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Σε συνέχεια της ανακοίνωσης τύπου από τους Προέδρους των Παράλληλων Βουλών, η Επιτροπή Διαφάνειας, 

Θεσμών και Δικαιοσύνης της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών, ενημερώνει ότι συνεχίζει 

κανονικά τις εργασίες της. Οι τελευταίες εξελίξεις θέτουν επιτακτική την ανάγκη δράσης τόσο από την πλευρά 

της Παράλληλης Βουλής, όσο και από όλους τους πολίτες για πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς. 

H Επιτροπή Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης αποτελεί μία από τις τέσσερις Επιτροπές της Παράλληλης 

Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών. Ως Επιτροπή Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης, έχει εντάξει στη 

δράση της την άσκηση πίεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για προώθηση όλων των νομοσχεδίων που 

εκκρεμούν, για πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Η τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Κύπρο, η οποία δημοσιεύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, 

αναφέρει: 

"…βασική νομοθεσία για την πρόληψη της διαφθοράς εξακολουθεί να εκκρεμεί. Η πρακτική της 
άσκησης πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων (lobbying) και η προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος εξακολουθούν να μη ρυθμίζονται νομοθετικά, ενώ δεν έχει ακόμη 
συσταθεί ανεξάρτητη αρχή για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπάρχουν κανόνες για την 
υποβολή δηλώσεων σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση, αλλά το υφιστάμενο καθεστώς θα 
μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
παρακολούθησης των σχετικών δηλώσεων. Αν και υπάρχουν κώδικες δεοντολογίας για τα μέλη 
της κυβέρνησης, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους εισαγγελείς, δεν υπάρχουν αντίστοιχες 

διατάξεις για τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων"1. 

Στις θεματικές της Επιτροπής περιλαμβάνονται ζητήματα εσωτερικής δικαιοσύνης και αντεγκληματικής 

πολιτικής, διεθνών και ευρωπαϊκών υποθέσεων. Επίσης, στην αποστολή της εντάσσεται και η διαφύλαξη των 

θεσμών καθώς και η εφαρμογή της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα συλλογικού βίου: κοινωνικό, πολιτικό, 

οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.  

Η δράση της Επιτροπής συνδέεται με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

(UN75) και συγκεκριμένα με τον στόχο 16. Ο στόχος αυτός αναφέρεται στην προαγωγή του κράτους δικαίου, 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την ουσιαστική μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και 

δωροδοκίας, την ανάπτυξη αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσμών, τη διασφάλιση της 

δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες, τη μείωση της βίας, τον τερματισμό της εμπορίας προσώπων και των 

βασανιστηρίων παιδιών.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έχει εντάξει στη δράση της την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα 

διάφορα θέματα που καταπιάνεται, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων και διαλέξεων. Σύντομα 

η Επιτροπή θα επανέλθει με πρόγραμμα δράσεων για τους επόμενους μήνες με αρχή την εκδήλωση/συζήτηση 

για το νομοσχέδιο για το lobbying, που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου 2020. 

Η προώθηση των σχετικών νομοθεσιών και η καλλιέργεια ηθικής κουλτούρας στην κυπριακή κοινωνία, μέσα 

από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, διαδραματίζουν σημαντικούς παράγοντες στην 

αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στη χώρα μας. Η ενεργή 

συμμετοχή του καθενός ξεχωριστά, η βούληση της πολιτείας και η συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. 

 
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30.9.2020). ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ. Διαθέσιμο στο: 

https://ec.europa.eu/cyprus/news/20200930_2_el  
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