταρτη εξουσία
με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα
Κοινωνικά Δίκτυα, τα οποία ελέγχονται από

τις ατζέντες και τα συμφέροντα ορισμένων,
αλλά και μια πέμπτη εξουσία, οι κατέχοντες 
το κεφάλαιο, οι οποίοι διατηρούν κι αυτοί  
τις δικές τους επιδιώξεις. 

 Ας υποθέσουμε ότι οι εξουσίες αυτές 
διατηρούν ένα πολύ μικρό, ίσως και 
μονοψήφιο σε αριθμούς, ποσοστό του 
πληθυσμού. Το υπόλοιπο
ποσοστό, εξελίσσεται σε έρμαιο
αποφάσεων και πολιτικών που ασκούνται
από τους λίγους, για να μην πω, τους
ελάχιστους. Την ίδια ώρα, διαπιστώνεται
ολοένα και περισσότερο η σχέση
αλληλεξάρτησης των εξουσιών. Είναι 
περισσότερο από εμφανές ότι οι 
κατέχοντες το κεφάλαιο, μπορούν 
να ελέγξουν άμεσα ή έμμεσα και τις 
τέσσερις άλλες εξουσίες.
 
Κάπως έτσι λοιπόν,
ανοίγει ο φαύλος κύκλος
της διαφθοράς, με τον μέσο
Πολίτη να μην έχει διέξοδο
αντίδρασης. Και κάπου – κάπου
οι εξουσίες, είτε
χρησιμοποιούν την τακτική
του διαίρει και βασίλευε,
είτε πετούν… ξεροκόμματα στους
πολίτες για να κατευνάσουν ή και να
εκμηδενίσουν τις αντιδράσεις.

Όσο και να φωνάξει ο Πολίτης, δεν μπορεί (και
ούτε πρέπει να μπορεί) να επιβάλει σε αυτούς
που έχουν το χρήμα, πού να το ξοδέψουν, ούτε
στα Μέσα Ενημέρωσης τι περιεχόμενο θα
προβάλουν. Έχει όμως ένα και μοναδικό όπλο
και δικαίωμα, το οποίο φαίνεται να αγνοεί ή να
περιφρονεί. Να παρακολουθεί τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων, όταν αυτή συμβαίνει και 
όχι εκ των υστέρων. Όπως για παράδειγμα, στη
Βουλή, στα Δικαστήρια, στις συναντήσεις
πολιτικών με πρόσωπα που ανήκουν σε ομάδες
συμφερόντων εκτός της πολιτικής.

Όταν ο Πολίτης γνωρίζει, παρακολουθεί και
συμβάλλει πολιτισμένα στον τρόπο λήψης
αποφάσεων, αυξάνεται σαφώς και η
πιθανότητα, ο φαύλος κύκλος της διαφθοράς
να σπάσει ή σίγουρα να αποδυναμωθεί.

Στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, η 
δημοκρατία μας είχε φθάσει στο τέλμα, αφού 
προηγήθηκε μια περίοδος ευμάρειας, η οποία 
φρόντισε να αφαιρέσει κάθε προσδοκία από 
τον Πολίτη για συμμετοχή στην παραγωγή 
πολιτικής. Άλλοι αποφάσιζαν για μας, χωρίς 
εμάς. Κι όταν πια φτάσαμε στα όρια της 
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πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
χρεωκοπίας, ως Πολίτες αρχίσαμε να 
σκεφτόμαστε τρόπους για την αναστροφή της 
πορείας της ιστορίας. Ότι δεν πρέπει ν’ 
αποφασίζουν άλλοι για  μας χωρίς εμάς. 

Με τα δεδομένα της περιόδου εκείνης, τον
Φεβρουάριο του 2012, μαζί με δύο φίλους,
φοιτητές στη νομική, ψάχνοντας ένα βήμα να
εκφράσουμε τις απόψεις μας, δημιουργήσαμε
ένα blog με την επωνυμία Oxygono. Στην πορεία,
το Oxygono από ένα blog που γεννήθηκε από τη
γενιά της κρίσης, μετατράπηκε σε έναν
Οργανισμό που προσπαθεί να συμβάλει στη
βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής πολιτικής
στην Κύπρο, αλλά και να την ενώσει με τα διεθνή
κέντρα παραγωγής πολιτικής που την
επηρεάζουν (Βρυξέλλες, Λονδίνο, Ουάσιγκτον,
Μέση Ανατολή κλπ).

Τα βασικά μας projects, είναι οι μηνιαίες
συζητήσεις του Oxygono, οι οποίες  έχουν 
καθιερωθεί και αγγίζουν όλες τις εξουσίες, το 
Cyprus Forum, το κοινοβουλευτικό 
παρατηρητήριο Nomoplatform, ενώ 
προσπαθούμε να προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις 
που συμβάλλουν στη διαφάνεια και 
συμμετοχικότητα, όπως η ρύθμιση του lobbying, 
η αναμόρφωση της διαδικασίας των δημοσίων 
διαβουλεύσεων και η ζωντανή μετάδοση των 
συνεδριάσεων των Επιτροπών της Βουλής. 
Παράλληλα, όραμά μας είναι να εξάγουμε αυτό 
το οικοσύστημα πρωτοβουλιών, με πρώτο μας 
διεθνές project, το Balkan Economic Forum. Η 
χρηματοδότηση τέτοιων πρωτοβουλιών 
καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι προσπαθούμε να διαφυλάξουμε σαν 
κόρη οφθαλμού την ανεξαρτησία του Oxygono 
και των πρωτοβουλιών του.

Αυτό το μήνα, συμβολικά, ένα χρόνο μετά την
έναρξη του Nomoplatform, ξεκινάμε το
Nomopress, το πρώτο ανεξάρτητο πολιτικό
περιοδικό της Κύπρου. Έναν δρόμο που
γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι είναι δύσκολο,
αλλά όχι ακατόρθωτο να διαβούμε, καθώς δεν
ξέρουμε εκ των προτέρων που θα μας βγάλει.
Φιλοδοξούμε ωστόσο, το Nomopress να
αποτελέσει ένα πραγματικά ανεξάρτητο
πολιτικό περιοδικό, σε υψηλά πρότυπα
ποιότητας, με στόχο να αγκαλιαστεί
περισσότερο η πολιτική από τους νέους, τους
τεχνοκράτες, τους ακαδημαϊκούς και όσους
(χρησιμοποιώ αρσενικό αλλά προφανώς εννοώ
και τις γυναίκες) γενικά την αγνοούν λόγω της
τοξικότητάς της και λόγω έλλειψης ουσίας.

Ο Πολίτης πρέπει να εμπλακεί, να ενημερωθεί,
να συμμετέχει και να επηρεάσει θετικά. Πρέπει 
να γνωρίζει τι πραγματικά γίνεται και να ασκεί
τον δικό του έλεγχο.

Δεν έχουμε παράδοση ως κοινωνία, στις πορείες

και δημόσιες διαμαρτυρίες τα τελευταία 60
χρόνια. Και μακάρι να μην χρειαστεί. Είναι αρκετό να
εκφράζουμε υπεύθυνα την άποψή μας δημοσίως εκεί όπου
διαπιστώνουμε αδικία, να πηγαίνουμε στη Βουλή, για θέματα
που μας αφορούν, να κάνουμε διαφανές lobbying με
πολιτικούς. Υπάρχουν παραδείγματα ώριμων δημοκρατιών
που το έχουν πετύχει. Αν οι θεσμοί ενός κράτους
λειτουργούν σωστά, ο τρόπος παραγωγής πολιτικής είναι
περισσότερο δίκαιος, ενώ η εικόνα και η δύναμη του κράτους 
διεθνώς, είναι πολύ πιο ισχυρή.

Ελπίζω πραγματικά, το Nomopress να αποτελέσει ένα βήμα
για πολίτες και πολιτικούς, να έρθουν πιο κοντά γιατί αυτό
είναι το υγιές και μακροπρόθεσμα πιο επωφελές και
για τους δύο.

Νικόλας Κυριακίδης
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Η δράση μας 
εντός της 
Βουλής
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NOMOPLATFORM: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Το ηλεκτρονικό νομοθετικό παρατηρητήριο Nomoplatform, συμπληρώνει αισίως αυτές τις
μέρες, έναν χρόνο τακτικής κοινοβουλευτικής εποπτείας. Είναι μια πολιτικά ανεξάρτητη
πρωτοβουλία, που έχει ως στόχο την αύξηση της διαφάνειας, προσφέροντας στους 
πολίτες την ευκαιρία να παρακολουθούν άμεσα και έγκυρα τις διεργασίες που διεξάγονται 
εντός της Βουλής. Κι όλα αυτά, με ένα κλικ από το κινητό ή τον υπολογιστή!

Στο Nomoplatform, ο κάθε πολίτης, εκτός από το να έχει πρόσβαση στις διαδικασίες 
κατάθεσης, εξέτασης και ψήφισης σχεδίων νόμου, μπορεί να λαμβάνει ειδησεογραφική 
ενημέρωση για τις διεργασίες που επιτελούνται εντός της Βουλής και να ανατρέχει στα 
βιογραφικά στοιχεία του κάθε Βουλευτή/Βουλεύτριας.

ΣΤΑΔΙΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συγγραφή αρχικού 
κειμένου νομοσχεδίου 

από το αρμόδιο 
υπουργείο.

 

Πραγματοποίηση 
δημόσιας διαβούλευσης 

για ανατροφοδότηση / 
  σχόλια / εισηγήσεις

από  
ενδιαφερόμενους 

φορείς.

Αναπροσαρμογή 
αρχικού κειμένου και 

συγγραφή τελικού 
κειμένου 

νομοσχεδίου.

Αποστολή τελικού 
κειμένου στη νομική 

υπηρεσία για 
νομοτεχνικό 

έλεγχο.

Αποστολή νομοτεχνικά 
ελεγμένου νομοσχεδίου 

στο υπουργικό 
συμβούλιο 

για έγκριση.

1 2 3 4 5



Στο Nomoplatform, παρακολουθούμε
την εξέλιξη όλων των σχεδίων νόμου από την ημέρα 

κατάθεσής τους στη Βουλή, μέχρι την ημέρα ψήφισής 
τους από την Ολομέλεια του Σώματος.

ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ;

Ένας νόμος για να τεθεί σε εφαρμογή, ακολουθεί μία συγκεκριμένη 
νομοπαρασκευαστική διαδρομή. Στο Nomoplatform, παρακολουθούμε την 

εξέλιξη όλων των σχεδίων νόμου, από την ημέρα κατάθεσής τους στη Βουλή, 
μέχρι την ημέρα ψήφισής τους από την Ολομέλεια του Σώματος.

 
Εποπτεύοντας την κοινοβουλευτική νομοπαρασκευαστική διαδρομή, ασκούμε 
θετική πίεση στους Βουλευτές/Βουλεύτριες και προάγουμε τη διαφάνεια στο 

νομοθετικό Σώμα της Κύπρου¹.

Κατάθεση νομοσχεδίου 
στη Βουλή για εξέταση.

Εξέταση σχεδίου νόμου 
από την αρμόδια 
Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή.

Παραπομπή στην 
Ολομέλεια και ψήφιση 

τελικού κειμένου 
σχεδίου νόμου

από τους
Βουλευτές / 

Βουλεύτριες.

Κοινοποίηση σχεδίου 
νόμου στο γραφείου του 

Προέδρου για έκδοση 
στην Επίσημη 

Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης

Έκδοση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης. 
Ο νόμος τίθεται σε 

εφαρμογή. 
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¹ Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ενημερωτικό μας βίντεο στο κανάλι του Nomoplatform στο YouTube, «Nomoplatform | Το Νομοθετικό Παρατηρητήριο της 
Κύπρου», δημοσίευση 29/03/2022, ανάκτηση 01/06/2022, https://www.youtube.com/watch?v=H1K77sEUSFs
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ΤΟ NOMOPLATFORM ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

Στον ένα χρόνο παρουσίας του Nomplatform, ακολούθησαν τη 
δράση μας αρκετοί χρήστες, ανατρέχοντας τόσο στις 
διαδικασίες κατάθεσης και συζήτησης σχεδίων νόμου, όσο και 
στην ειδησεογραφική μας ενημέρωση. Στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, πετύχαμε τα ακόλουθα: 

//φύλο

54%46%

25-3518-24

27% 34%

//ηλικία

22.000

02:30λ.

85.000+

36.000+

700+

900+

50+

800+



Η Nomo-App εφαρμογή μας, είναι διαθέσιμη στο App Store
και στο Google Play, ώστε με ένα κλικ να έχεις όλες τις
εξελίξεις της Κυπριακής Βουλής στο κινητό σου, άμεσα και
αξιόπιστα.

Πλέον, μέσω της εύχρηστης εφαρμογής, ως πολίτης, έχεις 
την ευχέρεια να ενημερώνεσαι διαρκώς για όλες τις 
νομοθετικές δράσεις, να εγγραφείς στο newsletter και να 
ενεργοποιήσεις τη λήψη ειδοποιήσεων (push notifications).

Για εμάς, αυτοί οι αριθμοί είναι σημαντικοί. Καταδεικνύουν την ανάγκη μερίδας της κυπριακής
κοινωνίας, για έγκυρη και έγκαιρη κοινοβουλευτική ενημέρωση, ενώ παράλληλα μας δίνουν δύναμη να
συνεχίσουμε να παρέχουμε την ίδια ποιοτική πληροφόρηση στους χρήστες της πλατφόρμας μας.

ΕΣΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΣ ΤΗ 
NOMO - APP 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣ;

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 
ΒΗΜΑΤΑ 

Πέραν των υφιστάμενων
λειτουργιών, η πλατφόρμα

προσβλέπει στην ενσωμάτωση
πρόσθετων υπηρεσιών, όπως

στατιστικά στοιχεία, ποσοτικά
δεδομένα και δυναμικά γραφήματα

για τον αριθμό προτάσεων νόμου
που καταθέτει ο κάθε Βουλευτής/
Βουλεύτρια και το κάθε κόμμα, τα

νομοσχέδια που καταθέτει το κάθε
Υπουργείο, πόσα από αυτά περνούν,

τι θέματα αφορούν, τι ψηφίζει ο
κάθε Βουλευτής/Βουλεύτρια, κλπ.

Επίσης, επιδιώκεται η συμπερίληψη
ενημερωτικών σημειωμάτων για τα

σημαντικά νομοθετήματα που
κατατίθενται, καθώς και ευκαιριών

διεξαγωγής ενημερωτικών
συζητήσεων, διαβουλεύσεων και

κατάθεσης εισηγήσεων.
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ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
Η Βουλή είναι το κατεξοχήν νομοθετικό όργανο του 
κράτους και η νομοθετική της λειτουργία
συνίσταται στη θέσπιση, τροποποίηση και ψήφιση 
σχεδίων νόμου. 

Για τη μεθοδικότερη διεκπεραίωση του 
κοινοβουλευτικού έργου, το Σύνταγμα και ο 
Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν τη σύσταση 
και λειτουργία Επιτροπών, τη σύνθεση των οποίων 
αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής.

Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τις μόνιμες 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, που αντιστοιχούν 
στα συναφή Υπουργεία, καθώς και οποιεσδήποτε 
άλλες προσωρινές, συνιστώμενες για ορισμένο 
σκοπό (ad hoc Επιτροπές) ή ειδικές 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Κάθε 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, 
αν παρίσταται το ένα δεύτερο τουλάχιστον του 
αριθμού των μελών της. Οι αποφάσεις των 
Επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία².

ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΣΧΕΔΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ 

Τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή, παραπέμπονται αρχικά για εξέταση
και νομοτεχνική επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Στην
Επιτροπή καλείται ο εισηγητής της προτεινόμενης νομοθεσίας (Βουλευτής / 
Βουλεύτρια / Υπουργός ή εκπρόσωπός του/της), για να υποστηρίξει
και να αναπτύξει τη σχετική πρόταση.Η Επιτροπή, υποβάλλει στη συνέχεια έκθεση 
στην Ολομέλεια του Σώματος, με τις παρατηρήσεις και τα πορίσματά της από την 
εξέταση του θέματος και με τις συστάσεις της για ψήφιση ή για καταψήφιση³.

² Βουλή των Αντιπροσώπων, «Η οργάνωση και η λειτουργία της Βουλής», δημοσίευση -, ανάκτηση 14/03/2022, 
http://www.parliament.cy/el/general-information/organization-and-functioning-of-the-house

³ Βουλή των Αντιπροσώπων, «Ο πολιτικός ρόλος και οι αρμοδιότητες της Βουλής», δημοσίευση -, ανάκτηση 14/03/2022, 
http://www.parliament.cy/el/general-information/the-political-role-and-the-responsibilities-of-the-house-
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Πέραν της εξέτασης σχεδίων νόμου, κάθε 
Επιτροπή μπορεί αυτεπάγγελτα να συζητήσει 
στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού 
ελέγχου και οποιοδήποτε άλλο θέμα συναφές 
με τις αρμοδιότητές της.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών αποτελεί την κατεξοχήν αρμόδια υπηρεσία της Βουλής, για τη
στήριξη του νομοθετικού έργου και του ασκούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου. Κάθε Κοινοβουλευτική
Επιτροπή υποστηρίζεται από γραμματεία, στην οποία αποσπώνται ένας ή περισσότεροι γραμματείς οι
οποίοι παρακάθονται στις συνεδρίες, ετοιμάζουν σε συνεργασία με τον/την Πρόεδρο και τα μέλη της
οικείας Επιτροπής, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, τηρούν συνοπτικά πρακτικά των
συζητήσεων, εν γένει δε παρέχουν στις Επιτροπές κάθε τεχνοκρατική στήριξη κατά τη λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, οι γραμματείς μελετούν ειδικότερα και εκ των προτέρων τα εκάστοτε 
κατατιθέμενα από την εκτελεστική εξουσία νομοσχέδια, προτάσεις νόμου και κανονισμούς και 
υποβάλλουν στις Επιτροπές τις παρατηρήσεις τους επί πλείστων όσων θεμάτων, προβαίνοντας επίσης 
στον δέοντα νομοτεχνικό έλεγχο⁴. 

⁴ Βουλή των Αντιπροσώπων, «Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας: Οι υπηρεσίες του κοινοβουλίου 
και η λειτουργία τους», Λευκωσία (Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, 2021), σελ. 11-13
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας είναι δημόσιες. Συγκαλούνται
συνήθως κάθε Πέμπτη και τα πρακτικά των συζητήσεων, τα οποία
τηρούνται κατά λέξη, δημοσιεύονται. Το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία,
εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού
των Βουλευτών/Βουλευτριών.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας, περιλαμβάνει
τέσσερα κεφάλαια: τη νομοθετική εργασία, την κατάθεση
νομοσχεδίων και εγγράφων, τις ερωτήσεις των Βουλευτών / 
Βουλευτριών προς την Κυβέρνηση και τους / τις Υπουργούς και τις 
σχετικές απαντήσεις και, τέλος, τη συζήτηση των θεμάτων που
εγγράφουν τα μέλη του Σώματος⁵.

ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ
Οι νόμοι και οι αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων, ψηφίζονται με απλή πλειοψηφία των 
παρόντων και ψηφισάντων Βουλευτών/Βουλευτριών, εκτός από την απόφαση για διάλυση της 
Βουλής που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία και την απόφαση για τροποποίηση του 
Συντάγματος  που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων.

Ακολούθως, οι νόμοι και οι αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων κοινοποιούνται στον/στην 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο/η οποίος/οποία, μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την κοινοποίησή 
τους στο Γραφείο του, υποχρεούται να τα εκδώσει με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας.

Μέσα στην προθεσμία αυτή, ο/η Πρόεδρος δικαιούται να αναπέμψει τον νόμο ή την απόφαση της
Βουλής ή τμήμα τους για επανεξέταση, εκθέτοντας ταυτόχρονα και τους λόγους της αναπομπής.
Σε αυτή την περίπτωση, η Βουλή των Αντιπροσώπων καλείται να αποφασίσει  για το αναπεμφθέν 
θέμα μέσα σε δεκαπέντε μέρες ή μέσα σε τριάντα μέρες σε περίπτωση αναπομπής του 
προϋπολογισμού. Αν η Βουλή εμμείνει στην απόφασή της, ο/η Πρόεδρος εκδίδει τον νόμο ή την 
απόφαση στο πλαίσιο της καθορισμένης από το Σύνταγμα προθεσμίας⁶.

⁵ Για ένα παράδειγμα ημερήσιας διάταξη συνεδρίασης Ολομέλειας βλέπε Βουλή των Αντιπροσώπων, «ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄, 21η 
συνεδρίαση», δημοσίευση -, ανάκτηση 14/03/2022, http://www.parliament.cy/images/media/redirectfile/21-10032022%20agenda%20.pdf

⁶ Βουλή των Αντιπροσώπων, «Ο πολιτικός ρόλος και οι αρμοδιότητες της Βουλής», δημοσίευση -, ανάκτηση 14/03/2022, 
http://www.parliament.cy/el/general-information/the-political-role-and-the-responsibilities-of-the-house-. 



Η νέα 
τάξη 
πραγμάτων



ΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ
«Η πολιτική θα πρέπει να αφουγκραστεί 
τις απόψεις των πολιτών»
Με τις υφιστάμενες δομές στην
Κυπριακή κοινωνία, δεν υπάρχει
αλληλεπίδραση μεταξύ των
πολιτικών και των πολιτών, τονίζει
σε συνέντευξή της στο
«Nomopress» η Βουλεύτρια του
Δημοκρατικού Συναγερμού Ρίτα
Θεοδώρου – Σούπερμαν,
εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η
Βουλή των Αντιπροσώπων, θα
πρέπει να αναπτύξει την
αλληλεπίδραση αυτή, προκειμένου
να εξαλειφθεί ο ατομικισμός και η
συγκρουσιακή ρητορική και να
προχωρήσουμε σε συλλογική
πρόοδο.

Η Βουλή, σημειώνει μεταξύ άλλων,
μέσω του κοινοβουλευτικού
ελέγχου, μπορεί να ασκήσει πίεση 
στην εκτελεστική εξουσία για την
επίτευξη των αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας
πάντα υπόψη εμπειρογνώμονες
αλλά και τους πολίτες.

Η κ. Θεοδώρου – Σούπερμαν,
διανύει την πρώτη θητεία της στα
έδρανα του κοινοβουλίου, μετά από
την 36χρονη θητεία της στο
Αστυνομικό Σώμα. Θεωρεί ότι το
διαφορετικό που φέρνει η
συμμετοχή της, έγκειται στην
αυθεντικότητα της και αυτό έδειξε
να απαιτεί ο κόσμος από τον
βουλευτή/τρια. Να είναι εργατικός,
έντιμος και αυθεντικός, με
ειλικρίνεια και αξιοπιστία.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες 
προκλήσεις που έχει να 
αντιμετωπίσει ένας/μία 
Βουλευτής/Βουλεύτρια;

Οι προκλήσεις είναι πολλές. 
Ειδικότερα, για τους Βουλευτές 
που έρχονται αντιμέτωποι για 
πρώτη φορά με την πολιτική. Ο/Η
Βουλευτής/τρια, πρέπει να είναι
συνεχώς ενημερωμένος για ό,τι
συμβαίνει, να είναι έτοιμη/ος να
συζητήσει, τα τρέχοντα και
άλλα σημαντικά θέματα. Να 
αναπτύσσει τρόπο σκέψης και

άποψη, να αντιμετωπίζει τα ΜΜΕ, 
να είναι διαθέσιμος ανά 24 ώρες 
για επαφή με τον κόσμο και να 
βρίσκεται κοντά στον κόσμο και τα 
προβλήματα του. Η παρουσία του 
είναι αναγκαία, σε όσο το δυνατό 
περισσότερες εκδηλώσεις ή 
σημαντικά γεγονότα. Δηλαδή, οι 
προκλήσεις έχουν να κάνουν με την 
πολυμορφία που χαρακτηρίζει 
σήμερα την κοινωνία μας, η οποία 
είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη και 
φέρνει στην επιφάνεια θέματα τα 
οποία έχουν μεγάλο αντίκτυπο σ’ 
αυτήν, αλλά και διαμορφώνουν
συνειδήσεις.

«Η θεωρία για μένα 
είναι άγνωστη, είμαι 
υπέρ του δικαίου»
Τι διαφορετικό φέρνει η
συμμετοχή της Ρίτας
Θεοδώρου-Σούπερμαν στο
Κοινοβουλευτικό Σώμα;

Πιστεύω ότι η διαφορετικότητα
της δικής μου συμμετοχής,
εντοπίζεται στην 36χρονη εμπειρία
που απέκτησα, όχι ως Δημόσια
Υπάλληλος, αλλά ως άτομο που
υπηρέτησε σε δύσκολα
επιχειρησιακά καθήκοντα,
που δίωξε το έγκλημα, που
αγωνίστηκε για τα
δικαιώματα αδύναμων
ανθρώπων, που τα
έβαλε με το σύστημα
και που ήρθε κοντά
με τον πόνο των
αδύναμων, προσπαθώντας
να βρει λύσεις. Δηλαδή,
η θεωρία  για μένα είναι 
άγνωστη, είμαι  υπέρ του 
δικαίου και ποτέ δεν 
πρόκειται να 
υποβαθμίσω τα 
ιδανικά για τα οποία 
αγωνίστηκα. 

Με μία λέξη, θα έλεγα 

ότι η διαφορετικότητα μου, 
έγκειται στην αυθεντικότητα.

Τα καθημερινά προβλήματα των
πολιτών είναι πολλά. Αναλύστε
μας μία πρόταση νόμου που
καταθέσατε ή προτίθεστε να
καταθέσετε, με σκοπό την
άμβλυνση των εν λόγω
προβλημάτων.

Όπως γνωρίζετε, είμαι μέλος της
Επιτροπής Προσφύγων, την οποία
και σκοπεύω να τιμήσω με όλες μου
τις δυνάμεις. Η πρόσφατη πρόταση
νόμου πάνω στην οποία εργάστηκα
και κατέθεσα, είναι αυτή που
αφορά στην απώλεια χρήσης της
κατεχόμενης περιουσίας. Επίσης,
στο παρόν στάδιο μελετώ διάφορα
θέματα που αφορούν σε παιδιά,
στην εμπορία προσώπων αλλά και
σε προσφυγικά θέματα. Ωστόσο,
δεν αποκλείονται άλλα θέματα
αφού οι προτάσεις 
δημιουργούνται, όταν ο/η 
Βουλευτής/τρια έρθει σε
επαφή με προβλήματα που του
παραθέτει ο κόσμος.
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«Να λάβουμε υπόψη 
εμπειρογνώμονες 
και πολίτες»

Ποια πιστεύετε πως θα είναι η 
μεγαλύτερη αλλαγή στην 
παραγωγή πολιτικής τα επόμενα 
20 χρόνια και πως μπορεί η 
κυπριακή Βουλή να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για 
αυτή την αλλαγή;

Τα τελευταία χρόνια έχουν
αποδείξει ότι η κοινωνία μας είναι
συνεχώς μεταβαλλόμενη,
περισσότερο προκλητική και
απαιτητική. Η πολιτική, θα πρέπει
να αφουγκραστεί, τόσο τα σημάδια
των καιρών. όσο και τις απόψεις
των πολιτών που έχουν στη
διάθεση τους πολυδύναμα
εργαλεία, τα οποία τους
ενημερώνουν και τους βοηθούν στη
διαμόρφωση απόψεων. Η στείρα
προσκόλληση σε κομματικές αρχές
και ιδέες, άρχισε να φθίνει αλλά και
να φθείρεται. Αυτό θα πρέπει να το
αφουγκραστούν τα πολιτικά
κόμματα και να εκσυγχρονιστούν.
Δεν θα μπορούσα να προσδιορίσω
τη μεγαλύτερη αλλαγή στην
παραγωγή πολιτικής, λόγω ακριβώς
των πολύ σοβαρών θεμάτων που
απασχολούν την κοινωνία σήμερα.
Αυτά αφορούν στην επίλυση
κρίσεων στην Ευρωπαϊκή γειτονιά
και όχι μόνο, στην προστασία του
περιβάλλοντος, στη διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών, στις
πανδημίες και άλλες καταστροφές,
στην ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας, στην ανάπτυξη του
οργανωμένου εγκλήματος, στην
ανάπτυξη της οικονομίας κ.ά.
Με τις υφιστάμενες δομές στην
Κυπριακή κοινωνία δεν υπάρχει
αλληλεπίδραση μεταξύ των
πολιτικών και των πολιτών. Η Βουλή
θα πρέπει να αναπτύξει την
αλληλεπίδραση αυτή, για να
εξαλειφθεί ο ατομικισμός και η
συγκρουσιακή ρητορική. έτσι ώστε
να προχωρήσουμε σε συλλογική 

πρόοδο.Η Βουλή μέσω του
κοινοβουλευτικού ελέγχου, μπορεί
να ασκεί πίεση στην εκτελεστική
εξουσία για την επίτευξη των
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων,
λαμβάνοντας πάντα υπόψη
εμπειρογνώμονες αλλά και τους
πολίτες. Επίσης η ενημέρωση των
Βουλευτών/τριών, η εκπαίδευση
τους, αλλά και η συμμετοχή τους σε
Ευρωπαϊκά φόρουμ, είναι
απαραίτητα. Μόνο έτσι θα
παραχθεί πολιτική, η οποία θα 
είναι ενημερωμένη, επιστημονικά
τεκμηριωμένη και θα βοηθήσει
στην αλλαγή νοοτροπίας και
στην επίτευξη ουσιαστικών
μεταρρυθμίσεων.

Είστε αισιόδοξη για το μέλλον της 
πολιτικής ζωής του τόπου;

Νομίζω πως ναι. Η εμπλοκή μου,
έστω και για το λίγο, αυτό διάστημα
στα βουλευτικά δρώμενα, με
δικαιολογεί να πιστεύω ότι, έστω
και με αργούς ρυθμούς, ο κόσμος
επιβάλλει, μέσω της ψήφου του, τα
θέλω του. Δηλαδή η Βουλή 

«Οι προκλήσεις ενός Βουλευτή/τριας, 
έχουν να κάνουν με την πολυμορφία 

που χαρακτηρίζει σήμερα την 
κοινωνία μας, η οποία είναι συνεχώς 

μεταβαλλόμενη και φέρνει στην 
επιφάνεια θέματα τα οποία έχουν 

μεγάλο αντίκτυπο σ’ αυτήν και 
διαμορφώνουν συνειδήσεις»

εμπλουτίστηκε με νέα πρόσωπα,
έστω και λίγα, τα οποία φαίνεται να
εργάζονται με όρεξη, εντιμότητα
και με ξεχωριστό ύφος και ήθος.
Επίσης, ο κόσμος έδειξε ότι απαιτεί
από τον βουλευτή/τρια, να είναι
εργατικός, έντιμος και αυθεντικός.
Απαιτεί ειλικρίνεια και αξιοπιστία.
Αυτή την τάση, θα πρέπει να την
αναγνωρίσουν τα πολιτικά
κόμματα, να αφουγκραστούν τις
τρομερές αλλαγές που επέρχονται
στην κοινωνία, τις αλλαγές στις
ανάγκες του κόσμου και να
προσαρμόσουν τις πολιτικές τους.
Η αξία, θα πρέπει να μετακυλήσει
από το κόμμα στον πολίτη. Ωστόσο,
θα ήταν παράλειψη να μην
αναφέρω τη δυσαρέσκεια μου, για
το μικρό αριθμό των γυναικών
Βουλευτριών. Η αντιπροσώπευση
των γυναικών είναι πενιχρή και
αυτό σημαίνει ότι, ο μισός
πληθυσμός της χώρας μας, που
είναι γυναίκες, υπό-
αντιπροσωπεύεται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και κατ’ επέκταση
στη συμμετοχή και στη λήψη των
αποφάσεων.

Η Ρίτα Θεοδώρου-Σούπερμαν είναι Βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗ.ΣΥ.), 
της εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 
Nomoplatform στην υποκατηγορία «Βουλευτές/Βουλεύτριες».



ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
«Οι μεταρρυθμιστικές τομές αποτελούν 
κοινωνική αναγκαιότητα για την εύρυθμη 
λειτουργία του κράτους»
Μόνος κανείς δεν μπορεί να πράξει
πολλά ούτε στη ζωή αλλά ούτε και
στην πολιτική, επισημαίνει σε
συνέντευξή της στο «Nomopress» η
βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Μαρίνα
Νικολάου, τονίζοντας πως για την
Κοινοβουλευτική Ομάδα στην οποία
συμμετέχει η ανανέωση
είναι οξυγόνο. Γι’ αυτόν τον λόγο η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα
περιλαμβάνει νέους ανθρώπους,
νέες γυναίκες που μπορούν να
συλλάβουν και να ανταποκριθούν
στα αιτήματα των καιρών,
ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις
ανάγκες των νέων ανθρώπων, των
εργαζομένων και των νέων 
ζευγαριών που αντιμετωπίζουν 
σήμερα πολλαπλά προβλήματα
διαφορετικής υφής. Αυτό είναι
που κάνει τη διαφορά, όπως
σημειώνει.
 
Τον χρόνο που πέρασε από την 
ημέρα εκλογής της, η Μαρίνα 
Νικολάου, ως επικεφαλής των 
βουλευτών του ΑΚΕΛ που 
συμμετέχουν στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, 
κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, 
όπως σημειώνει, να τεθούν προς 
συζήτηση, πολλά θέματα, που 
άπτονται των ζητημάτων της 
δημόσιας υγείας.

Τα επόμενα χρόνια, όπως
υποδεικνύει η κ. Νικολάου, η Βουλή
των Αντιπροσώπων, αναμένεται να  
βρεθεί ενώπιον σημαντικών 
προκλήσεων που αφορούν στην 
ανάγκη προώθησης πολιτικών για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό
αλλά και στην προστασία του 
περιβάλλοντος, με φόντο την 
κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, τονίζει την προσδοκία 
τόσο της ίδιας όσο και του ΑΚΕΛ για 
απελευθέρωση και επανένωση της. 
Στο νέο αυτό περιβάλλον, 
αναφέρει, ομόσπονδη πλέον Βουλή 
της πατρίδας μας θα καταβάλει 

κάθε προσπάθεια για την 
οικοδόμηση ενός μέλλοντος 
ευημερίας και ευημερίας για όλους 
του Κύπριους πολίτες.
 
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες 
προκλήσεις που έχει να 
αντιμετωπίσει ένας/μία 
Βουλευτής/ Βουλεύτρια;

Η μεγαλύτερη πρόκληση για μια 
βουλεύτρια του ΑΚΕΛ είναι να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 
πολιτών και στην ανάγκη για 
προοδευτικές αλλαγές που 
εκτείνονται σε όλους τους τομείς 
της ζωής μας. Στην προώθηση 
πολιτικών με κοινωνικό πρόσημο 
που να διασφαλίζουν στην 
οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού 
και ευαίσθητου κοινωνικού 
κράτους, στην ελεύθερη και 
καθολική πρόσβαση της κοινωνίας 
σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, 
στην αναβάθμιση του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος σε 
όλες τις βαθμίδες και τον 
εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης 
προς όφελος των παιδιών και των 
νέων, στη στήριξη των 
συνταξιούχων και των ευάλωτων 
ομάδων, στη θωράκιση και τη 
διεκδίκηση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, στην πάταξη της 
διαφθοράς και τόσα άλλα.
Την ίδια στιγμή, σημαντική 
πρόκληση αποτελεί και η 
ουσιαστική συνεισφορά όλων στην 
ανάγκη για μεταρρυθμιστικές 
τομές (Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
Δικαιοσύνη, Δημόσια Υπηρεσία),
οι οποίες αποτελούν κοινωνική 
αναγκαιότητα αλλά και
επιτακτική ανάγκη για την
εύρυθμη λειτουργία του 
κράτους και την παροχή 
ποιοτικότερων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες.

 Τι διαφορετικό φέρνει η 
συμμετοχή της Μαρίνας Νικολάου 
στο κοινοβουλευτικό σώμα;

Μόνος του κανένας δεν μπορεί να 
πράξει πολλά. Ούτε στη ζωή, ούτε 
στην πολιτική. Για το ΑΚΕΛ η 
ανανέωση είναι οξυγόνο, συνεπώς 
το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ παίρνει 
στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα 
νέους ανθρώπους, νέες γυναίκες 
που μπορούν να συλλαμβάνουν και 
να ανταποκρίνονται στα αιτήματα 
των καιρών, στις ανάγκες ειδικά 
των νέων ανθρώπων, των νέων 
εργαζόμενων, των νέων ζευγαριών 
που αντιμετωπίζουν τόσα πολλά 
προβλήματα σήμερα διαφορετικής 
υφής, είναι αυτό που νομίζω ότι 
κάνει τη διαφορά.

 Τα καθημερινά προβλήματα των 
πολιτών είναι πολλά. Αναλύστε 
μας μία πρόταση νόμου που 
καταθέσατε ή προτίθεστε να 
καταθέσετε με σκοπό την 
άμβλυνση των εν λόγω 
προβλημάτων.

Καταρχάς, επιστρέψτε μου να 
επισημάνω ότι το κοινοβουλευτικό 
έργο και η υλοποίηση προτάσεων 
και πολιτικών δεν περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στην 
κατάθεση προτάσεων νόμου,
 αλλά εκτείνεται είτε στην 
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διαφοροποίηση των κειμένων των 
νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή 
τους στις Κοινοβουλευτικές 
Επιτροπές, είτε με την κατάθεση 
τροπολογιών στην Ολομέλεια της 
Βουλής κατά τη διάρκεια ψήφισής 
τους, είτε ακόμα και με την εγγραφή 
αυτεπάγγελτων θεμάτων προς 
εξέταση ή την αποστολή 
ερωτήσεων μέσω της Βουλής, με τα 
οποία επιδιώκεται η ανάδειξη 
θεμάτων και η άσκηση πίεσης προς 
την εκτελεστική εξουσία και τη 
δημόσια διοίκηση για να 
προχωρήσουν στην εξεύρεση 
νομοθετικών ή άλλων λύσεων, στη 
βελτίωση διαδικασιών και 
πρακτικών για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι πολίτες.

Στον ένα χρόνο παρουσίας μου στη 
Βουλή και με την ιδιότητά μου ως 
επικεφαλής των βουλευτών του 
ΑΚΕΛ στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας, καταβάλλουμε 
κάθε δυνατή προσπάθεια με 
συναδέλφους από την 
Κοινοβουλευτική μου Ομάδα ή 
ακόμα και από άλλα κόμματα για να 
τροχοδρομηθούν και να τεθούν σε 
συζήτηση πολλά θέματα που 
σχετίζονται με τον τομέα της 
δημόσιας υγείας και της κοινωνικής 
στήριξης των συμπολιτών μας. Η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ 
έχει εγγράψει πολλά θέματα που 
άπτονται της ποιοτικής φροντίδας 
στην υγεία και της απρόσκοπτης 
εξυπηρέτησης των θεραπευτικών 
αναγκών των πασχόντων.

Να αναφερθώ σε ένα πολύ 
σημαντικό, αυτό της επέκτασης των 
παροχών υγείας προς όλες τις 
γυναίκες στα πλαίσια εφαρμογής 
του ΓεΣΥ. Γιατί η απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε ασφαλείς και 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, δεν 
αφορά εν γένει στις γυναίκες αλλά 
στις φτωχέ γυναίκες!

Φέραμε στην επιφάνεια τα 
πολλαπλά ζητήματα που αφορούν 
στο Διαβήτη και την εισαγωγή νέων 
ιατρικών τεχνολογιών στο ΓΕΣΥ. 
Αναδείξαμε τα προβλήματα που 
αφορούν σε παιδιά με εγκεφαλική 

παράλυση. Τα προβλήματα που έχουν 
οι νεφροπαθείς, την συνεχή έλλειψη 
σε φάρμακα και αναλώσιμα, την 
κατάσταση στα δημόσια 
Νοσηλευτήρια που στέκονται ακόμη 
όρθια χάρη στις υπερπροσπάθειες 
όσων εργάζονται εκεί.

Για τέτοια ευαίσθητης υφής 
ζητήματα που άπτονται της υγείας 
των πολιτών εργαζόμαστε 
αδιάλειπτα και με αποφασιστικότητα 
για να πετύχουμε και να επιφέρουμε 
βελτιώσεις στο σύστημα δημόσιας 
υγείας, κατά τρόπο που αυτό να 
λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και 
άμεσα απέναντι στους ασθενείς, 
διασφαλίζοντας το χαρακτήρα και 
την αρχιτεκτονική του.

 Ποια πιστεύετε πως θα είναι η 
μεγαλύτερη αλλαγή στην παραγωγή 
πολιτικής τα επόμενα 20 χρόνια και 
πως μπορεί η κυπριακή Βουλή να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτή 
την αλλαγή;

Σίγουρα,η Βουλή των Αντιπροσώπων
θα βρεθεί τα επόμενα χρόνια
ενώπιον σημαντικών προκλήσεων
που έγκεινται στην ανάγκη
προώθησης πολιτικών που θα
αφορούν στις ραγδαίες τεχνολογικές 
εξελίξεις, στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, αλλά και στην 

«Ναι στην ελεύθερη και καθολική πρόσβαση 
της κοινωνίας σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, 

στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος σε όλες τις βαθμίδες και τον 

εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης προς 
όφελος των παιδιών και των νέων, στη 

στήριξη των συνταξιούχων και των 
ευάλωτων ομάδων, στη θωράκιση και 

τη διεκδίκηση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, στην πάταξη 

της διαφθοράς»

επικέντρωση σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
της κλιματικής αλλαγής.Την ίδια 
στιγμή, όμως, επιτρέψτε μου να σας 
πω όχι ποια πιστεύω ότι θα είναι η 
μεγαλύτερη αλλαγή, αλλά ποια θα 
ήθελα να είναι.

Ως ΑΚΕΛ, προσδοκούμε ότι το
συντομότερο δυνατό θα επέλθει η
απελευθέρωση και η επανένωση της
πατρίδας και του λαού μας. Και ότι
στο νέο αυτό περιβάλλον η
ομόσπονδη, πλέον, Βουλή της
πατρίδας μας θα καταβάλει κάθε
προσπάθεια για την οικοδόμηση
ενός μέλλοντος ευημερίας για το 
σύνολο του λαού μας.

 Είστε αισιόδοξη για το μέλλον 
της πολιτικής ζωής του τόπου;

Κανένας δε μπορεί να προβλέψει το
μέλλον. Το θέμα είναι να
διασφαλίσουμε πως τις τύχες του
λαού μας, από κάθε έπαλξη, τις
διαχειρίζονται άνθρωποι έντιμοι,
που μόνος τους σκοπός και πυξίδα,
είναι η εξυπηρέτηση των
συμφερόντων της Κύπρου, του λαού
της, των εργαζομένων και όσων
έχουν ανάγκη.

Η Μαρίνα Νικολάου είναι Βουλεύτρια του Α.Κ.Ε.Λ.-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, της εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Nomoplatform 
στην υποκατηγορία «Βουλευτές/Βουλεύτριες».



ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
«Η σωστή νομοθέτηση να εξυπηρετεί το 
καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον στο 
παρόν και στο μέλλον»
Ο κάθε πολίτης πρέπει να αναμένει
από τα μέλη της Βουλής να
νομοθετούν σωστά, τονίζει σε
συνέντευξή του στο «Nomopress» ο
Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης
Παντελίδης, τονίζοντας ότι με τα
πολιτικά πρόσωπα που υπηρετούν
τους θεσμούς, θα πρέπει να
είμαστε τουλάχιστον, τόσο
απαιτητικοί όσο με κάθε
επαγγελματία. Υπογραμμίζει δε ότι
η σωστή νομοθέτηση θα πρέπει να
κρίνεται με γνώμονα την
εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου
συμφέροντος στο παρόν και στο
μέλλον.

O Χρύσης Παντελίδης διανύει την
πρώτη του θητεία στα
κοινοβουλευτικά έδρανα, έχοντας,
όπως λέει, πλήρη συναίσθηση της
θέσης του, προσπαθεί να κάνει
θετική διαφορά, στο βαθμό που του
αναλογεί, με σεμνότητα και 
σεβασμό, απέναντι στις καλές 
προθέσεις κάθε συναδέλφου / 
συναδέλφισσας του. Δεν θα ήθελε 
να είναι διαφορετικός, αντίθετα, 
πιστεύει ότι το ιδανικό θα ήταν, να 
κινούνται όλοι με τα ίδια αγνά 
κίνητρα.

Περεταίρω, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ
αναφέρεται σε σημαντικές
προτάσεις νόμου που κατέθεσε από
το διάστημα εκλογής του, ενώ
αναλύει την μεγαλύτερη πρόκληση
που αναμένεται να κληθεί να
αντιμετωπίσει η Βουλή των
Αντιπροσώπων τα επόμενα χρόνια
σε ότι αφορά την παραγωγή
πολιτικής.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες 
προκλήσεις που έχει να 
αντιμετωπίσει ένας 
Βουλευτής/μία Βουλεύτρια;

Ουσιαστικά, είναι οι ίδιες
προκλήσεις τις οποίες έχει να
αντιμετωπίσει κάθε άνθρωπος 
στην επαγγελματική και δημόσια 

ζωή του. Δηλαδή, να είναι συνεπής 
με τις αρχές και τις απόψεις του, να 
εργάζεται σκληρά, αποτελεσματικά 
και με επαγγελματισμό, να 
ανταποκρίνεται με επιτυχία στον 
ρόλο που του έχουν αναθέσει και να 
υπηρετεί την κοινωνία και τους 
θεσμούς της, με ήθος και 
ειλικρίνεια. Ξέρετε, με τα πολιτικά 
πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν 
να υπηρετούν τους θεσμούς, οι 
πολίτες θα πρέπει να είναι, 
τουλάχιστον, όσο απαιτητικοί είναι 
με οποιονδήποτε επαγγελματία 
στον οποίο απευθύνονται. Όπως ο 
κάθε πολίτης αναμένει ότι θα κάνει 
σωστά τη δουλειά του ο δάσκαλος 
που κάνει μάθημα στο παιδί του, ή 
η γιατρός όταν την χρειαστεί, ή ο 
τεχνικός που αναλαμβάνει να 
φτιάξει κάτι, ή ο οδηγός ενός 
λεωφορείου στο δρόμο, ή η 
διευθύντρια ενός καταστήματος 
τράπεζας, ή ο οποιοσδήποτε 
επαγγελματίας, αυτό ακριβώς 
πρέπει να αναμένει ο κάθε πολίτης 
από τα μέλη της Βουλής των 
Αντιπροσώπων: Να νομοθετούν 
σωστά. Και η σωστή νομοθέτηση 
δεν κρίνεται από το αν συμφωνεί 
κανείς με αυτήν, αλλά από το αν 
εξυπηρετεί το καλώς νοούμενο 
δημόσιο συμφέρον, στο παρόν και 
στο μέλλον.

«Το ιδανικό είναι όλες 
και όλοι να 
κινούμαστε με τα 
ίδια αγνά κίνητρα»
Τι διαφορετικό φέρνει η
συμμετοχή του Χρύση
Παντελίδη στο 
Κοινοβουλευτικό Σώμα;

Κλασματικά, είμαι το ένα 
πεντηκοστό έκτο της Βουλής και 

το ένα ένατο της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Κόμματος μου και, 
έχοντας πλήρη συναίσθηση αυτών 
των «μεγεθών», προσπαθώ να κάνω 
θετική διαφορά στο βαθμό που μου 
αναλογεί. Με σεμνότητα και 
σεβασμό, βεβαίως, στην εμπειρία 
και στις καλές προθέσεις κάθε 
συναδέλφου και κάθε 
συναδέλφισσας. Το θέμα δεν είναι 
να είμαι διαφορετικός. Αντίθετα, 
το ιδανικό είναι όλες και όλοι να 
κινούμαστε με τα ίδια, αγνά 
κίνητρα. Σε κάθε περίπτωση, 
προσωπικά, προσπαθώ, κάθε μέρα, 
να κάνω καλά τη δουλειά μου.  Να 
μελετώ, να ενημερώνομαι, να 
αφουγκράζομαι, να παρατηρώ, να 
σκέφτομαι, να κρίνω σωστά, να 
κάνω την αυτοκριτική μου και, 
τελικά, να συμβάλλω στη σωστή 
νομοθέτηση, όπως την όρισα πριν.

Τα καθημερινά προβλήματα των 
πολιτών είναι πολλά. Αναλύστε 
μας μια πρόταση νόμου που 
καταθέσατε ή προτίθεστε να 
καταθέσετε με σκοπό την 
άμβλυνση αυτών των 
προβλημάτων.

Αναμφίβολα, αναφέρω πρωτίστως 
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την Πρόταση Νόμου, την 
οποία καταθέσαμε, ως 
Δημοκρατικό Κόμμα, μαζί με τα 
άλλα Κόμματα της 
αντιπολίτευσης, 
για μείωση του ΦΠΑ στο 
ηλεκτρικό ρεύμα, ακριβώς για 
να αμβλύνουμε το μεγάλο 
πρόβλημα της ακρίβειας στο 
ρεύμα, η οποία επηρεάζει, 
οριζοντίως, ολόκληρη την 
Οικονομία του τόπου. Δυστυχώς, 
όπως ξέρετε, ο Νόμος αυτός δεν 
έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Προσωπικώς, 
επεξεργάζομαι μία ακόμα 
νομοθετική πρωτοβουλία μου, στην 
κατεύθυνση της μείωσης 
φορολογικού βάρους που θα είναι 
πολύτιμη για τους ιδιώτες που 
επηρεάζονται και, παράλληλα, 
χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση του 
κράτους. Όμως, επιτρέψτε να μην 
αναφέρω περισσότερες 
λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, 
καθώς η Πρόταση είναι ακόμα υπό 
διαμόρφωση.
Υπό διαμόρφωση είναι και μία 
ακόμα Πρόταση Νόμου που 
ετοιμάζω, η οποία έχει σκοπό την 
προστασία των εργαζομένων στο 
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, 
για την οποία, επίσης παρακαλώ, να 
μου επιτρέψτε να μην αναφέρω 
περισσότερα αυτή την ώρα. Τέλος, 
πολύ πρόσφατα, καταθέσαμε μαζί 
με την συναδέλφισσα Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου, που είχε και την 
πρωτοβουλία, κοινή Πρόταση 
Νόμου με σκοπό την αξιοποίηση 
της τεχνολογίας για διευκόλυνση 
των χιλιάδων καταθετών της πρώην 
Λαϊκής Τράπεζας στη διαδικασία 
εκκαθάρισης της εν λόγω Τράπεζας.

«Ολιστική αλλαγή 
στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής 
Πράσινης 
Συμφωνίας»

Ποια πιστεύετε πως θα είναι η 
μεγαλύτερη αλλαγή στην παραγωγή 
πολιτικής τα επόμενα 20 χρόνια και 
πώς μπορεί η κυπριακή Βουλή να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτή 
την αλλαγή;

Αναμφίβολα, η ολιστική αλλαγή που 
πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας. Μιλάμε για το 
πλέον μεγαλεπήβολο και φιλόδοξο 
σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
επόμενη τριακονταετία, το οποίο δεν 
είναι απλώς μια επιλογή∙ είναι 
μονόδρομος. Μονόδρομος, για να 
ανακόψουμε την κλιματική 
καταστροφή, που ήδη συντελείται 
και να δημιουργήσουμε καλύτερες 
συνθήκες ζωής για τα παιδιά μας και 
τα εγγόνια μας. Μονόδρομος, ο 
οποίος, όμως, θα έχει και 
οικονομικές επιπτώσεις στο παρόν, 
τις οποίες θα πρέπει να λογίσουμε 
ως επένδυση για το μέλλον. Η Βουλή 
των Αντιπροσώπων καλείται, τα 
επόμενα χρόνια, να νομοθετεί μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο. Επομένως, το 
πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε, 
προκειμένου να προετοιμαστούμε, 
είναι να μελετούμε καλά το 
περιεχόμενο αυτού του τεράστιου 
σχεδίου και να συνειδητοποιήσουμε 

«Αναμφίβολα, η ολιστική αλλαγή που 
πρέπει να γίνει, να συμβεί στο πλαίσιο της 

εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Μιλάμε για το πλέον 

μεγαλεπήβολο και φιλόδοξο σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη 

τριακονταετία, το οποίο δεν είναι 
απλώς μια επιλογή:  
είναι μονόδρομος»

τη σημασία του, να ενημερώνουμε 
με ειλικρίνεια τους πολίτες για κάθε 
βήμα, χωρίς υπερβολές ή λαϊκισμό 
και, ασφαλώς να νομοθετούμε με 
περιβαλλοντική, εθνική και 
ευρωπαϊκή συνείδηση. 
Περιβαλλοντική, καθώς το 
περιβάλλον πάμε να σώσουμε, 
εθνική, καθώς οφείλουμε να 
προστατεύσουμε τα συμφέροντα 
και τις ιδιαιτερότητες της μικρής, 
νησιωτικής χώρας μας, και 
ευρωπαϊκή, καθώς μόνο ως μέρος 
της μεγάλης ευρωπαϊκής 
οικογένειας θα μπορέσουμε να 
συμβάλουμε στην προστασία του 
πλανήτη.

Είστε αισιόδοξος για το μέλλον 
της πολιτικής ζωής του τόπου;

Απόλυτα αισιόδοξος. Όχι μόνο γιατί 
είμαι αισιόδοξος, ως άνθρωπος, 
αλλά και γιατί η ίδια η ζωή και η 
ανθρώπινη φύση μας, μάς 
επιβάλλουν να δρούμε πιο νηφάλια, 
πιο ψύχραιμα, πιο αποφασιστικά, 
πιο συλλογικά και πιο 
αποτελεσματικά μετά από μεγάλες 
κρίσεις όπως η τριπλή κρίση, 
οικονομική, θεσμική και πανδημική, 
της τελευταίας δεκαετίας.

Ο Χρύσης Παντελίδης είναι Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗ.ΚΟ.), της 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 
Nomoplatform στην υποκατηγορία «Βουλευτές/Βουλεύτριες». 



ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
«Η πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται 
διαφάνεια και συμμετοχικότητα»
Την πίστη του σε συνεργασίες με
συναδέλφους του από άλλους
πολιτικούς χώρους, αλλά και με την
εκτελεστική εξουσία για την
επίτευξη παραγωγικών και
ωφέλιμων αποτελεσμάτων, εντός
του Κοινοβουλίου, εξέφρασε σε
συνέντευξή του στο «Nomopress» ο
Βουλευτής του Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ Ανδρέας
Αποστόλου. Κατά τον πρώτο χρόνο
της θητείας του  Βουλευτής, 
κατέθεσε προτάσεις νόμου που 
αφορούν τη στήριξη των 
οικογενειών, αλλά και τα ζητήματα 
των χρόνιων ασθενών.

Ακόμη, ο κ. Αποστόλου, τονίζει ότι η 
πολιτική ζωή της Κύπρου 
χρειάζεται διαφάνεια και 
συμμετοχικότητα, ενώ καλεί τη
Βουλή των Αντιπροσώπων «να
ανοίξει τις πόρτες της» και να
υιοθετήσει την ζωντανή μετάδοση
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών,
ομοίως με τις συνεδριάσεις της
Ολομέλειας του Σώματος.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες 
προκλήσεις που έχει να 
αντιμετωπίσει ένας/μία 
Βουλευτής/Βουλεύτρια;

Μία από τις σημαντικότερες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει
ένας Βουλευτής/Βουλεύτρια, είναι 
η παραγωγικότητα στις Επιτροπές
που λαμβάνει μέρος. Πιστεύω πολύ
στην ειδίκευση και θεωρώ πως 
είναι πολύ πιο παραγωγικός για τον 
τόπο του, είναι κάποιος που ξέρει 
καλά και εξειδικεύεται στο 
αντικείμενό του. Πρόσθετα, είναι 
σημαντικό για έναν βουλευτή να 
αφιερώνει χρόνο για διάβασμα και 
επικοινωνία με τεχνοκράτες και 
ανθρώπους που γνωρίζουν, λόγω 
της ακαδημαϊκής και 
επαγγελματικής πείρας, τα θέματα. 
Προτού τοποθετηθώ για
ένα θέμα, φροντίζω να έχω
επικοινωνία με ανθρώπους και
οργανωμένα σύνολα που μπορούν
να μου παρέχουν γνώση και

πρόσβαση σε συγκεκριμένη
πληροφόρηση.

Τι διαφορετικό φέρνει η
συμμετοχή του Ανδρέα
Αποστόλου στο Κοινοβουλευτικό
Σώμα;

Επιδιώκω να είμαι παραγωγικός
και να δίνω λύσεις σε
προβλήματα, μακριά από
συναισθήματα και λαϊκισμό.
Πιστεύω στις συνεργασίες
με συναδέλφους από άλλους 
πολιτικούς χώρους, αλλά και
με την εκτελεστική εξουσία. 
Δεν γνωρίζω αν μπορεί να
θεωρηθεί διαφορετικό, αλλά
πιστεύω πως είναι περισσότερο 
ωφέλιμο για την πατρίδα μας.

Τα καθημερινά προβλήματα 
των πολιτών είναι πολλά. 
Αναλύστε μας μία πρόταση που 
καταθέσατε ή προτίθεστε να 
καταθέσετε με σκοπό την 
άμβλυνση των εν λόγω 
προβλημάτων.  

Πρόσφατα, έχουμε πετύχει την
υιοθέτηση δύο σημαντικών
προτάσεων μας που αφορούν τη
στήριξη των οικογενειών που έχουν
έξοδα βρεφονηπιακών σταθμών, με
την έγκριση ενός σχεδίου που θα
καλύπτει 16.000 παιδία. Πρόσθετα,
σύντομα αναμένεται να ψηφιστεί
και η θεσμοθετημένη, επί 
πληρωμή, γονική άδεια και για τους
δύο γονείς.

Να σημειώσω επίσης, ότι
προέρχομαι από το Κίνημα των
Χρόνιων Ασθενών και γνωρίζω πολύ
καλά την ανάγκη δημιουργίας ενός
σχεδίου για την κάλυψη των εξόδων
του ασθενή και του συνοδού του,
όταν μεταβαίνουν στο εξωτερικό
για να λάβουν θεραπεία. Το 
προηγούμενο διάστημα, κατέθεσα
συγκεκριμένη πρόταση, μαζί με την
Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών
Κύπρου και είμαι αισιόδοξος ότι θα
υιοθετηθεί από την εκτελεστική

Εξουσία. Είναι βασική
προτεραιότητά μου η στήριξη των
χρόνιων ασθενών και των 
οικογενειών τους. 

Ποια πιστεύετε πως θα είναι η 
μεγαλύτερη αλλαγή στην 
παραγωγή πολιτικής τα επόμενα 
20 χρόνια και πως μπορεί η 
κυπριακή Βουλή να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για 
αυτή την αλλαγή;

Η μεγαλύτερη πρόκληση στην
παραγωγή πολιτικής τα επόμενα
20 χρόνια, είναι η συμμετοχή των
πολιτών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων. Χρειάζεται άμεσα η 
διεύρυνση της δημόσιας 
διαβούλευσης και της εύκολης 
πρόσβασης των πολιτών σε 
πληροφορίες για όσα συζητούνται 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Τους αφορούν. Μας αφορούν. Η 
πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται 
διαφάνεια και συμμετοχικότητα. 
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Θα πρέπει λοιπόν, η Βουλή των Αντιπροσώπων να ανοίξει, κατά κάποιο τρόπο, τις πόρτες της. Είναι σημαντικό να 
μεταδίδονται ζωντανά οι συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την 
Ολομέλεια του Σώματος.

Είστε αισιόδοξος για το μέλλον της πολιτικής ζωής του τόπου;

Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον του τόπου μας. Έχουμε ανθρώπους που αγαπούν την Κύπρο μας και έχουν
γνώση, εντιμότητα και όρεξη να εργαστούν για ένα καλύτερο μέλλον. Η πολιτική ζωή, τα πολιτικά πρόσωπα και οι
θεσμοί ευρύτερα, βρίσκονται σε κρίση και πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι πολίτες, δικαίως, έχουν αυτή την άποψη.
Είμαι αισιόδοξος πως με σκληρή δουλειά, έντιμα και ειλικρινα, μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες.

«Είναι σημαντικό να μεταδίδονται
ζωντανά οι συνεδρίες των

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όπως
ακριβώς συμβαίνει και με την

Ολομέλεια του Σώματος»

Ο Ανδρέας Αποστόλου είναι Βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ (Κ.Σ. 
ΕΔΕΚ), της εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Nomoplatform στην υποκατηγορία «Βουλευτές/Βουλεύτριες». 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ
«Οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να καθορίζουν 
σε τι κοινωνία θέλουν να ζουν»
Αν και νεοεκλεγείσα Βουλεύτρια, η
Αλεξάνδρα Ατταλίδου είναι καλά
γνωστό, ότι αποτελεί μάχιμο και 
ενεργό μέλος της κοινωνίας των 
πολιτών, με πολύχρονη ακτιβιστική 
δράση. Μέσα από την εμπειρία 
όλων αυτών των χρόνων, 
διαπίστωσε ότι πολλά από τα 
αιτήματα της κοινωνίας 
καταλήγουν στο κενό, κάτι που της
έδωσε και το έναυσμα να 
διεκδικήσει ρόλο και φωνή σ' ένα 
άλλο επίπεδο, αυτό της πολιτικής. 
Και ως φυσική συνέχεια της 
εμπειρίας αυτής αποτιμά και την 
μέχρι στιγμής την κοινοβουλευτική 
της δράση.
 
Επιπλέον, η Βουλεύτρια του
Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία
Πολιτών, έχοντας στη φαρέτρα της
ως «όπλο» την πολύτιμη
προϋπηρεσία της σε έναν πολύ
σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό, αυτόν
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
προσπαθεί να συμβάλει στην
ανάδειξη της ευρωπαϊκής οπτικής
των πραγμάτων που οφείλουν να 
έχουν οι πολιτικοί της χώρας μας.
Παράλληλα, μεταφέρει με
εισηγήσεις τις καλές πρακτικές
διεκπεραίωσης των εργασιών του
Ευρωκοινοβουλίου στη Βουλή των
Αντιπροσώπων.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, σε 
συνέντευξή της στο «Nomopress» 
αναφέρεται στις προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει ως 
Βουλεύτρια και αναλύει τις 
σημαντικές προτάσεις νόμου, επί 
των οποίων εργάζεται αυτό το 
διάστημα, με τις σημαντικότερες 
να αφορούν τη μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και τη 
συζήτηση για τη νομοθετική 
ρύθμιση της ευθανασίας στη χώρα 
μας. 

Σε ότι αφορά το μέλλον της 
πολιτικής ζωής του τόπου, η κ. 
Ατταλίδου εξέφρασε την 
αισιοδοξία της ότι με 
συγκεκριμένες προτάσεις και 

στοχευμένα μέτρα, θα 
διασφαλιστούν η κοινωνική συνοχή, 
η ισονομία και η ισοπολιτεία.
 
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες 
προκλήσεις που έχει να 
αντιμετωπίσει ένας/μία 
Βουλευτής/Βουλεύτρια;

Η βασικότερη πρόκληση θα έλεγα 
πως είναι το να μην απογοητεύσει 
τους ανθρώπους που τον ή την 
εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. 
Παράλληλα, σε μία εποχή με 
φλέγοντα πολιτικά και κοινωνικά 
ζητήματα, σημαντική πρόκληση 
αποτελεί επίσης, το πώς θα 
διαχειριστεί τα εργαλεία που έχει 
στη διάθεσή του ως μέλος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
θέτοντας συγκεκριμένες 
προτεραιότητες. Θα πρέπει 
δηλαδή, να επιλέξει πού θα 
επικεντρωθεί και με ποια θέματα 
θα ασχοληθεί εις βάθος, 
προκειμένου η κοινοβουλευτική 
θητεία να είναι αποτελεσματική 
και παραγωγική. Μία τρίτη
κομβική παράμετρος, είναι το
να καταφέρει να κτίσει γέφυρες
επικοινωνίας και συνεργασίας με
άλλα πολιτικά κόμματα και άλλους
συναδέλφους του. Ειδικότερα, όταν
προέρχεσαι από μικρό κόμμα, οι
συνέργειες αποτελούν σημαντική
προϋπόθεση για την υλοποίηση

αλλαγών και την υιοθέτηση
προτάσεων.

«Θέλω να πιστεύω 
πως η πολύχρονη 
ακτιβιστική μου 
εμπειρία διαποτίζει 
κάθε φάσμα της 
κοινοβουλευτικής μου 
δράσης»
Τι διαφορετικό φέρνει η 
συμμετοχή της Αλεξάνδρας 
Ατταλίδου στο κοινοβουλευτικό 
σώμα;

Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου 
μάχομαι ως ενεργό μέλος της 
κοινωνίας των πολιτών για όσα 
πιστεύω. Μετά από αρκετές 
δεκαετίες διεκδικήσεων και 
διαπιστώνοντας ότι πολλά από τα 
αιτήματα της κοινωνίας πέφτουν 
στο κενό, ένιωσα έτοιμη να τα 
διεκδικήσω και σε ένα άλλο 
επίπεδο, αυτό της πολιτικής. Θέλω, 
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λοιπόν, να πιστεύω πως η
πολύχρονη ακτιβιστική μου 
εμπειρία, διαποτίζει κάθε φάσμα
της κοινοβουλευτικής μου δράσης.
Επιπλέον, λόγω της προϋπηρεσίας 
μου σε έναν πολύ σημαντικό 
ευρωπαϊκό θεσμό, που αποτελεί τη 
φωνή των πολιτών, αυτόν του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρώ 
πως συμβάλλω, όσο μπορώ, στην 
ανάδειξη της ευρωπαϊκής οπτικής 
των πραγμάτων που οφείλει να έχει 
το πολιτικό προσωπικό της χώρας 
μας. Επιπλέον, μεταφέρω με 
εισηγήσεις τις καλές πρακτικές 
διεκπεραίωσης των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 
Βουλή μας. Όταν εργάζεσαι σε έναν 
υπερεθνικό οργανισμό, 
αναπόφευκτα, μαθαίνεις να 
προσεγγίζεις τα διάφορα ζητήματα 
μέσα από ένα ανοιχτό, 
πλουραλιστικό φακό, αντί υπό το 
στενό τοπικιστικό πρίσμα. 
Επιπρόσθετα, το γεγονός πως 
έζησα και για αρκετά χρόνια στο 
εξωτερικό μου έδωσε την ευκαιρία 
να έρθω σε επαφή με διάφορες 
καλές πρακτικές, τις οποίες 
προσπαθώ να προωθήσω και εδώ.

«Οι πολίτες δεν 
μπορούν να είναι 
απλά υπήκοοι ενός 
κράτους»
Τα καθημερινά προβλήματα των 
πολιτών είναι πολλά. Αναλύστε 
μας μία πρόταση νόμου που 
καταθέσατε ή προτίθεστε να 
καταθέσετε με σκοπό την 
άμβλυνση των εν λόγω 
προβλημάτων.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που 
αντιμετωπίζει σήμερα η 
ανθρωπότητα είναι η κλιματική 
αλλαγή. Με γνώμονα τον σημαντικό 
ρόλο που έχουν να επιτελέσουν οι 
τοπικές αρχές στην προσπάθεια 
για επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων, εμπλουτίσαμε το 
νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 
πρόνοιες που τις υποχρεώνουν να 
λαμβάνουν υπόψη την προστασία 
του περιβάλλοντος και την 
κλιματική αλλαγή σε όλα τα 
επίπεδα της δραστηριότητάς τους.
 
Τον Ιανουάριο ξεκίνησε επίσης, η 

συζήτηση για τη νομοθετική 
ρύθμιση της ευθανασίας στην 
Κύπρο, μετά την από κοινού 
κατάθεση αυτεπάγγελτου θέματος 
με την Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένα 
σύνθετο ζήτημα, που διέπεται από 
πτυχές μιας σειράς επιστημών, 
όπως είναι η κοινωνιολογία, η 
νομική, η ιατρική ακόμη και η 
φιλοσοφική επιστήμη. Θεωρώ πως 
είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς 
που βρίσκονται στο τελικό στάδιο 
μιας ασθένειας, στη διάρκεια του 
οποίου οι πόνοι είναι αφόρητοι, να 
μπορούν να έχουν αυτή την 
επιλογή. Ειδικότερα, από τη στιγμή 
που υπάρχουν περιπτώσεις 
ασθενών που αναγκάζονται να 
καταφύγουν σε άλλες χώρες, όπου 
η ευθανασία είναι νόμιμη. 
Επομένως, το γεγονός πως άνοιξε 
αυτή η συζήτηση και ο δημόσιος 
διάλογος γι’ αυτό το θέμα, είναι ένα 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
 
Επιπρόσθετα, ετοιμάζω την 
επαναφορά πρότασης για 
αυτόματη εισδοχή των πολιτών 
στους εκλογικούς καταλόγους, 
μόλις αποκτήσουν το δικαίωμα του 
εκλέγειν και την οποία προτίθεμαι 
να καταθέσω το αμέσως επόμενο 
διάστημα. Αυτό το μέτρο θα 
ενδυνάμωνε τη συμμετοχική 
δημοκρατία και την πολιτότητα 
ειδικότερα, όσον αφορά τις 
νεότερες γενιές, καταργώντας στην 

«Ετοιμάζω την επαναφορά πρότασης για 
αυτόματη εισδοχή των πολιτών στους 

εκλογικούς καταλόγους, μόλις 
αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν 

και την οποία προτίθεμαι να καταθέσω 
το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτό το 
μέτρο θα ενδυνάμωνε τη συμμετοχική 

δημοκρατία και την πολιτότητα 
ειδικότερα, όσον αφορά

 τις νεότερες γενιές, καταργώντας 
στην ουσία ένα από τα αναχώματα 

που εμποδίζουν τους πολίτες 
σήμερα, να ψηφίζουν»

ουσία ένα από τα αναχώματα που 
εμποδίζουν τους πολίτες σήμερα, 
να ψηφίζουν. Θεωρώ πως οι 
πολίτες δεν μπορούν να είναι απλά 
υπήκοοι ενός κράτους, πρέπει οι 
ίδιοι να καθορίζουν σε τι κοινωνία 
θέλουν να ζουν.

«Κοσμογονικές 
αλλαγές τα επόμενα 
20 χρόνια»
Ποια πιστεύετε πως θα είναι η 
μεγαλύτερη αλλαγή στην 
παραγωγή πολιτικής τα επόμενα 
20 χρόνια και πως μπορεί η 
κυπριακή Βουλή να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για 
αυτή την αλλαγή;

Τα επόμενα 20 χρόνια, θα δούμε
κοσμογονικές αλλαγές. Η Τεχνητή
Νοημοσύνη και η Βιοτεχνολογία, θα
αλλάξουν τον κόσμο, σε σχέση με το
πως τον ξέρουμε. Συνεπώς, θα
πρέπει να είμαστε σε θέση να
προστατεύσουμε βασικές αρχές και
την ποιότητα της δημοκρατίας,
καθώς τα τεχνολογικά μέσα
ενδεχομένως να μπορούν να
επηρεάσουν, σε καταλυτικό βαθμό,
τις απόψεις των πολιτών,
κατευθύνοντας, κατά συνέπεια, την
κοινή γνώμη. Σε νομοθετικό
επίπεδο, θα πρέπει να είμαστε σε



Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου είναι Βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 
της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 
Nomoplatform στην υποκατηγορία «Βουλευτές/Βουλεύτριες».

εγρήγορση να αντιμετωπίσουμε
αυτά τα φαινόμενα, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη, την
αλληλεπίδρασή τους με τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Για
παράδειγμα, τα θέματα ελέγχου και
διαχείρισης προσωπικών
δεδομένων χρειάζεται να μπουν
στην κορυφή της ατζέντας, ούτως
ώστε να μπορούμε έγκαιρα, ως
κράτος, να οριοθετήσουμε μέχρι
που επιθυμούμε να φτάνει η
Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να μην
συγκρούεται με κεκτημένα
δικαιώματα. Για να επιτευχθεί 
αυτό, η Βουλή πρέπει, πρώτα απ’ 
όλα, να εκσυγχρονιστεί, να 
ψηφιοποιήσει όλες τις εργασίες 
της, διασφαλίζοντας παράλληλα, 
τη διαφάνεια και 
συμπεριλαμβάνοντας τους πολίτες 
σε διαδικασίες διαβούλευσης για 
τους νόμους και τους κανονισμούς 
που θα πρέπει να εγκρίνει. Η 
θεσμοθετημένη σχέση 
κράτους-πολίτη είναι ζωτικής 
σημασίας, προκειμένου η Πολιτεία 
να μπορεί να αφουγκράζεται τις 
απόψεις των πολιτών, ούτως ώστε 
να προάγεται η πολιτότητα στον 
τόπο μας. Απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τα 
κατάλληλα κανάλια και μέσα που θα 
ενθαρρύνουν αυτή τη συμμετοχή.

«Σήμερα βιώνουμε το 
πρώτο στάδιο 
αντίδρασης των 
πολιτών»
Είστε αισιόδοξη για το μέλλον της 
πολιτικής ζωής του τόπου;

Έχω πίστη στην ανθρώπινη φύση. 
Πιστεύω πως όταν τα πράγματα 
φθάσουν σε ένα σημείο που 
πραγματικά θα υποσκάπτουν την 
πολιτότητα, τη δημοκρατία και τη 
διαφάνεια σε βαθμό που θα 
επηρεάζει την ευημερία τους, οι 
πολίτες τελικά, θα αντιδράσουν. 
Σήμερα βιώνουμε το πρώτο στάδιο 
της αντίδρασης των πολιτών που 
είναι η αποστασιοποίησή τους από 
την πολιτική διαδικασία, γεγονός 
που έχει ως αποτέλεσμα αρκετός 
κόσμος να πέφτει θύμα της 
παραπληροφόρησης. Γνωρίζουμε, 
εξάλλου, πως υπάρχουν 
περιπτώσεις οργανωμένης 

προσπάθειας υπόσκαψης της 
δημοκρατικής βούλησης των 
λαών, αλλά και των δημοκρατιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
τρίτες χώρες. Δυστυχώς, η 
εξάπλωση της 
παραπληροφόρησης, της 
γενίκευσης και του λαϊκισμού, 
ευνοούν την επάνοδο ακραίων 
ιδεών, όπως αυτών της 
ακροδεξιάς. Τα φαινόμενα αυτά 
ενισχύονται και 
εντατικοποιούνται μέσω των 
κοινωνικών δικτύων. Είμαι, 
ωστόσο, αισιόδοξη πως θα 
καταφέρουμε, με συγκεκριμένες 
προτάσεις και στοχευμένα μέτρα, 
να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες 
προκλήσεις της σημερινής 
εποχής και κυρίως ότι θα 
διασφαλίσουμε την κοινωνική 
συνοχή, την ισονομία και την 
ισοπολιτεία.

Nomopress | 25



Ο απόηχος 
του 
κοινοβουλίου



Nomopress | 27

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 
       ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
         ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & 

Του Γιώργου Ησαΐα*

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι υπεύθυνη για τη
διεκπεραίωση ενός τεράστιου όγκου εργασιών, με
απώτερο σκοπό τη βέλτιστη επιτέλεση των 
κοινοβουλευτικών της καθηκόντων. Το κυπριακό
Κοινοβούλιο, ασκώντας τα θεσμικά του 
πλεονεκτήματα, δύναται να ασκεί άμεσους και
έμμεσους ελέγχους, τόσο στην εκτελεστική εξουσία,
όσο και στην ευρύτερη κυπριακή κοινωνία, μέσα από
την εξέταση σχεδίων νόμου, την κατάθεση προτάσεων
νόμου, την υποβολή ερωτήσεων και την εγγραφή
αυτεπάγγελτων θεμάτων. Παρ’ όλα αυτά, εκτός από
θεσμικά πλεονεκτήματα, η Βουλή των Αντιπροσώπων
έχει και ορισμένες σημαντικές παθογένειες.

Παθογένειες και τρόποι ενίσχυσης
 
Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μου ως
εκτελεστικός λειτουργός του ηλεκτρονικού
νομοθετικού παρατηρητηρίου Nomoplatform, είχα την
ευκαιρία να παρευρεθώ σε αρκετές συνεδριάσεις
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και Ολομέλειας της
Βουλής. Απότοκο της παρουσίας μου ήταν ο
εντοπισμός ορισμένων παθογενειών του κυπριακού
κοινοβουλίου, στη βάση των οποίων προτείνονται
ορισμένοι πιθανοί τρόποι ενίσχυσης του υφιστάμενου
κοινοβουλευτικού έργου.

ΛΥΣΗ: 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προτείνεται η δημιουργία μιας εύχρηστης κοινοβουλευτικής
βάσης δεδομένων, με όλα τα συναφή έγγραφα που αφορούν στη
δράση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, της Ολομέλειας και
της Βουλής γενικότερα. Η εν λόγω βάση δεδομένων,
προτείνεται όπως προσομοιάζει με την εφαρμογή Facebook
και με την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων να
ονομαστεί VoulibookCY, με προϋποθέσεις εξαγωγής της
τεχνογνωσίας και σε άλλα Κοινοβούλια⁷.  

Η δημιουργία μιας εύχρηστης και περιεκτικής
κοινοβουλευτικής βάσης δεδομένων, με όλα τα συναφή
έγγραφα που αφορούν στη δράση των Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών, της Ολομέλειας και της Βουλής γενικότερα, θα
συμβάλει στη παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης,
ευρύτερα στο κοινοβουλευτικό σώμα, γεγονός το οποίο θα
βοηθήσει στην εξάλειψη φαινομένων ελλιπούς
πληροφόρησης, σπατάλης κοινοβουλευτικού χρόνου σε
επισημάνσεις ή/και επεξηγήσεις κ.α.

Επιπρόσθετα, μια τέτοια βάση δεδομένων θα θέσει τα θεμέλια
μεταβίβασης και προσαρμογής του κυπριακού κοινοβουλίου,
στις ανάγκες του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου, προσφέροντας
στον / στην Βουλευτή / Βουλεύτρια, κοινοβουλευτικό /
κοινοβουλευτική συνεργάτη / συνεργάτιδα, υπηρεσιακό /
υπηρεσιακή λειτουργό, την ευχέρεια να έχει πρόσβαση σε
οτιδήποτε αφορά το κοινοβουλευτικό έργο, συγκεντρωμένο σε 
ένα εύχρηστο ψηφιακό εργαλείο. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι υπεύθυνη
για την διεκπεραίωση ενός μεγάλου φόρτου
εργασίας, τόσο σε επίπεδο νομοθετικής
εξέτασης,όσο και σε επίπεδο θεσμικών
λειτουργιών, γεγονός το οποίο οδηγεί στη
συσσώρευση πολλών εγγράφων που αφορούν
στη δράση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών,
της Ολομέλειας και της Βουλής γενικότερα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός
κοινοβουλευτικού όγκου πληροφόρησης, τον
οποίο οι Βουλευτές/Βουλεύτριες και το
μόνιμο υπηρεσιακό προσωπικό της Βουλής
καλούνται να διεξέλθουν, με σκοπό τη
βέλτιστη επιτέλεση του ευρύτερου
κοινοβουλευτικού έργου.

Παρ’ όλα αυτά, ενώ υπάρχει υποστήριξη κάθε
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με μόνιμο
υπηρεσιακό προσωπικό, οι Βουλευτές / 
Βουλεύτριες δεν ενημερώνονται
κατάλληλα ή / και αγνοούν τις δράσεις άλλων
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, με 
αποτέλεσμα να γίνεται σπατάλη 
κοινοβουλευτικού χρόνου σε επισημάνσεις 
ή/και επεξηγήσεις.

⁷ Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά το Facebook βλέπε 
Meta, «Facebook», δημοσίευση -, ανάκτηση 14/03/2022, 
https://about.facebook.com/technologies/facebook-app/
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ΛΥΣΗ: 
ΑΠΑΛΕΙΨΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

Προτείνεται η τροποποίηση μέρους του Κανονισμού της 
Βουλής των Αντιπροσώπων που διέπει τη συνήθη διαδικασία 
εξέτασης σχεδίων νόμου, ούτως ώστε να μπουν οι 
απαραίτητες νομοθετικές δικλείδες που να διασφαλίζουν την 
ομαλότερη και βέλτιστη διαδικασία εξέτασης σχεδίων νόμου.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η απάλειψη του σταδίου 
διαβούλευσης επί τροπολογιών Βουλευτών/Βουλευτριών σε 
σχέδια νόμου που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του 
σώματος προς ψήφιση, καθώς και η προσθήκη επιφυλάξεων 
που να υποχρεώνουν τους/τις Βουλευτές/Βουλεύτριες να 
υποβάλουν κατάλογο τροπολογιών επί του εξεταζόμενου 
σχεδίου νόμου τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της 
ενάρξεως της κατ’ άρθρον συζήτησης.

Η απάλειψη του τελικού σταδίου διαβούλευσης επί 
τροπολογιών, θα αναγκάσει τους Βουλευτές/Βουλεύτριες να 
μελετούν και να θέτουν έγκαιρα τις ενστάσεις τους σε 
πρόνοιες των υπό εξέταση σχεδίων νόμου και να μην 
περιμένουν την τελευταία στιγμή να καταθέσουν τροπολογίες 
που να τορπιλίζουν ολόκληρη την κοινοβουλευτική διαδικασία 
που έχει προηγηθεί. 

Τέλος, η προσθήκη επιφυλάξεων που να υποχρεώνουν τους/τις 
Βουλευτές/Βουλεύτριες να υποβάλουν κατάλογο τροπολογιών 
επί του εξεταζόμενου σχεδίου νόμου τουλάχιστον σαράντα 
οκτώ (48) ώρες προ της ενάρξεως της κατ’ άρθρον συζήτησης, 
θα συμβάλει ούτως ώστε οι Βουλευτές/Βουλεύτριες να 
έρχονται πιο καλά προετοιμασμένοι στις συνεδριάσεις των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, έχοντας μια καλύτερη εικόνα 
των υπό εξέταση σχεδίων νόμου. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥ

Τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή,
παραπέμπονται, αρχικά, για εξέταση και
νομοτεχνική επεξεργασία στην αρμόδια
Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Μετά το πέρας
της συζήτησης επί της αρχής, της κατ’
άρθρον συζήτησης, της τοποθέτησης και
λήψης απόφασης για υποβολή του σχεδίου
νόμου στην Ολομέλεια και το στάδιο της
διαβούλευσης επί τροπολογιών
Βουλευτών/Βουλευτριών, η Επιτροπή
υποβάλλει το σχέδιο νόμου, μαζί με έκθεση,
στην Ολομέλεια του Σώματος με τις
συστάσεις της για ψήφιση ή για καταψήφιση⁸.

Παρ’ όλα αυτά, η συνήθης διαδικασία
συζήτησης σχεδίων νόμου, σε συνδυασμό με
το δικαίωμα κατάθεσης γραπτής ή/και
προφορικής τροπολογίας από
Βουλευτή/Βουλεύτρια ενώπιον της
Ολομέλειας του Σώματος, είναι
αντιπαραγωγική διότι, παρέχοντας τη
δυνατότητα σε Βουλευτές/Βουλεύτριες να
παρακάμπτουν τις δημοκρατικές διαδικασίες
εξέτασης σχεδίων νόμου εντός των
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, καταθέτοντας
τροπολογίες ενώπιον της Ολομέλειας του
σώματος κατά το δοκούν, αυτοαναιρείται το
νομοθετικό έργο που παράγεται εντός των
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Επιπρόσθετα, η συνέχιση της διαβούλευσης 
επί του τελικού σχεδίου νόμου όπως αυτό 
έχει διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της κατ’ 
άρθρον συζήτησης, αναιρεί την 
προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης σχεδίων 
νόμου και αποδυναμώνει την ισχύ του 
νομοθετικού έργου που επιτελείται εντός των 
Επιτροπών.  

⁸ Βουλή των Αντιπροσώπων, «Ο πολιτικός ρόλος και οι αρμοδιότητες της Βουλής», δημοσίευση -, ανάκτηση 14/03/2022, 
http://www.parliament.cy/el/general-information/the-political-role-and-the-responsibilities-of-the-house-.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΩΝ

Ορισμένοι Βουλευτές/Βουλεύτριες προσέρχονται στις συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ή/και της 
Ολομέλειας χωρίς να γνωρίζουν ή/και να έχουν μελετήσει επαρκώς τη θεματολογία της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σπατάλη κοινοβουλευτικού χρόνου σε επεξηγήσεις που αναφέρονται ρητώς εντός των 
σχεδίων νόμου και  την ασυνεννοησία μεταξύ των μελών σε ό,τι αφορά την επί της ουσίας επιτέλεση του νομοθετικού 
έργου κ.α..

Επιπρόσθετα, το φαινόμενο αυτό αποτελεί δείγμα επαγγελματικής αδυναμίας του κυπριακού κοινοβουλίου, το οποίο 
πηγάζει, έως ένα βαθμό, από το γεγονός ότι η κατοχή του όποιου ιδιωτικού αξιώματος ή/και θέσης από 
Βουλευτές/Βουλεύτριες δεν είναι ασυμβίβαστη ως προς την ιδιότητα του/της Βουλευτή/Βουλεύτριας, με αποτέλεσμα 
ορισμένοι Βουλευτές/Βουλεύτριες να επιτελούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα μερικώς.
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ΛΥΣΗ: 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

Προτείνεται η προσθήκη ζωντανής μετάδοσης στις συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, είτε κατ’ 
αναλογία της ζωντανής μετάδοσης της Ολομέλειας του σώματος (ήχος και εικόνα) είτε μέσω της ζωντανής 
ηχογράφησης, αναμετάδοσης και αρχειοθέτησης των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (μόνο ήχος). 
Η προτεινόμενη προσθήκη, μέσω της άσκησης θετικής εποπτικής πίεσης προς τους Βουλευτές/Βουλεύτριες, 
αναμένεται να συμβάλει στην μείωση του φαινομένου της υποτυπώδους επιτέλεσης του κοινοβουλευτικού έργου και 
στην εξάλειψη συμπεριφορών που δεν συνάδουν ή/και προσβάλλουν το κοινοβουλευτικό αξίωμα. 

Επιπρόσθετα, προτείνεται η τροποποίηση του Συντάγματος ούτως ώστε η ιδιότητα του/της Βουλευτή/Βουλεύτριας 
να είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή του όποιο δημόσιου και ιδιωτικού αξιώματος ή/και θέσης. Η προτεινόμενη 
τροποποίηση αναμένεται να συμβάλει στην μείωση του φαινομένου της υποτυπώδους επιτέλεσης του 
κοινοβουλευτικού έργου και στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής κατάρτισης του κυπριακού κοινοβουλίου.

ΛΥΣΗ: 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ

Προτείνεται η δημιουργία συμβουλευτικών 
θεματικών ομάδων που να λειτουργούν ως 
εισηγητικές δεξαμενές σκέψης, στις οποίες 
οι Βουλευτές/Βουλεύτριες θα μπορούν να 
αποταθούν για να λάβουν τεχνοκρατική 
γνωμάτευση. Οι εν λόγω συμβουλευτικές 
θεματικές ομάδες να αποτελούνται από 
ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και ενεργούς 
πολίτες με αποδεδειγμένη κατάρτιση επί 
συγκεκριμένης θεματολογίας, οι οποίοι θα 
προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες 
τους στο κοινοβούλιο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: 
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΣΑ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης σχεδίων 
νόμου, η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
έχει δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε 
ενδιαφερόμενο όργανο, αρχή, οργανισμό, 
σωματείο, σύνδεσμο προσώπων, συντεχνία, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για να παράσχει 
πληροφορίες και στοιχεία ή για να εκφράσει 
και να αναπτύξει απόψεις σχετικά με το υπό 
συζήτηση θέμα⁹.

Παρ’ όλα αυτά, το εύρος της δικαιοδοσίας 
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών σε ό,τι 
αφορά την ανατροφοδότηση από άμεσα 
εμπλεκόμενους φορείς δεν χρησιμοποιείται 
ικανοποιητικά. Το εν λόγω φαινόμενο, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι η επιστημονική 
κατάρτιση των Βουλευτών/Βουλευτριών δεν 
επαρκή για να καλύψει την έκταση της 
νομοθετικής θεματολογίας που συζητείται 
εντός των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, έχει 
ως αποτέλεσμα την ημιτελή εξέταση των 
σχεδίων νόμου. 

⁹ Βουλή των Αντιπροσώπων, «Ο πολιτικός ρόλος και οι αρμοδιότητες της Βουλής», δημοσίευση -, ανάκτηση 14/03/2022, 
http://www.parliament.cy/el/general-information/the-political-role-and-the-responsibilities-of-the-house-

«Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΜΙΑΣ ΕΥΧΡΗΣΤΗΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΘΑ ΘΕΣΕΙ ΤΑ 

ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
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ΛΥΣΗ: 
ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΟΠΕΣ

Προτείνεται η τροποποίηση μέρους του 
Κανονισμού της Βουλή των Αντιπροσώπων 
που διέπει την υποχρέωση συμμετοχής των 
Βουλευτών/Βουλευτριών στις συνεδριάσεις 
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της 
Ολομέλειας, ούτως ώστε να μπουν οι 
απαραίτητες νομοθετικές δικλείδες που να 
διασφαλίζουν την παρουσία των 
Βουλευτών/Βουλευτριών στο κοινοβούλιο.
 
Συγκεκριμένα προτείνεται η προσθήκη 
επιφυλάξεως δημοσίευσης του Μητρώου 
παρουσιάσεων εκάστης συνεδριάσεως της 
Βουλής καθώς και η διεύρυνση των 
αποκοπών σε ολόκληρη τη μηνιαία 
αποζημίωση, προς Βουλευτές/Βουλεύτριες 
οι οποίοι/οποίες απουσιάζουν άνευ ευλόγου 
αιτίας από τις συνεδριάσεις των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της 
Ολομέλειας.

Τα πιο πάνω αναμένεται πως θα ασκήσουν 
θετική πίεση προς τους 
Βουλευτές/Βουλεύτριες και θα τους 
αναγκάσουν να προσέρχονται πιο συχνά στις 
συνεδριάσεις, τόσο των Επιτροπών όσο και 
της Ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: 
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ / 
ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΩΝ

Οι Βουλευτές/Βουλεύτριες είναι 
υποχρεωμένοι/υποχρεωμένες να 
παρίστανται τόσο στις συνεδριάσεις των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών όσο και της 
Ολομέλειας. Σε αντίθετη περίπτωση, 
Βουλευτής/Βουλεύτρια ο/η οποίος/οποία 
απουσιάζει άνευ ευλόγου αιτίας από τις εν 
λόγω συνεδριάσεις, εκπίπτει του 
δικαιώματος λήψεως του μηνιαίου 
επιδόματος παραστάσεως εξ ολοκλήρου10.  

Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί/αρκετές 
Βουλευτές/Βουλεύτριες απουσιάζουν από τις 
συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών ή/και της Ολομέλειας. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να γίνονται συνεδριάσεις με 
μικρό αριθμό Βουλευτών/Βουλευτριών 
(ορισμένες φορές χωρίς να υπάρχει 
απαρτία), Βουλευτές/Βουλεύτριες να μην 
παρίστανται κατά τη συζήτηση σημαντικών 
σχεδίων νόμου, να γίνεται σπατάλη 
κοινοβουλευτικού χρόνου σε επεξηγήσεις, τα 
σχέδια νόμου εξετάζονται ημιτελώς  κ.α..  

10 Σύμφωνα με την έρευνα της υπηρεσίας Ερευνών, Εκδόσεων και Μελετών: «Απολαβές και ωφελήματα μελών των κοινοβουλίων ευρωπαϊκών χωρών», σελ. 3: «Τα θέματα 
των απολαβών των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ρυθμίζονται από τον περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και 
των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμο (Ν. 22/1960).

Η μηνιαία αποζημίωση των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων συνίσταται από:

• μισθό € 3.640,83
• επίδομα παραστάσεως € 1.945,75
• επίδομα γραμματειακής υποστήριξης € 1.025,16
• οδοιπορικά €580,92.

Τα ανωτέρω ποσά (εξαιρουμένων των οδοιπορικών) είναι μικτά (υπόκεινται σε αποκοπές και φορολογία)». 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Για τη μεθοδικότερη διεκπεραίωση του 
κοινοβουλευτικού έργου, το Σύνταγμα και ο 
Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν τη 
σύσταση και λειτουργία Επιτροπών, τη 
σύνθεση των οποίων αποφασίζει η Επιτροπή 
Επιλογής.
 
Παρ’ όλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές  οι οποίες 
προσομοιάζουν σε ό,τι αφορά τη θεματολογία 
τους ενώ ταυτόχρονα απουσιάζουν 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές που θα έπρεπε να 
θεσμοθετηθούν, στη βάσει των υφιστάμενων 
καταστάσεων/αναγκών. 
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ΛΥΣΗ: 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Προτείνεται ο επαναπροσδιορισμός των μόνιμων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ούτως ώστε ορισμένες 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές να συμπτυχθούν, άλλες να απαλειφθούν και παράλληλα να θεσμοθετηθούν 
νέες Επιτροπές βάσει των υφιστάμενων καταστάσεων/αναγκών.

π.χ. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων να συμπτυχθεί με τη Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών να συμπτυχθεί με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως Θεσμών. Επιπρόσθετα, να θεσμοθετηθεί Κοινοβουλευτική Επιτροπή Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής.

*Ο Γιώργος Ησαΐα είναι εκτελεστικός λειτουργός του Nomoplatform. Κατέχει πτυχίο Φιλοσοφίας 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μεταπτυχιακό τίτλο στις Πολιτικές Επιστήμες από το ίδιο 
Πανεπιστήμιο. Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα θεσμικά 
πλεονεκτήματα, οι παθογένειες καθώς και οι πιθανοί τρόποι ενίσχυσης του υφιστάμενου 
κοινοβουλευτικού έργου. Τα παραπάνω αποτελούν απόσπασμα της διπλωματικής εργασίας του 
γράφοντος με τίτλο «Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας: Θεσμικά 
Πλεονεκτήματα , Παθογένειες και Τρόποι Ενίσχυσης του Υφιστάμενου Κοινοβουλευτικού Έργου». 

«Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΝΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ / ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

/ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΕΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΘΑ 
ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

/ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΕΣ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΙΟ 
ΚΑΛΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ»

Τα πιο πάνω δεν είναι εξαντλητικά και παρουσιάζουν μόνο ορισμένες παθογένειες και πιθανούς 
τρόπους ενίσχυσης του υφιστάμενου κοινοβουλευτικού έργου. Εντούτοις, παρά τους όποιους 
περιορισμούς, μπορούν να λειτουργήσουν καθοδηγητικά προς την κατανόηση και επίλυση 
ορισμένων βασικών παθογενειών του υφιστάμενου Κοινοβουλευτικού έργου. 



ΕΡΕΥΝΑ: TO 86% ΥΠΕΡ 
ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΒΟΥΛΗΣ 
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Συντριπτικά υπέρ της ζωντανής μετάδοσης των συνεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τάσσεται η
πλειοψηφία των Κυπρίων πολιτών. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα έρευνας που διεξήγαγε η εταιρεία
IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για λογαριασμό της startup Zenox Public Affairs, ένα ποσοστό της τάξης του 86%
των ερωτηθέντων, τάχθηκε υπέρ των ζωντανών μεταδόσεων. Μάλιστα, η απαίτηση είναι αντίστοιχα ψηλή ανάμεσα
σε άντρες και γυναίκες, αλλά και σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, ειδικά ανάμεσα στις νεότερες, όπου το ποσοστό
αγγίζει το 93%.

Οι ερωτηθέντες αιτιολογούν τη θέση τους δηλώνοντας 
ότι:

•μία τέτοια εξέλιξη θα διασφαλίσει τη διαφάνεια κατά 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (47% Συμφωνώ 
Απόλυτα, 41% Μάλλον Συμφωνώ),

•οι νομοθεσίες θα υλοποιούνται με ταχύτερο ρυθμό 
(32% Συμφωνώ Απόλυτα, 38% Μάλλον Συμφωνώ),

•οι πολίτες θα λαμβάνουν πιο έγκαιρη ενημέρωση 
σχετικά με τις αποφάσεις των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών (51% Συμφωνώ Απόλυτα, 39% Μάλλον 
Συμφωνώ).

Θεωρούν επίσης πως με αυτόν τον τρόπο, θα αυξηθεί η 
παρουσία και η συμμετοχή των Βουλευτών / 
Βουλευτριών στις συνεδρίες των Επιτροπών (41% 
Συμφωνώ Απόλυτα, 39% Μάλλον Συμφωνώ). Σε 
μικρότερο βαθμό, οι πολίτες εικάζουν πως με αυτόν 
τον τρόπο οι πολιτικοί θα αναλαμβάνουν και την 
ευθύνη των λεγόμενων και των πράξεων τους (29% 
Συμφωνώ Απόλυτα, 32% Μάλλον Συμφωνώ).  

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα καθορίζουν 
και τα ηλεκτρονικά μέσα από τα οποία θα ήθελαν να 
έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις των Επιτροπών. 
Πρώτη σε προτίμηση είναι η τηλεόραση, και 
ακολουθούν το YouTube και το Facebook.



Απαιτείται αναβάθμιση

Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν και την 
αναγκαιότητα για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του 
τρόπου λειτουργίας των Επιτροπών της Βουλής.  To 
46% των ερωτηθέντων στην έρευνα, δήλωσε «Λίγο 
Ικανοποιημένο» από το μέχρι σήμερα έργο των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και το 12% «Καθόλου 
Ικανοποιημένο». Ένα ποσοστό της τάξης του 36% 
δηλώνει «Αρκετά Ικανοποιημένο» αλλά μόλις ένα 
ποσοστό της τάξης του 2% δηλώνει «Πολύ 
Ικανοποιημένο». Είναι ενδεικτικό επίσης πως περίπου 
τα μισά άτομα ηλικίας 18-44 δήλωσαν πως είναι λίγο 
ικανοποιημένοι από το έργο των Επιτροπών.

 

Εκτιμάται επίσης πως με τη ζωντανή μετάδοση των
συνεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών,
μεγαλύτερος αριθμός πολιτών θα γνωρίζει τα θέματα
που συζητούνται αφού από την έρευνα διαφάνηκε πως
σήμερα το 42% των πολιτών τα γνωρίζει σε μικρό
βαθμό και μόλις 9% τα γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό.
Αντίστοιχα, ανάμεσα στους νέους ηλικίας 18-24 ετών
συνολικά το 62% δήλωσε πως δεν γνωρίζει τα θέματα
που είναι προς συζήτηση.

Διαφάνεια και κουλτούρας συμμετοχής στα πολιτικά 
δρώμενα

«Θεωρούμε πως η ζωντανή μετάδοση των συζητήσεων 
στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές θα ενισχύσει τη 
διαφάνεια και την καλλιέργεια κουλτούρας συμμετοχής 
στα πολιτικά δρώμενα του τόπου σε συνδυασμό και με 
το πρόσφατο νομοσχέδιο το οποίο ρύθμισε το lobby-
ing, σε μία περίοδο που οι θεσμοί, ανάμεσα τους και η 
Βουλή, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και 
αντιμετωπίζονται στις πλείστες περιπτώσεις με 
απαξίωση», σχολιάζει ο Δρ. Νικόλας Κυριακίδης, 
συνιδρυτής της Zenox Public Affairs. 

Πράγματι, στο ερώτημα σε ποιο βαθμό εμπιστεύεστε 
τους θεσμούς, μόλις ένα ποσοστό 6% απάντησε πως 
εμπιστεύεται απόλυτα τη Νομοθετική Εξουσία. Το 39% 
απάντησε πως μάλλον την εμπιστεύεται ενώ το 31% 
απάντησε πως μάλλον δεν την  εμπιστεύεται και το 24% 
πως δεν την εμπιστεύεται καθόλου.

«Έχει δημιουργηθεί η εντύπωση πως στη Βουλή δεν 
παράγεται έργο, διαπίστωση που είναι μεν λανθασμένη 
αλλά δυστυχώς έχει επικρατήσει στην κοινή γνώμη. Επί 
της ουσίας, η Βουλή παράγει έργο στις συνεδρίες των 
Επιτροπών και η ζωντανή μετάδοση τους θα αναδείξει 
την δράση των Βουλευτών/Βουλευτριών που τις 
απαρτίζουν αφού ασχολούνται εβδομαδιαία με 
σημαντικά ζητήματα που απασχολούν και επηρεάζουν 
το σύνολο της κοινωνίας, είτε άμεσα είτε έμμεσα», 
εξηγεί κ. Κυριακίδης.
 
Πρόκειται για αναβάθμιση που ενδεχομένως να άλλαζε 
την άποψη των πολιτών σε σχέση με τις αρμοδιότητες 
της Βουλής προς το καλύτερο. Σήμερα, οι πολίτες 
αξιολογούν τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με 
την κατάθεση Σχεδίων Νόμου με 4.98 από 10, σε σχέση 
με τη Νομοθετική Εργασία με 4.93 από 10, σε σχέση με 
τις διαδικασίες μελέτης και έγκρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού με 4.79 από 10 και σε σχέση με τον 
έλεγχο της Εκτελεστικής Εξουσίας με 4.64 από 10.

 

Οι πολίτες τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα, αφού το 65% 
των ερωτηθέντων δήλωσαν πως θα ήθελαν 
περισσότερη πρόσβαση στις συζητήσεις της Βουλής, 
ποσοστό που ανάμεσα στους νέους ηλικίας 18-24 ετών 
ξεπερνά το 70%.

Ταυτότητα Έρευνας

Διενεργήθηκε από: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ανάθεση: Zenox Public Affairs Ltd
Κάλυψη: Παγκύπρια, Αστικές και Αγροτικές περιοχές
Μέγεθος δείγματος: 1000 άτομα
Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και Γυναίκες 18+ ετών
Επιλογή Δείγματος: Τυχαία Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία
Συλλογή Δεδομένων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με την χρήση 
δομημένου ερωτηματολογίου
Στατιστικό σφάλμα: +/- 3.1
Βαθμός βεβαιότητας: 95%
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
(E-PETITION): ΠΑΡΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
Το να είναι κανείς ενεργός πολίτης, σημαίνει να ενδιαφέρεται για τα κοινά και σε κάθε εκλογική διαδικασία να
διαλέγει τον/την υποψήφιο/α της αρεσκείας του και να τον/την ψηφίζει. Λάθος! Η ενεργός πολιτότητα, η
συμμετοχικότητα και η ενασχόληση με τα κοινά, είναι ένας καθημερινός αγώνας που απαιτεί συστηματική
ενημέρωση, κριτική σκέψη και όρεξη ανάληψης πρωτοβουλιών για αλλαγή των κακώς εχόντων. Οι πρωτοβουλίες
πολιτών, σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις τα αιτήματά σου πράξεις.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οι πρωτοβουλίες πολιτών, είναι θεσμοθετημένες
διαδικασίες που παρέχουν στον κάθε πολίτη την
ευκαιρία να υποβάλει ένα αίτημα προς την εκάστοτε
εκτελεστική εξουσία, με σκοπό να ασκηθεί πίεση
τους κυβερνώντες να αναλάβουν δράση για την
υλοποίηση μιας συγκεκριμένης πολιτικής.

Σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών, μια διαδικασία που δίνει σε κάθε Ευρωπαίο 
πολίτη τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στη 
χάραξη πολιτικών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, αν
κάποιος/κάποια επιθυμεί να αναλάβει η ΕΕ δράση σε
ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να ξεκινήσει μια
πρωτοβουλία πολιτών, για να ζητήσει από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία της
ΕΕ σχετικά με αυτό το θέμα.

Προτού κάποιος/κάποια ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, 
θα πρέπει να δημιουργήσει μια ομάδα διοργανωτών. Η 
ομάδα αυτή πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 7 
πολίτες της ΕΕ, που ζουν σε τουλάχιστον 7 
διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Δεν είναι απαραίτητο να 
είναι υπήκοοι 7 διαφορετικών χωρών, θα πρέπει όμως 
να έχουν ηλικία που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου 
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα 
τους.

Στη συνέχεια, η ομάδα θα πρέπει να υποβάλει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση καταχώρισης της 

πρωτοβουλίας. Προτού καταχωρίσει την προτεινόμενη 
πρωτοβουλία, η Επιτροπή θα ελέγξει κατά πόσο 
πληρούνται ορισμένα νομικά κριτήρια, κυρίως ότι η 
πρότασή εμπίπτει σε τομέα της αρμοδιότητάς της. 
Μετά την καταχώρηση της πρωτοβουλίας, ορίζεται 
ημερομηνία έναρξης της συγκέντρωσης δηλώσεων 
υποστήριξης (υπογραφών) από πολίτες σε όλη την ΕΕ.

Μια πρωτοβουλία πρέπει να πληροί ορισμένες 
προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων:

(α) να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο 
έγκυρες υπογραφές υποστήριξης.

(β) οι υπογράφοντες να είναι από 7 τουλάχιστον χώρες 
της ΕΕ (και να τηρείται ο ελάχιστος αριθμός 
υπογραφών από καθεμιά).

Αν η πρωτοβουλία πληροί όλες τις προϋποθέσεις, η 
Επιτροπή θα την εξετάσει. Συγκεκριμένα, εντός ενός 
(1) μήνα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με 
υπαλλήλους της ΕΕ, εντός τριών (3) μηνών η ομάδα θα 
κληθεί σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για να εξηγήσει την πρωτοβουλία της και 
εντός έξι (6) μηνών η Επιτροπή θα διατυπώσει 
επίσημη απάντηση – εξηγώντας τους λόγους για τους 
οποίους σκοπεύει ή όχι να προτείνει νέα νομοθεσία με 
βάση την υπό εξέταση πρόταση11.  

11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», δημοσίευση -, ανάκτηση 01/06/2022, 
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_el#whatisacitizensinitiative
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Ο περί Πρωτοβουλίας των Πολιτών Νόμος του 
2017

Παρά το γεγονός ότι ο κάθε Κύπριος πολίτης μπορεί να 
μετέχει στην πιο πάνω ευρωπαϊκή διαδικασία, σε 
κρατικό επίπεδο δεν υπάρχει παρόμοια νομοθετική 
ρύθμιση που να επιτρέπει την ανάληψη παρόμοιων 
πρωτοβουλιών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια εκκρεμεί 
ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής 
νομοσχέδιο που να ρυθμίζει την εν λόγω διαδικασία.

Συγκεκριμένα, στις 14/03/2017 κατατέθηκε ενώπιον
της Ολομέλειας, νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί
Πρωτοβουλίας των Πολιτών Νόμος του 2017» σκοπός
του οποίου είναι η θέσπιση των διαδικασιών και
κανόνων λειτουργίας του θεσμού της πρωτοβουλίας
των πολιτών, με βάση τον οποίο παρέχεται η ευχέρεια
στους πολίτες της Δημοκρατίας να υποβάλλουν αίτημα
προς την Κυβέρνηση για να αναλάβει δράση σε 
συγκεκριμένους τομείς της αρμοδιότητας της,
συμπεριλαμβανομένης της υποβολής νομοσχεδίου ή
άλλης πρότασης για νομοθετική ρύθμιση και
παράλληλα ρυθμίζει την υποχρέωση της Κυβέρνησης
να εξετάζει τέτοιο αίτημα, στην περίπτωση που
υποστηρίζεται από ικανό αριθμό πολιτών.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι
Κύπριοι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα
ή πρωτοβουλίες, καθώς και να
υπογράφουν/υποστηρίζουν υφιστάμενες
πρωτοβουλίες, μέσω των οποίων θα καλούν την
κυβέρνηση να λάβει δράση ή να τροποποιήσει
υφιστάμενη πολιτική ή νομοθεσία σε τομείς του
ενδιαφέροντός τους. Βάσει των προνοιών του
προτεινόμενου νομοσχεδίου, εφόσον εξασφαλιστούν
100 υπογραφές σε διάστημα ενός μηνός, η
πρωτοβουλία θα δημοσιοποιείται στον επίσημο
διαδικτυακό τόπο πρωτοβουλίας πολιτών για
διάστημα τεσσάρων μηνών, με σκοπό να συλλεχθούν
8000 υπογραφές.

Για τις πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίζουν τον 
απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, ο Γραμματέας του 
υπουργικού Συμβουλίου θα αναλαμβάνει  την 
προώθησή τους στο αρμόδιο υπουργείο ή διοικητικό 
όργανο ή στην αρμόδια αρχή, προκειμένου να 
εξεταστούν οι ενδεχόμενες ενέργειες, στις οποίες 
προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση. Η θέση της 
κυβέρνησης θα κοινοποιείται στους διοργανωτές.

Δημοκρατία στην αναμονή 

Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στο κράτος δεν 
είναι δεδομένη. Απαιτεί κόπο, αγώνα και θέληση να 
προσφέρεις στους πολίτες τα θεμιτά μέσα, που να 
τους επιτρέπουν να δρουν σε ένα πλαίσιο 
ασφάλειας, ελευθερίας και διαφάνειας.

Νομοσχέδια που προάγουν την ενεργή πολιτότητα
και τη συμμετοχή στις διαδικασίες παραγωγής
πολιτικής, δεν μπορούν να τίθενται σε
αναμονή. Η ορθή θεσμοθέτηση της νομοθεσίας για
τις πρωτοβουλίες πολιτών, αναμένεται να δώσει
στους Κύπριους πολίτες ένα σημαντικό
δημοκρατικό εφόδιο, που να τους επιτρέπει να
μετέχουν πιο ενεργά στα κοινωνικοπολιτικά 
δρώμενα του τόπου.

«Νομοσχέδια που
προάγουν την ενεργή

πολιτότητα και συμμετοχή
στις διαδικασίες

παραγωγής πολιτικής δεν
μπορούν να τίθενται σε

αναμονή»

Σκάναρε τον 
κωδικό και μάθε 
περισσότερα!

«Η ορθή θεσμοθέτηση της
νομοθεσίας για τις

πρωτοβουλίες πολιτών, 
αναμένεται να δώσει στους

Κύπριους πολίτες ένα
σημαντικό δημοκρατικό

εφόδιο, που να τους
επιτρέπει να μετέχουν πιο

ενεργά στα
κοινωνικοπολιτικά
δρώμενα του τόπου»



Ε-LEGISLATION: ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Εκατοντάδες νομοθετήματα εκκρεμούν σε φακέλους υπουργείων, σε συρτάρια της Νομικής Υπηρεσίας και σε
γραφεία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε πιο στάδιο βρίσκεται η εξέτασή τους; Οι διαδικασίες προχωρούν;
Αυτές, είναι μόνο μερικές από τις πιο συχνές ερωτήσεις που τίθενται συχνά από απλούς πολίτες, 
επιχειρηματίες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με διάφορες νομοθεσίες οι οποίες «χάθηκαν» 
κάπου στη διαδρομή για την υλοποίησή τους. Το e-Legislation, έρχεται για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση.

Σύστημα συγγραφής και αποθήκευσης 
νομοθετικών κειμένων

Το έργο e-Legislation, αφορά στο σχεδιασμό ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος συγγραφής και 
αποθήκευσης νομοθετικών κειμένων, σε όλα τα στάδια 
της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας 
(συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης και της 
ενοποίησης του νόμου, καθώς και της δημοσίευσης 
του νόμου σε ψηφιακή μορφή), ώστε να καταστεί 
δυνατή η δημιουργία επίσημης κεντρικής πύλης 
νομικής πληροφόρησης (πλατφόρμα e-Legislation). 
Στόχος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανοικτών 
δεδομένων, που θα διευκολύνει τη συλλογική σύνταξη 
νομοθετικών κειμένων και θα προσφέρει σχετική 
πληροφόρηση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 
η οποία θα είναι φιλική προς το χρήστη.

Η 1η φάση υλοποίησης του έργου, αφορά στην
εξασφάλιση υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για την
αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και αναγκών,
την έκθεση σύστασης για τον επανασχεδιασμό των
διαδικασιών νομοθέτησης και δημοσίευσης του 
νόμου,καθώς και την καταγραφή των τεχνικών
προδιαγραφών της απαραίτητης υποδομής
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη
δημιουργία της πλατφόρμας, η οποία θα τελειώσει σε 
16 μήνες. Η 2η φάση του έργου αφορά στη δημιουργία
της πλατφόρμας και τη μετάφραση των νομοθεσιών σε
γλώσσα μηχανής, η οποία θα αρχίσει το 2023, με 
τελικό στόχο υλοποίησης του έργου στο τέλος του 
2025. Την υλοποίηση του έργου (1η φάση) έχει 
αναλάβει η εταιρεία Deloitte και η έναρξη του έργου 
έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Ολιστική εποπτεία, προσβασιμότητα και 
εκτελεστικός έλεγχος 

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονομικών, διοργάνωσε στις 05/05/2022, 
εκπαιδευτικό εργαστήρι με σκοπό την καταγραφή 
θέσεων από εμπλεκόμενους φορείς, αναφορικά με 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
υφιστάμενης νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου παρουσιάστηκε η 
μέχρι τώρα εργασία που αφορά στη 1η φάση του 
έργου e–Legislation και ακούστηκαν οι απόψεις και 
εισηγήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό την 
βελτιστοποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας και 
την εισαγωγή νέων παραμέτρων αναφορικά με τη 
σκοπούμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα 
υποστηρίζει και φιλοξενεί το σύνολο της 
νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ άλλων, τόνισαν τα 
ακόλουθα:

(α) Ολιστική εποπτεία της νομοπαρασκευαστικής 
διαδικασίας

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να εποπτεύει το
κάθε σχέδιο νόμου, από τη μέρα σύνταξης του
αρχικού κειμένου στο αρμόδιο υπουργείο, μέχρι τη
μέρα δημοσιοποίησης του τελικού κειμένου στην
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ή/και
ενοποίησης αυτού, με τον υφιστάμενο βασικό νόμο.
 
(β) Προσβασιμότητα στο ευρύ κοινό 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να είναι
προσβάσιμη στο ευρύ κοινό, έτσι ώστε ανά πάσα
στιγμή ο κάθε πολίτης να μπορεί να ανατρέξει σε
αυτή για να λάβει την πληροφόρηση που χρειάζεται
(π.χ. κείμενο σχεδίου νόμου, εισηγητική έκθεση, 
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αιτιολογική έκθεση, σημειώματα, συναφή έγγραφα, βασικές 
νομοθεσίες, ευρωπαϊκές οδηγίες, σε πιο στάδιο βρίσκεται, ποιος 
το έχει καταθέσει κ.α.). 

(γ) Ορισμός αρμόδιου/αρμόδιας επικεφαλής εκτελεστικού 
ελέγχου 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να τεθεί υπό τον έλεγχο ενός
αρμόδιου εκτελεστικού οργάνου. Ως εκ τούτου, προτείνεται όπως
αρμόδιος/αρμόδια επικεφαλής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να
οριστεί ο/η Επίτροπος Νομοθεσίας, με κύριες αρμοδιότητες τον
πλήρη έλεγχο των εργασιών της πλατφόρμας και τη διασφάλιση
της ομαλής και απρόσκοπτής της λειτουργίας.

Η υλοποίηση του έργου e-Legislation αναμένεται να αλλάξει
ριζικά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία του κράτους.
Επιπρόσθετα, η ψηφιοποιήσει αυτών των εργασιών θα συμβάλει
στην επίσπευση τις διεκπεραίωσης του νομοθετικού έργου, ενώ
παράλληλα θα καταστεί πυλώνας θεσμικής διαφάνειας,
παρέχοντας νομοθετική πληροφόρησης προς τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις, η οποία θα είναι φιλική προς το χρήστη.

«Στόχος είναι η δημιουργία 
μιας πλατφόρμας ανοικτών 

δεδομένων, που θα 
διευκολύνει τη συλλογική 

σύνταξη νομοθετικών 
κειμένων και θα προσφέρει 

σχετική πληροφόρηση προς 
τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, η οποία θα 
είναι φιλική προς το 

χρήστη».
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΠΑΡΗΣ

 «Η Βουλή, το καλύτερο 
πανεπιστήμιο της Κύπρου»

Παρά τους συνταγματικούς
περιορισμούς που αντιμετωπίζει η
Βουλή των Αντιπροσώπων μετά την
αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων,
είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να
ελέγξει τις υπερεξουσίες που
απέκτησε ο εκάστοτε Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τονίζει μεταξύ άλλων
σε συνέντευξή του στο
«Nomopress», ο δημοσιογράφος 
της κρατικής ραδιοτηλεόρασης,
Παναγιώτης Καπαρής, 
υπογραμμίζοντας
πως το κοινοβούλιο αποτελεί ένα
πεδίο ουσιαστικού διαλόγου
μεταξύ των εμπλεκομένων στο
πολιτικό γίγνεσθαι.

Σημειώνει ακόμη ότι, πολλά θα
μπορούσαν να αλλάξουν στις
διαδικασίες εντός της Βουλής των
Αντιπροσώπων, υποδεικνύοντας
πως κύριος ρόλος του
Κοινοβουλίου, θα πρέπει να είναι η
καθιέρωση θεσμών και όχι η
επίλυση επί μέρους προβλημάτων.

Πρόσθετα, ο κ. Καπαρής,
αναφέρεται στην σημαντικότητα
της δημοσιογραφικής δουλειάς σε
ότι αφορά τη συμβολή της στη
βελτίωση ή και την αναβάθμιση του
κοινοβουλευτικού έργου, αφού
αποστολή των λειτουργών των
Μέσων Ενημέρωσης είναι να ακούν,
να βλέπουν και να παρεμβαίνουν με
τις ερωτήσεις, τα ρεπορτάζ και τα
άρθρα τους. Σε ότι αφορά το
μέλλον της πολιτικής ζωής της
Κύπρου, ο δημοσιογράφος
εκφράζει την πίστη του στις νέες
γενιές και στις γνώσεις που
διαθέτουν, με το μέλλον να
προδιαγράφεται πολύ αισιόδοξο.

Ποια είναι η άποψή σας για το 
έργο που επιτελείται εντός του 
κυπριακού κοινοβουλίου;

Αν δεν υπήρχε η Βουλή των 
Αντιπροσώπων, η κυπριακή 
κοινωνία θα ήταν 100 χρόνια πίσω, 
οι πολίτες θα ζούσαν με μισθούς 
πάμπτωχων χωρών και το χάσμα 
μεταξύ πλουσίων και φτωχών, θα 
έφθανε σε επίπεδα χωρών της 
Αφρικής. Η εκτελεστική εξουσία, ο 
εκάστοτε Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, μετά την αποχώρηση 
των Τουρκοκυπρίων το 1963-64, 
απέκτησε ουσιαστικά 
υπερεξουσίες. Η νομοθετική 
εξουσία, παρά τους 
συνταγματικούς περιορισμούς, 
είναι η μόνη δύναμη, η οποία 
μπορεί να ελέγξει την κυβέρνηση. 
Το κοινοβούλιο, είναι ο μόνος 
χώρος, όπου διεξάγεται ένας 
ουσιαστικός διάλογος, μεταξύ όλων 
των εμπλεκομένων στο πολιτικό 
γίγνεσθαι. Ευτύχημα μπορεί να 
θεωρείται και το γεγονός, ότι κάθε 
λίγα χρόνια έχουμε εκλογές και οι 
εκάστοτε κυβερνώντες ικανοποιούν 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα 
αιτήματα πολιτών, ελέω ψήφων. Και 
όπως λεν συνήθως οι 
δημοσιογράφοι, η Βουλή είναι το 
καλύτερο πανεπιστήμιο της 
Κύπρου, ο χώρος όπου λέγονται 
όλες οι αλήθειες, αλλά μόνο για 
αυτούς που έχουν ανοικτά τα αυτιά 
και τα μάτια τους. 

«Η πολυλογία δεν έχει 
καμία σχέση με τη 
δημοκρατία» 
Υπάρχει κάτι το οποίο θα 
αλλάζατε στην κυπριακή Βουλή;

Ο εχθρός του καλού είναι το άριστο 
και σίγουρα πολλά μπορούν να 

γίνουν σε ένα ζωντανό και δυναμικό 
θεσμό. Καλό θα ήταν να 
συνενωθούν κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, όπως η Γεωργίας με την 
Περιβάλλοντος, η Δικαιοσύνης με 
την Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η 
Εξωτερικών με την Άμυνας. Με τον 
τρόπο αυτό, θα υπήρχε η 
δυνατότητα καλύτερης λειτουργίας 
των Επιτροπών και μείωσης των 
πολλών προβλημάτων, τα οποία 
προκύπτουν. Επιβάλλεται η 
καθιέρωση αυστηρών 
χρονοδιαγραμμάτων στις 
ερωτήσεις των βουλευτών, τις 
τοποθετήσεις των 
προσκεκλημένων και σίγουρα στην 
διάρκεια των συνεδριάσεων των 
Επιτροπών. Η πολυλογία δεν έχει 
καμία σχέση με την Δημοκρατία και 
«το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν». 
Καλό θα ήταν να μειωθεί ο αριθμός 
των προσκεκλημένων και οι 
συζητήσεις να διεξάγονται μόνο σε 
επίπεδο πολιτικών επιχειρημάτων. 
Κύριος ρόλος της Βουλής πρέπει να 
είναι η καθιέρωση θεσμών και όχι η 
επίλυση επί μέρους προβλημάτων, 
για τα οποία είναι αρμόδιοι οι 
εκάστοτε Υπουργοί. Δεν είναι 
σωστό να ρίχνονται οι «καυτές 
πατάτες» στους βουλευτές και να 
μένουν στο απυρόβλητο οι 
Υπουργοί και οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις. Σοφό θα ήταν να 
θεσμοθετηθεί ο έλεγχος των 
αξιωματούχων από την Βουλή, πριν 
αναλάβουν τα καθήκοντα τους, 
πρακτική η οποία ακολουθείται στο 
Ευρωκοινοβούλιο, στο Αμερικανικό 
Κογκρέσο και σε άλλα κοινοβούλια, 
με εξαιρετικά αποτελέσματα.



«Κομβικό σημείο η 
διαφάνεια, μια από τις 
σημαντικότερες 
παραμέτρους της 
δημοκρατίας»

Με ποιον τρόπο/τρόπους θα 
μπορούσε να συμβάλει η 
δημοσιογραφία στην βελτίωση 
ή/και αναβάθμιση του 
κοινοβουλευτικού έργου;

Η δουλειά των δημοσιογράφων είναι 
πρώτον καταγράφουν αυτά τα οποία 
βλέπουν και ακούνε και κατά 
δεύτερον να παρεμβαίνουν στο 
γίγνεσθαι, με τις ερωτήσεις, τα 
ρεπορτάζ και τα άρθρα τους. Και 
ανάλογα με τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες του κάθε δημοσιογράφου, 
γίνεται και η «καλή» και η «κακή» 
παρέμβαση, για την βελτίωση και 
αναβάθμιση του κοινοβουλευτικού 
έργου. Κομβικό σημείο είναι η 
διαφάνεια, η οποία αποτελεί μια από 
τις σημαντικότερες παραμέτρους 
της Δημοκρατίας.  Σε αυτό το 
επίπεδο μπορούν να γίνουν ακόμη 
πάρα πολλά.  Ωστόσο υπάρχει η 
αντικειμενική δυσκολία, του όγκου 
των πληροφοριών, όπου είναι 
αδύνατο για ένα δημοσιογράφο, να 
μελετά τόσα πολλά έγγραφα τα οποία 
φθάνουν στο κοινοβούλιο. Το ίδιο 
πρόβλημα υπάρχει και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και από εδώ 
γεννήθηκε και ο όρος δημοκρατικό 
έλλειμμα, αφού ο τεράστιος όγκος 
πληροφοριών, λειτουργεί τελικά, ως 
συσκότιση κα μπέρδεμα στην παροχή 
πληροφοριών στους πολίτες. 

«Η εφαρμογή της 
τεχνητής νοημοσύνης, 
θα ανατρέπει κάθε 
σχεδιασμό»

Ποια πιστεύετε πως θα είναι η 
μεγαλύτερη αλλαγή στην παραγωγή 
πολιτικής τα επόμενα 20 χρόνια και 
πως μπορεί η κυπριακή Βουλή να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτή 
την αλλαγή; 

Ο πολιτικός χρόνος τρέχει με 

ιλιγγιώδεις ρυθμούς, μαζί με τους 
ιλιγγιώδεις ρυθμούς της 
τεχνολογίας. Μόνο πρόσφατα δύο 
νεαρά παιδιά στην Κύπρο, 
ετοίμασαν σε χρόνο ρεκόρ, 
ψηφιακό πρόγραμμα, το οποίο 
ετοιμάζει σε δευτερόλεπτα 
περιλήψεις νομικών κειμένων. Η 
εφαρμογή της τεχνητής 
νοημοσύνης, θα ανατρέπει κάθε 
σχεδιασμό, σε όλο τον κόσμο και 
μοιραία και στο μικρό νησί μας.  
Αυτό το οποίο δεν αλλάζει με 
τίποτα, είναι η φύση του ανθρώπου 
και οι ηθικές αρχές. Αν είναι κάτι το 
οποίο μπορεί να κάνει η κυπριακή 
Βουλή, είναι να θεσμοθετήσει 
αυστηρότερους κανόνες χρηστής 
διοίκησης, ώστε να μειωθεί η 
διαφθορά και σίγουρα να 
εξαλειφθούν τα ρουσφέτια και η 
αναξιοκρατία.

Είστε αισιόδοξος για το μέλλον 
της πολιτικής ζωής του τόπου; 

Οι νέες γενιές είναι πολύ πιο ικανές 
από τις προηγούμενες, έχουν πολύ 
περισσότερες γνώσεις και το 
κυριότερο δεν κουβαλούν τα πάθη 
και το «αίμα», τα οποία πότισαν τις 
γενιές του 1960 και 1970. Από εκεί 
και πέρα, ο πλανήτης, το παγκόσμιο 
χωριό μας, έγινε τόσο μικρό πλέον 
με το διαδίκτυο, με αποτέλεσμα οι 
εγωισμοί και οι αλαζονείες των 
προηγούμενων γενιών, να 
κατευνάζουν από τις παγκόσμιες 
εξελίξεις. Η Κύπρος δεν είναι πλέον 
το κέντρο του κόσμου και ο κύπριος 
πλέον ταξιδεύει και γνωρίζει πολύ 
καλά ότι «σαν την Κύπρο δεν έχει». 
Με αυτά τα δεδομένα και η πολιτική 
ζωή, μετά την κατάργηση των 

μπαλκονιών και των αφισών, 
κινείται πλέον σε πιο 
τεχνοκρατικά επίπεδα. Άρα 
το μέλλον που 
προδιαγράφεται είναι πολύ 
αισιόδοξο και τα καλύτερα 
έρχονται. 

Ο Παναγιώτης Καπαρής είναι 
δημοσιογράφος και 
αρθρογράφος. Από το 2000 
μέχρι σήμερα εργάζεται στο 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμά Κύπρου 
ως κοινοβουλευτικός 
συντάκτης. 

«Όπως λεν συνήθως οι 
δημοσιογράφοι, η Βουλή 

είναι ο χώρος όπου 
λέγονται όλες οι αλήθειες, 
αλλά μόνο για αυτούς που 
έχουν ανοικτά τα αυτιά και 

τα μάτια τους»
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ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΥ

«Ιδιαίτερα σημαντικός ο 
ρόλος της κοινοβουλευτικής 
διπλωματίας»

Τη σημασία της προβολής του
έργου που επιτελείται, τόσο από
την ίδια τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, όσο και μέσω 
πρωτοβουλιών όπως το 
«Νοmoplatform», τονίζει σε
συνέντευξή της στο «Nomopress»,
η πρόεδρος της 5ης Βουλής των
Νέων Αντιπροσώπων, Ευγενία
Χαμηλού, υπογραμμίζοντας πως οι
ένεργειες αυτές, συμβάλλουν στην
ενημέρωση της Κυπριακής
κοινωνίας και στην εδραίωση της
συμμετοχικής δημοκρατίας.
Περεταίρω, η πρόεδρος της ΒτΝ,
υποδεικνύει τον καίριο ρόλο που
κατέχει η κοινοβουλευτική
διπλωματία, ένας τομέας λιγότερο
γνωστός, ωστοσο κατά την αποψή
της, ιδιαίτερα σημαντικός.

«Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε
πολιτική παιδεία στους πολίτες»,
σημειώνει μεταξύ άλλων η κ.
Χαμηλού, βάζοντας στο κάδρο τη
νέα γενιά, αλλά και τις
υποχρεώσεις του κράτους, του
σχολείου, της κοινωνίας των
πολιτών και της οικογένειας στη
διαμόρφωση κουλτούρας
συμμετοχικότητας.

Πρόσθετα, η πρόεδρος της ΒτΝ,
αναφέρεται στις μεγάλες αλλαγές
που επερχονται σε ότι αφορά την
παραγωγή πολιτικής και προτείνει
τους τρόπους, με τους οποίους, το
κυπριακό κοινοβούλιο μπορεί να
προτειμαστεί κατάλληλα για όσα
έρχονται, ενώ εκφράζει την
αισιοδοξία της σε ότι φορά το
μέλλον της πολιτικής ζωής του
τόπου, με ενεργούς πολιτες που
δεν θα ικανοποιούνται με τις
μετριότητες.

Ποια είναι η άποψή σας για το 
έργο που επιτελείται εντός του 
κυπριακού κοινοβουλίου;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το έργο 
που επιτελείται από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων είναι εκ των ων ουκ 
άνευ. Ως εκ τούτου, η προβολή του, 
τόσο από την ίδια τη Βουλή όσο 
και μέσω άλλων διόδων, όπως το 
Nomoplatform, συμβάλλει θετικά 
στη διαμόρφωση μιας σωστά 
ενημερωμένης Κυπριακής 
κοινωνίας και συνεπώς στην 
εδραίωση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας. Πέραν από την 
παραγωγή νομοθετικού έργου και 
την άσκηση του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων έχει καίριο ρόλο 
και λόγο σε άλλους τομείς, όπως 
είναι η κοινοβουλευτική 
διπλωματία. Για παράδειγμα, 
πρόσφατα είχα επιλεγεί ως 
Αντιπρόσωπος της Νεολαίας από 
το Commonwealth Parliamentary 
Assembly του Ηνωμένου Βασιλείου 
στα πλαίσια του ρόλου μου ως 
Associate Fellow του Royal Com-
monwealth Society και συμμετείχα 
στο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ της 
Κοινοπολιτείας για την 
Προετοιμασία των Κοινοβουλίων 
για τη Διάσκεψη COP26. H 
συζήτηση αφορούσε τη σχέση 
Βουλευτών - κυβερνήσεων, τον 
ορισμό φιλόδοξων δεσμεύσεων 
για το κλίμα και τη συμμόρφωση 
των κρατών μελών με τις διεθνείς 
συμφωνίες. Η κοινοβουλευτική 
διπλωματία είναι ένας τομέας ο 
οποίος είναι λιγότερο γνωστός, 
όμως ιδιαίτερα σημαντικός, και 
προσωπικά με ενδιαφέρει έντονα.

«Άκρως σημαντική 
η πρόσβαση του 
κοινού στις 
κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες»
Τι θα αλλάζατε στην Κυπριακή 
Βουλη;

Η Κυπριακή Βουλή, ιδιαίτερα 
έπειτα από την εκλογή της 
Εξοχότατης Προέδρου κυρίας 
Αννίτας Δημητρίου, αλλά και της 
θετικής συμβολής πολλών 
Βουλευτών και Βουλευτριών της, 
έχει μέσα σε ένα χρόνο γίνει 
αισθητά πιο προσεγγίσιμη προς 
τους πολίτες και ιδιαίτερα στις 
νέες και τους νέους, τουλάχιστον 
από τη δική μου οπτική γωνία. Η 
συνεχής βελτίωσή της, όπως 
μέσω της αναβάθμισης της 
ψηφιακής της βιβλιοθήκης, για 
παράδειγμα, θα μπορούσε να 
συμβάλει θετικά προς την 
ποιότητα των συζητήσεων και 
των επιχειρημάτων των 
Βουλευτών, αλλά και να 
διευκολύνει το έργο των 
ακαδημαϊκών. Επίσης, η 
πρόσβαση του κοινού στις 
κοινοβουλευτικές διαδικασίες 
είναι άκρως σημαντική. Μία 
βέλτιστη πρακτική η οποία 
αντλείται από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου στο οποίο εργάζομαι 
τώρα, είναι τα σχόλια από 
εμπειρογνώμονες από το 
λεγόμενο «JurisConsult» πριν 



από κάθε συζήτηση, πράγμα που 
βελτιώνει τη ποιότητα του 
διαλόγου. Παράλληλα, υπάρχει 
πρόσβαση του κοινού σε αυτούς 
τους διαλόγους, για παράδειγμα 
μέσω της ανάρτησης των 
συζητήσεων στην ιστοσελίδα και 
στον λογαριασμό του δικαστηρίου 
στο Twitter. Συγκεκριμένα, εάν αυτό 
το μοντέλο υιοθετείτο στις 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της 
Κυπριακής Βουλής, η πρόσβαση του 
κοινού στις συζητήσεις θα 
αυξήσουν τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία και την ποιότητα του 
διαλόγου.

«Χρειαζόμαστε 
πολιτική παιδεία και 
όχι πολιτική στην 
παιδεία»
Με ποιον τρόπο/τρόπους θα 
μπορούσε να συμβάλει η νέα γενιά 
στην βελτίωση ή/και αναβάθμιση 
του κοινοβουλευτικού έργου;

Αρχικά, για να είναι έτοιμη η νέα 
γενιά να βελτιώσει ή και να 
αναβαθμίσει το κοινοβουλευτικό 
έργο, οφείλουμε να 
καλλιεργήσουμε πολιτική παιδεία 
στους πολίτες εξ απαλών ονύχων. 
Υπάρχουν αμέτρητα στατιστικά 
στοιχεία που δείχνουν ότι οι νέοι 
δεν ψηφίζουν ή δεν ενδιαφέρονται 
για την πολιτική. Ότι δήθεν δεν 
τους νοιάζει ποιες αποφάσεις 
λαμβάνονται στην κοινωνία μας. 
Φυσικά, θα είναι δύσκολο να βρεθεί 
ένας έφηβος που να ενδιαφέρεται 
για την πολιτική φορολογικής 
μεταρρύθμισης, για παράδειγμα. 
Αλλά η πολιτική και το 
κοινοβουλευτικό έργο είναι κάτι 
περισσότερο από αυτό. Αφορούν 
οτιδήποτε συμβαίνει στις γειτονιές 
μας, στα σπίτια μας, στα σχολεία 
μας, στη χώρα μας. Πρόκειται για το 
τι πρέπει να μας επιτραπεί να 
κάνουμε ως πολίτες. Ποια 
συμπεριφορά πρέπει να 
επικυρωθεί και ποια να τιμωρηθεί. 
Τι είναι δίκαιο και τι όχι. Και πολλοί 
νέοι δεν γνωρίζουν την 
απεραντοσύνη των θεμάτων που 
καλύπτει η πολιτική. 

Επομένως, το κράτος, το σχολείο, η 
κοινωνία των πολιτών και η 
οικογένεια (όχι όμως η 
οικογενειοκρατία και ο νεποτισμός) 

οφείλουν να μεταλαμπαδεύσουν 
αυτή την κουλτούρα στους πολίτες, 
να τους βοηθήσουν να 
κατανοήσουν τη λειτουργία της 
Βουλής, τις διακρίσεις των 
εξουσιών, των ελέγχων και των 
ισορροπιών και άλλα. 
Χρειαζόμαστε πολιτική παιδεία και 
όχι πολιτική στην παιδεία. Επίσης, 
η πολιτεία οφείλει να στηρίξει και 
να θεσμοθετήσει πρωτοβουλίες 
που προάγουν τη συμμετοχή των 
νέων σε θέματα που απασχολούν τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. Απτό 
παράδειγμα αποτελεί η Βουλή των 
Νέων, η οποία συγκλείνεται κάθε 
χρόνο σχεδόν για να «νομοθετήσει» 
με έναν ιδιότυπο τρόπο, μέσω της 
υιοθέτησης εκθέσεων των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών οι 
οποίες προσομοιώνονται. Τέτοιες 
πρωτοβουλίες όμως δεν παύουν να 
είναι εθελοντικές, αμισθί και να 
διοργανώνονται σε επίπεδο μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, ενώ η 
θεσμοθέτησή τους, για παράδειγμα 
όπως γίνεται με τη Βουλή των 
Γερόντων, θα μπορούσε να 
ενδυναμώσει τις φωνές των νέων 
και να κάνει τη συμβολή τους ακόμη 
πιο ουσιαστική.

Ποια πιστεύετε πως θα είναι η 
μεγαλύτερη αλλαγή στην 
παραγωγή πολιτικής τα επόμενα 
20 χρόνια και πως μπορεί η 
κυπριακή Βουλή να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για 
αυτή την αλλαγή;

Τον τελευταίο καιρό 

παρατηρούνται έντονα τα 
φαινόμενα της ψηφιακής 
συνταγματοποίησης και της 
ιδιωτικοποίησης της παραγωγής 
πολιτικής. Βλέπουμε, ιδίοις 
όμμασι, µεγάλες ψηφιακές 
πλατφόρµες, όπως η Google στον 
τοµέα των µηχανών αναζήτησης 
αλλά και το Facebook, το Twitter, 
το Instagram, το YouTube και άλλα 
στον τοµέα των µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, να αποτελούν 
σημαντικούς πρωταγωνιστές 
στην πληροφόρηση, τη 
ψυχαγωγία και άλλους τομείς οι 
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι πλέον της 
καθημερινότητάς μας. Απτό 
παράδειγμα της δύναμης των 
εταιρειών και των πλατφόρμων 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης που 
λειτουργούν ως φύλακες του 
πολιτικού λόγου, αποτελεί ο 
αποκλεισμός του τέως Προέδρου 
των ΗΠΑ, Donald Trump, από το 
Twitter. Η Κυπριακή Βουλή, σε 
συνεργασία με διεθνείς και 
υπερεθνικούς οργανισμούς όπως 
το Συμβούλιο της Ευρώπης και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να 
οπλίσει τα άτομα που την 
στελεχώνουν από 
εμπειρογνώμονες στον τομέα 
αυτό, αφού η αλόγιστη δύναμη 
του ιδιωτικού τομέα στην 
παραγωγή πολιτικής, δηλαδή 
στην εκτέλεση μίας παραδοσιακά 
δημόσιας λειτουργίας, ενδέχεται 
να έχει αντίκτυπο στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τη δημοκρατία και το 
κράτος δικαίου.

«H πολιτική και το κοινοβουλευτικό 
έργο αφορούν οτιδήποτε συμβαίνει 
στις γειτονιές μας, στα σπίτια μας, 

στα σχολεία μας, στη χώρα μας. 
Πρόκειται για το τι πρέπει να μας 
επιτραπεί να κάνουμε ως πολίτες. 

Ποια συμπεριφορά πρέπει να 
επικυρωθεί και ποια να τιμωρηθεί. 

Τι είναι δίκαιο και τι όχι»
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«Το να είναι κανείς 
αισιόδοξη/ος, σημαίνει 
όχι μόνο να πιστεύουμε 
στα «καλά» πράγματα, 
αλλά στα «καλύτερα»

Είστε αισιόδοξη για το μέλλον της 
πολιτικής ζωής του τόπου;
Η αισιοδοξία πολλές φορές ερμηνεύεται 
ως η έντονη προσδοκία μας πώς όλα θα 
πάνε καλά στη ζωή, ασχέτως των 
εμφανιζόμενων εμποδίων και των 
απογοητεύσεων που υπάρχουν και 
εμφανίζονται πολύ συχνά. Αναμφίβολα, 
τα «υλικά» τόσο της αισιοδοξίας όσο και 
του ρεαλισμού είναι εξίσου σημαντικά 
στο εγχείρημα ή αν θέλετε στη 
«συνταγή» της πολιτικής ζωής της 
Κύπρου. Θα ήταν παράλειψη να ήμασταν 
αισιόδοξες και αισιόδοξοι χωρίς να 
λαμβάνουμε υπόψη τα εμπόδια, τα 
αδύνατα σημεία και τους κινδύνους που 
απειλούν σαν δαμόκλειος σπάθη τη 
Βουλή αλλά και τη δημοκρατία και το 
κράτος δικαίου γενικότερα. Το να είναι 
κανείς αισιόδοξη/ος για εμένα, λοιπόν, 

σημαίνει όχι μόνο να πιστεύουμε στα 
«καλά» πράγματα, αλλά στα 
«καλύτερα». Με αυτή την έννοια είμαι 
αισιόδοξη ότι οι Κύπριοι πολίτες θα 
ενημερώνονται καλύτερα, θα είναι 
πιο ενεργοί, και δεν θα 
ικανοποιούνται με τις μετριότητες 
αλλα θα επιθυμούν κάτι 
περισσότερο, κάτι καλύτερο για το 
μέλλον αυτού του τόπου.

Η Ευγενία Χαμηλού είναι απόφοιτη 
LLB Law από το University of Warwick 
(2017-2020) και LLM with Specialism 
in Public International Law 
(2020-2021) από το London School of 
Economics and Political Science. 
Είναι Πρόεδρος της 5ης Βουλής των 
Νέων Αντιπροσώπων και εργάζεται 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο 
Στρασβούργο.
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ΛΕΥΚΙΟΣ
ΣΕΡΓΙΔΗΣ
«Μια ενεργή κοινωνία των 
πολιτών, σημαντικός θεσμός για 
μια υγιή δημοκρατική χώρα»

«Το αποτύπωμα της κλιματικής
κρίσης, γίνεται ολοένα και πιο
έντονο και πιο σοβαρό όσο περνά ο
χρόνος και σήμερα δεν γίνονται
ουσιώδεις αλλαγές για την
αντιμετώπιση του μέσω του
μετριασμού των επιπτώσεων του».
Αυτό αναφέρει σε συνέντευξη του
στο «Nomopress», ο Λεύκιος
Σεργίδης, Εκτελεστικός
Διευθυντής του Ιδρύματος Terra
Cypria, τονίζοντας παράλληλα ότι
αργά ή γρήγορα και η χώρα μας θα
οδηγηθεί στη λήψη μέτρων και
πολιτικών, απαλλαγμένων από τα
όποια οικονομικά και άλλα
συμφέροντα, για την αντιμετώπιση
του προβλήματος.

Σε ότι αφορά τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, ο κ. Σεργίδης
εκφράζει την πεποίθηση ότι θα
μπορούσε να προωθηθεί
περισσότερο η διαφάνεια στις
εργασίες των Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών, με τη δημοσιοποίηση
πρακτικών των συνεδριών ή και τη
βιντεοσκόπηση και τη διάθεσή τους
στο διαδίκτυο, όπως συμβαίνει σε
άλλες χώρες.

Ο κ. Σεργίδης, εξέφρασε την 
αισιοδοξία του για μια καλύτερη 
πολιτική ζωή στον τόπο μας, η 
οποία θα πρέπει να αποτελεί τρόπο 
και φιλοσοφία ζωής για κάθε 
συμπολίτη μας, αλλά και κάθε 
μέλος της κοινωνίας των πολιτών, 
στον τρόπο που εργάζεται και 
προωθεί τις ιδέες του/της.
 
Ποια είναι η άποψή σας για το 
έργο που επιτελείται εντός του 
κυπριακού κοινοβουλίου;

Το Κοινοβούλιο, είναι από τη φύση
του ένας θεσμός μέσω του οποίου
αντικατοπτρίζεται η

δημοκρατικότητα που επικρατεί σε
έναν τόπο, αλλά και η πολιτική και
κοινωνική ωριμότητα ενός λαού.
Στην Κυπριακή Βουλή, επιτελείται
ένα πολύ σημαντικό έργο, τόσο
μέσω της συζήτησης και ψήφισης
νομοθετημάτων, όσο και μέσω της
άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου
και προώθησης προτάσεων νόμου
από βουλευτές.
 
Σίγουρα, σε όλους τους
κοινοβουλευτικούς χώρους
υπάρχει χώρος για βελτίωση.
Πιστεύω όμως ότι, όσο περνούν τα
χρόνια το κοινοβουλευτικό έργο
διαρκώς βελτιώνεται και 
αυτοεξελίσσεται, αποβάλλοντας 
σιγά-σιγά, κάποια προβληματικά
παραδείγματα και πρακτικές του
παρελθόντος.

Υπάρχει κάτι το οποίο θα 
αλλάζατε στην κυπριακή Βουλή;

Θα ήταν ιδανικό αν μπορούσε να
προωθηθεί περισσότερο η
διαφάνεια στις εργασίες των
κοινοβουλευτικών επιτροπών, με τη
δημοσιοποίηση των πρακτικών των
συνεδριών ή / και με την
βιντεοσκόπηση και διάθεση τους
στο κοινό μέσω διαδικτύου, όπως
συμβαίνει και σε άλλες χώρες.

Επίσης, θα ήταν σημαντικό οι
προτάσεις νόμου να μην
περιορίζονται μόνο σε θέματα που
δεν δημιουργούν έξοδα στην
κυβέρνηση. Θα μπορούσε να
εξευρεθεί μια φόρμουλα
συζήτησης των προτάσεων νόμου
με την εκτελεστική εξουσία και την
κοινωνία των πολιτών, και να μην
αναιρούνται αυτόματα σε
περίπτωση που δημιουργούνται
κόστη στην κυβέρνηση. 

Με ποιον τρόπο/τρόπους θα 
μπορούσε να συμβάλει η 
κοινωνία των πολιτών στην 
βελτίωση ή/και αναβάθμιση του 
κοινοβουλευτικού έργου;

Μια ενεργή κοινωνία των πολιτών,
είναι ένας πολύ σημαντικός
θεσμός για μια υγιή δημοκρατική
χώρα. Η άποψη της κοινωνίας των
πολιτών, είτε ως οργανωμένα
σύνολα με συγκεκριμένες
καταστατικές υποχρεώσεις, είτε
ως ομάδες ή άτομα των οποίων τα
συμφέροντα ή η ποιότητα ζωής
δύναται να επηρεάζεται, είναι
πολύ σημαντικό να ακούγεται
αλλά και να λαμβάνεται σοβαρά
υπόψη, πριν από τη λήψη
οποιονδήποτε αποφάσεων.

Πάρα πολύ συχνά, η κοινωνία των
πολιτών, διαθέτει εξειδικευμένη
και αμερόληπτη άποψη επί
συγκεκριμένων θεμάτων, η οποία 
μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά
στα διάφορα κέντρα λήψης
αποφάσεων,
συμπεριλαμβανομένου και του
κοινοβουλευτικού χώρου.

Ποια πιστεύετε πως θα είναι η 
μεγαλύτερη αλλαγή στην 
παραγωγή πολιτικής τα επόμενα 
20 χρόνια και πως μπορεί η 
κυπριακή Βουλή να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για 
αυτή την αλλαγή; 

Αναπόφευκτα, μέσα στα επόμενα
χρόνια, αναμένονται πολύ μεγάλες
κοινωνικές και οικονομικές
αναδιαρθρώσεις, λόγω της
κλιματικής κρίσης που ταλανίζει
τον πλανήτη. Για το λόγο αυτό,
πιστεύω ότι η ανάγκη προστασίας
του περιβάλλοντος και η
προώθηση πολιτικών προς αυτή 
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την κατεύθυνσή, θα ανεβούν πάρα 
πολύ στην πολιτική ατζέντα του 
τόπου μας.

Δυστυχώς, το αποτύπωμα της
κλιματικής κρίσης αναμένεται να
γίνεται πιο έντονο και πιο σοβαρό
όσο περνά ο χρόνος, ενώ την ίδια 
ώρα,δεν βλέπουμε να γίνονται
ουσιώδεις αλλαγές για την
αντιμετώπιση,του μέσω του
μετριασμού των επιπτώσεων του,
αλλά και την προσαρμογή σε αυτό.

Πιστεύω ότι οι αναπόφευκτές
επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης,
τόσο σε εθνικό, όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, θα οδηγήσουν 
αργά ή γρήγορα τη χώρα μας, όπως 
και όλο τον κόσμο, στην λήψη 
μέτρων και πολιτικών απαλλαγμένων 
από τα όποια οικονομικά και άλλα
συμφέροντα, για αντιμετώπιση του
προβλήματος. Κάποια από τα μέτρα
αυτά θα είναι η απεξάρτηση από τα
ορυκτά καύσιμα, η στροφή προς τις
ανανεώσιμες πηγές ενεργείας, η
άμεση λύση του κυκλοφοριακού
προβλήματος του νησιού μας και η
προώθηση βιώσιμων και
πραγματιστικών μέσων δημόσιας
και μαζικής μεταφοράς αφού, όπως
είναι γνωστό, οι μεταφορές είναι ο
πιο σημαντικός τομέας εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου στο νησί
μας, εκτός του συστήματος
εμπορίας ρύπων.

Παράλληλα, αναμένεται ότι η 
πολιτική της προστασίας της 
βιοποικιλότητας και της αποφυγής 
της αλλαγής χρήσης γης, θα 
αποκτήσει μέγιστη σημασία. 
Συγκεκριμένα, στο μέλλον πιστεύω 
ότι θα προωθηθεί η πολιτική για 
συμπαγή ανάπτυξη μέσα και πέριξ 
των δήμων και κοινοτήτων. 
Παράλληλα η διαφύλαξη των 
αγροτικών και φυσικών περιοχών θα 
γίνει πολύ αυστηρή με παράλληλη 
εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για 
άτομα που δύναται να στερούνται 
αναπτυξιακών δικαιωμάτων.

Το στοίχημα κατά την άποψη μου, 
δεν είναι αν αυτή η αλλαγή και η
διείσδυση της περιβαλλοντικής
προτεραιότητας στις πολιτικές του
κράτους, θα γίνει στο νησί μας μέσα
στην ερχόμενη 20ετία. Το
πραγματικό στοίχημα, είναι πόσο
σύντομα θα γίνει αυτή η αλλαγή,
ώστε να αποφύγουμε, όσο καλύτερα
και αποτελεσματικά μπορούμε, τις
περαιτέρω επιπτώσεις αυτής της
κρίσης.

Είστε αισιόδοξος για το μέλλον 
της πολιτικής ζωής του τόπου;
 
Ναι. Πιστεύω ότι η αισιοδοξία για
μια καλύτερη πολιτική ζωή στον
τόπο μας, πρέπει να είναι τρόπος
και φιλοσοφία ζωής για τον
κάθε συμπολίτη μας και μέλος της
κοινωνίας των πολιτών, στον τρόπο
που εργάζεται και προωθεί τις
ιδέες του/της. Σε καμιά κοινωνία
δεν είναι όλα ρόδινα, ωστόσο, η
συνεχής επιδίωξη για βελτίωση
πρέπει να είναι μια συλλογική
προσπάθεια που να αποτελεί
διαχρονική επιδίωξη όλων μας, με
γνώμονα πάντα τη συνεχή βελτίωση
και δημιουργία καλύτερων
συνθηκών ζωής για όλους εμάς και
για τις μελλοντικές γενεές.

«Χρειάζονται μέτρα αντιμετώπισης 
της κλιματικής κρίσης,  όπως,  η 

απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, 
η στροφή προς τις ανανεώσιμες 

πηγές ενεργείας, η άμεση λύση του
κυκλοφοριακού προβλήματος του

νησιού μας και η προώθηση
βιώσιμων και πραγματιστικών

μέσων δημόσιας και μαζικής
μεταφοράς αφού, όπως είναι

γνωστό, οι μεταφορές είναι ο πιο
σημαντικός τομέας εκπομπών

αερίων του θερμοκηπίου στο νησί
μας, εκτός του συστήματος 

εμπορίας ρύπων»

O Λεύκιος Σεργίδης είναι 
Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Ιδρύματος Terra Cypria – Το 
Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του 
Περιβάλλοντος. Συμμετέχει σε 
διάφορες τεχνικές επιτροπές για 
τη προστασία του περιβάλλοντος 
ενώ εκπροσωπεί το Terra Cypria 
σε συνεδριάσεις 
κοινοβουλευτικών επιτροπών για 
περιβαλλοντικά θέματα. 
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Οxygono &
Cyprus Forum
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χρόνια
Oxygono

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη αλλά συνάμα σημαντική 
συγκυρία,  υπό το βάρος της συνεχούς αμφισβήτησης 
των θεσμών και του πολιτικού συστήματος εντός και 
εκτός συνόρων, δημιουργήθηκε το Οxygono από μία 
ομάδα νέων ανθρώπων. H ιδέα για τη δημιουργία του 
Oxygono, γεννήθηκε περί τα τέλη του 2011, σε μια 
περίοδο όπου η οικονομική και κοινωνική κρίση στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο ήταν στο απόγειό της. 
Ταυτόχρονα ξεκινούσε μια έντονα ταραχώδης περίοδος 
αμφισβήτησης και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
γεγονός που πυροδοτούσε έντονους προβληματισμούς 
για την έκβαση των πραγμάτων, καθώς και τον τρόπο 
παρέμβασης και την ποιότητα συμμετοχής των πολιτών 
στα τότε κοινωνικώς κείμενα. 

Για την ιστορία, το Oxygono άρχισε τη λειτουργία του 
στις 13.12.2012 από μια παρέα τριών φοιτητών νομικής, 
ως ένα διαδικτυακό blog το οποίο φιλοξενούσε άρθρα 
με ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος με απώτερο 
σκοπό να εξελιχθεί σε μια δεξαμενή σκέψης που θα 

εξέφραζε συγκεκριμένη άποψη σε κοινωνικά και 
πολιτικά ζητήματα. Η επιλογή του ονόματος δεν ήταν 
καθόλου τυχαία. Οξυγόνο, άχρωμο, άοσμο, αόρατο, 
αλλά και ταυτόσημο ζωής. Το οξυγόνο της 
δημοκρατίας, της επιστημονικής σκέψης, και 
γενικότερα κάθε ανθρώπινης πνευματικής εκδήλωσης, 
είναι δίχως άλλο ο ελεύθερος διάλογος και το πνεύμα 
του ορθολογισμού. Αυτό είναι το πολύτιμο οξυγόνο 
που συνοδεύει την ανθρώπινη σκέψη από την αρχαία 
Ελλάδα, την Αναγέννηση, τον Διαφωτισμό ως και τις 
μέρες μας.

Βασική παρατήρηση της περιόδου εκείνης, αποτέλεσε 
το γεγονός ότι υπήρχε αδυναμία πολλών δρώντων του 
δημόσιου λόγου να αφουγκραστούν και να συζητήσουν 
εποικοδομητικά. Έτσι από το 2014, το Οxygono 
εγγράφεται ως Σωματείο και καθίσταται ένας μη 
κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος , το 2015 δηλώνει 
για πρώτη φορά την παρουσία του στον δημόσιο 

διάλογο σε εκδήλωση με θέμα τη διαφθορά. Έκτοτε, ο 
οργανισμός μετεξελίχθηκε σε μία πλατφόρμα άσκησης 
θετικής πίεσης για τη βελτίωση του τρόπου 
παραγωγής πολιτικής με μια πλειάδα εκδηλώσεων 
προς αυτή την κατεύθυνση. Κορωνίδα των 
προσπαθειών του οργανισμού είναι η ετήσια 
διοργάνωση του Cyprus Forum αλλά και η ίδρυση και 
λειτουργία του Nomoplatform, ενός ανεξάρτητου 
νομοθετικού παρατηρητηρίου.
 
Οι παρεμβάσεις μας και οι στόχοι για το μέλλον

Το Oxygono, όλα αυτά τα χρόνια έχει πραγματοποιήσει 
αρκετές δημόσιες συζητήσεις τύπου debate είτε 
informal conversations. Φιλοξενήθηκαν αρκετές 
προσωπικότητες μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, στο 
πρώτο State of the Republic, ο πρώην Γενικός 
Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, η διευθύντρια των 
Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους, ο νομπελίστας 
οικονομολόγος Χριστόφορος Πισσαρίδης, η κορυφαία 
Ελληνίδα βυζαντινολόγος και πρώην πρύτανης του 
πανεπιστημίου της Σορβόννης, Ελένη Γλυκατζή 

Αρβελέρ. Μια από τις σημαντικές προσπάθειες μας σε 
όλες τις συζητήσεις που διεξάγονται υπό την ομπρέλα 
του Oxygono, είναι η διατήρηση των ισορροπιών 
μεταξύ των ομιλητών και των ομιλητριών ως προς τη 
διάσταση του φύλου, στέλνοντας έτσι ηχηρά μηνύματα 
στην κοινωνία, σε ότι αφορά την ισότητα.
 
Το Oxygono δεν εκφέρει συγκεκριμένη άποψη, αλλά 
λειτουργεί ως forum για συζήτηση των διαφόρων 
θεμάτων επιδιώκοντας να φέρει κοντά 
αξιωματούχους, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκούς, 
ακτιβιστές και ενεργούς πολίτες. Με τις υφιστάμενες 
δομές στην Κυπριακή κοινωνία δεν υπάρχει αυτή η 
αλληλεπίδραση στον βαθμό που πρέπει, κυριαρχεί ο 
ατομικισμός και η συγκρουσιακή ρητορική και δεν 
μπορεί να επιτευχθεί αυτό που αποκαλούμε inclusive 
growth (συλλογική πρόοδος) κάτι που συμβαίνει σε 
υγιείς κοινωνίες.

Με το σωστό follow up με τη χρήση των 
συμπερασμάτων που προκύπτουν από τις συζητήσεις 
και άλλες δράσεις, είναι εφικτή η άσκηση θετικής 
πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την επίτευξη 

της Γεωργίας Αθανασίου*
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«Το Oxygono δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά 
ταυτόχρονα ανήκει σε όλους. Η ιδέα και το 

όραμα που υπηρετεί, είναι υπεράνω των 
εκάστοτε ατόμων που το απαρτίζουν»

αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
απόψεις εμπειρογνωμόνων αλλά και όλες τις λογικές 
ανησυχίες που διατυπώνονται. Αυτή η διαδικασία 
μπορεί να ξεκινά τόσο από τους πολίτες που θέλουν να 
δουν κάποιες αλλαγές, όσο και από πολιτικούς που 
θέλουν να κάνουν αλλαγές και χρειάζονται τη στήριξη 
της κοινωνίας των πολιτών.
 
Το Oxygono φιλοδοξεί να δημιουργήσει μόνιμους 
θεσμούς στην κυπριακή δημόσια συζήτηση όπως το 
«State of the Republic», στο οποίο φιλοξενείται ο 
εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας (αντίστοιχο του 
State of the Union σε ΗΠΑ και ΕΕ), τη σειρά Ideas2Par-
liament με τη συνεργασία της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, τη σειρά 2040 για τη δημιουργία 
μακροπρόθεσμου πλάνου για την κάθε πόλη της 
Κύπρου αλλά και τις αγροτικές περιοχές και η οποία 
σειρά πρόκειται να μετεξελιχτεί και να ενσαρκωθεί στο 
ετήσιο Cyprus Forum: Cities 2040 και το Cyprus Forum 
στο οποίο κορυφώνονται οι δράσεις του Oxygono. 

10 χρόνια παρουσίας: Οι κλειστές πόρτες… άνοιξαν και 
συνεχίζουμε

Ένα τέτοιο εγχείρημα για τα δεδομένα της εποχής 
φάνταζε απλώς ουτοπία. Πολλοί χαρακτήρισαν τους 
ανθρώπους του Oxygono, μοναχικούς καβαλάρηδες και 
ότι αυτό που έκαναν ήταν απλώς… δονκιχωτισμός. 
Σήμερα, πολλές από τις προσπάθειες, σε πείσμα των 
καιρών, τις είδαμε να ευοδώνονται. Οι παίχτες – κλειδιά 
που στο παρελθόν δύσκολα θα αποδέχονταν 
προ(σ)κλήσεις σε δημόσιες συζητήσεις, σήμερα 
συμμετέχουν, δίνοντας μας την ευκαιρία να λέμε πως 
καταφέραμε ν’ αλλάξουμε νοοτροπίες γύρω από τη 
δημόσια συζήτηση. Η ίδια η δημόσια συζήτηση είναι 
αυτή που ασκεί τη θετική πίεση και φέρνει στο 
προσκήνιο τις επιθυμητές αλλαγές.

Κοιτάζοντας πίσω σ’ αυτά τα δέκα χρόνια, τα προβλήματα 
δεν ήταν και λίγα. Αρκετές φορές αναρωτηθήκαμε εάν 
τελικά αξίζει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Ιδιαίτερα 

μέσα από συνεχείς αμφισβητήσεις και την καχυποψία 
τρίτων, οι οποίοι θεωρούσαν ότι πίσω από τις 
προσπάθειες κρύβονται αλλότρια συμφέροντα και 
κίνητρα. Όμως το πάθος και η αγάπη μας για τον 
οργανισμό μας αλλά και για την αλλαγή μας οδήγησε 
στο να πεισμώσουμε και να συνεχίσουμε δυναμικά. 
Αυτά τα 10 χρόνια αποδείξαμε περίτρανα ότι οι 
προθέσεις μας είναι καθαρές και στόχος μας είναι να 
προσφέρουμε στην κοινωνία.

Το Oxygono δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά ταυτόχρονα 
ανήκει σε όλους. Η ιδέα και το όραμα που υπηρετεί, 
είναι υπεράνω των εκάστοτε ατόμων που το 
απαρτίζουν.

*Η Γεωργία είναι δικηγόρος και ασχολείται με το τραπεζικό και ποινικό δίκαιο. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο με κατεύθυνση στο Ποινικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 
ίδιο πανεπιστήμιο. Από τον Αύγουστο του 2016 είναι η Πρόεδρος του ΔΣ του Oxygono. Επίσης, είναι μέλος της 
επιστημονικής ομάδας του Συνδέσμου Προστασίας Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων. Πιστεύει ότι κάθε πολίτης 
πρέπει να επιδεικνύει ενδιαφέρον και να εμπλέκεται στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι αφού με αυτό τον τρόπο αποκτά το 
δικό του ρόλο και φωνή στην κοινωνία και συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων.
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Γιορτή για τη χάραξη πολιτικής 
το 3º Cyprus Forum
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Το Cyprus Forum αποτελεί την μεγαλύτερη ανεξάρτητη 
διοργάνωση χάραξης πολιτικής στην Κύπρο, το οποίο 
διοργανώνεται από τον μη κυβερνητικό οργανισμό 
Oxygono σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των 
Δελφών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2020 ως ένα 
ανεξάρτητο, φιλόδοξο, μη κερδοσκοπικό ετήσιο 
συνέδριο που επιδιώκει να γίνει μοχλός και καταλύτης 
για αλλαγές μέσω συζητήσεων που οδηγούν σε 
δεσμεύσεις, δράσεις και αποτελέσματα. 

Το Cyprus Forum καταφέρνει να συγκεντρώσει 
τοπικούς και ξένους πολιτικούς ηγέτες, σημαντικές 
προσωπικότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, τα Μέσα Ενημέρωσης, εκπροσώπους από τον 
ακαδημαϊκό χώρο και την Κοινωνία των Πολιτών, με 
στόχο την έναρξη διαλόγου, την ανταλλαγή ιδεών και 
την εξεύρεση νέων και δημιουργικών λύσεων σε 
βασικούς τομείς της δημόσιας πολιτικής. 
Το Cyprus Forum, στα δύο χρόνια παρουσίας του 
κατάφερε να καταστεί θεσμός στην κυπριακή δημόσια 
συζήτηση και να ενισχύσει τον επαναπροσδιορισμό 
της χάραξης πολιτικών στην Κύπρο. Απώτερος σκοπός 

του είναι η βελτίωση και προώθηση βιώσιμων και 
κοινωνικά υπεύθυνων πολιτών στην Κύπρο, αλλά και 
στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. 
Επιπλέον, στόχος του Cyprus Forum είναι να 
αποτελέσει τη σύνδεση της Κύπρου με κέντρα 
παραγωγής πολιτικής διεθνώς.

Φέτος, το Cyprus Forum διεξάγεται για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά, για πρώτη φορά σε δύο ημέρες, 
στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2022, στο Δημοτικό 
Θέατρο Λευκωσίας. Η γενική θεματική του 3ου Cyprus 
Forum είναι η λέξη «Inclusivity». Το πρόγραμμα του 
φετινού Cyprus Forum συγκροτείται γύρω από 
διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις, οι οποίες 
αναμένεται να αρχίσουν μία βδομάδα πριν και θα 
λάβουν χώρα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου (Λάρνακα, 
Πάφο, Λεμεσό), καθώς και σε άλλες τοποθεσίες εντός 
της Λευκωσίας, πλησίον της κύριας σκηνής, όπως το 
Σπίτι του Πολίτη, Σπίτι της Συνεργασίας, Stelios 
Foundation, Πλατεία Ελευθερίας και άλλα. Όραμα μας 
είναι η εξάπλωση και η εγκαθίδρυση του Forum σε όλο 
το νησί, συμπεριλαμβάνοντας στις συζητήσεις το 

της Θέας Χριστοφόρου*
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σύνολο της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Πληθώρα θεμάτων που απασχολούν την κυπριακή 
κοινωνία, θα αποτελέσουν τη βάση για τις συζητήσεις 
των panels, τα οποία διοργανώνονται από οργανισμούς, 
Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και βασίζονται στην 
υφιστάμενη δράση και έρευνα τους.
 
Ένας από τους στόχους της φετινής διοργάνωσης 
αποτελεί  και η περεταίρω εμπλοκή και συμμετοχή 
Τουρκοκυπρίων με συζητήσεις που θα αφορούν θέματα 
που απασχολούν και τις δύο κοινότητες. 

Τέλος, θέτοντας τον πήχη ψηλά, έχουμε καταφέρει να 
εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή σημαντικών 
προσωπικοτήτων της παιδείας, έρευνας και 
καινοτομίας από όλα τα πεδία, με στόχο την υλοποίηση 
συζητήσεων με ποιότητα. Κάποια σημαντικά ονόματα 
είναι αυτά των Noam Chomsky, Asma Khan, Matthew 
Bryza και Helena Dalli. 

Για συνεχή ενημέρωση των νέων για το τρίτο Cyprus 
Forum, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
CF, καθώς και τα social media (Twitter, Facebook, 
Instagram, LinkedIn).

*Η Θέα Χριστοφόρου είναι Executive Director στην Zenox 
Public Affairs Ltd. Κατέχει πτυχίο Ιστορίας της Αρχαιολογίας 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μεταπτυχιακό τίτλο με 
κατεύθυνση στη Ρωμαϊκή Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο 
του Southampton, ενώ έλαβε και διδακτορικό στην 
Μεσογειακή Αρχαιολογία από το τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

2022.cyprusforum.cy



Με την εγγραφή σας στο αποκλειστικό ενημερωτικό μας δελτίο θα 
λαμβάνετε εξειδικευμένη ειδησεογραφική και νομοθετική ενημέρωση για 
τις δράσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και τις αποφάσεις της 
Ολομέλειας.  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας στο 
contact@nomoplatform.cy. 

Nomoplatform 
        Exclusive 
        Newsletter

Μείνετε ενήμεροι και μάθετε 
πρώτοι όλα όσα αφορούν εσάς 
και τον Οργανισμό σας!



Εσύ, κατέβασες το 
Nomo-app μας;

Όλες οι εξελίξεις της Κυπριακής Βουλής στο κινητό σου!



πρόσβαση

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα 
να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια 
νόμου που κατατίθενται στη Βουλή! Μπες στο 
nomoplatform.cy, δες τα σχέδια νόμου που σε 
αφορούν και στείλε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά 
σου στο parliamentary-committees3@parliament.cy!

 
Βάσει σχετικής νομοθεσίας, έχεις το δικαίωμα να 
υποβάλεις γραπτή αίτηση για να λάβεις πληροφορίες 
που βρίσκονται στη κατοχή της όποιας δημόσιας 
αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της Βουλής! 
Μπες στο nomoplatform.cy, ενημερώσου για τα 
θέματα που σε αφορούν και στείλε το αίτημα σου στο 
vouli@parliament.cy!

Στο πλαίσιο άσκησης των δημοκρατικών σου 
δικαιωμάτων, μπορείς να απευθυνθείς απευθείας 
στους κοινοβουλευτικούς σου εκπροσώπους για να 
τους εκφράσεις τυχόν ανησυχίες αλλά και προτάσεις 
βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης. Μπες στο 
nomoplatform.cy, ενημερώσου για τη δράση των 
Βουλευτών/Βουλευτριών και στείλε τις εισηγήσεις σου!

Εσύ το ήξερες;
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