
MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK 

 

 To παρόν συντάχθηκε και υπογράφτηκε στη Λευκωσία την 4η ∆εκεμβρίου 2014, 

κατόπιν σειράς επαφών του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Λ. 

Ομήρου με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ. Μιχαήλ Φρειδερίκου και τις 

πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Frederick με σκοπό τη καθίδρυση συνεργασίας 

μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή της Βουλής των Αντιπροσώπων και 

του Πανεπιστημίου Frederick, εφεξής καλουμένων «Βουλή» και «Πανεπιστήμιο», 

αντίστοιχα. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, τα δύο μέρη δεσμεύονται από το περιεχόμενο και 

τους όρους του Μνημονίου Συνεργασίας που επισυνάπτεται, εφεξής καλουμένου 

«μνημόνιο». 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 Στο παρόν μνημόνιο καθορίζεται ρητά ότι η προτεινόμενη συνεργασία της 

Βουλής και του Πανεπιστημίου αποσκοπεί στη διαμόρφωση στενών δεσμών μεταξύ 

τους προς εξυπηρέτηση των ακόλουθων στόχων: 

 Αξιοποίηση από τη Βουλή του ερευνητικού έργου και των ερευνητικών 

προϊόντων του Πανεπιστημίου∙ 

 εκπόνηση ερευνών καθ’ υπόδειξιν της Βουλής, στα πλαίσια του πολυδιάστατου 

ρόλου της ως του κατεξοχήν αντιπροσωπευτικού οργάνου στη ∆ημοκρατία∙ 

 ενδυνάμωση και πιο ενεργός συμμετοχή του Πανεπιστημίου στα δρώμενα της 

κυπριακής κοινωνίας∙ 

 αξιοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης ως προς εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία 

στα οποία η Βουλή καλείται εκάστοτε να παρέμβει είτε με νομοθετικές 

πρωτοβουλίες είτε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου είτε στα πλαίσια 

της εν γένει νομοθετικής της δραστηριότητας∙ 

 διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων από το Πανεπιστήμιο, καθώς και 

οποιασδήποτε άλλης μορφής δραστηριότητας η οποία ήθελε κριθεί αναγκαία για 

σκοπούς υποστήριξης του έργου της Βουλής. 

 Η συνεργασία που καθιδρύεται με το παρόν μνημόνιο υλοποιείται ειδικότερα 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα που ακολουθούν. 

Άρθρο 1 

(α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει, όποτε αυτό ήθελε κριθεί σκόπιμο από τη Βουλή και 

με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, ακαδημαϊκή υποστήριξη στα πλαίσια 

του ασκούμενου νομοθετικού έργου και κοινοβουλευτικού ελέγχου υπό μορφή 
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μελετών, ερευνών και γνωμοδοτήσεων επί ειδικών επιστημονικών θεμάτων 

βασιζόμενων στην επιστημονική παιδεία και εμπειρογνωμοσύνη των μελών του 

διδακτικού προσωπικού αυτού. 

Άρθρο 2 

 Με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου, το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται να 

στηρίζει με κάθε τρόπο τη Βουλή με την επιστημοσύνη και εμπειρογνωμοσύνη των 

μελών του, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, χωρίς να παρακωλύονται οι τρέχουσες 

υποχρεώσεις αυτών έναντι του Πανεπιστημίου. 

Άρθρο 3 

(α) Τα αποτελέσματα των μελετών των οποίων την εκπόνηση καθ’ υπόδειξιν της 

Βουλής αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο τίθενται στη διάθεση της Βουλής υπό την 

προϋπόθεση της αναφοράς στο όνομα του πνευματικού δημιουργού. 

(β)  Οι μελέτες που αναλαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο κατόπιν εισηγήσεων της 

Βουλής δύναται να λάβουν τη μορφή άρθρων, γνωμοδοτήσεων, ερευνών ή να 

περιβληθούν οποιαδήποτε άλλη μορφή ήθελε κριθεί σκόπιμη: 

  Νοείται ότι ουδέν στο παρόν μνημόνιο παρεμποδίζει την αυτεπάγγελτη 

παρέμβαση του Πανεπιστημίου υπό μορφή γραπτών εισηγήσεων ή άλλων 

αναφορών από μέλη του αναφορικά με θέματα της επικαιρότητας ή μεγάλης 

σημασίας για την κοινωνία των πολιτών. 

Άρθρο 4 

 Άμα τη υπογραφή του παρόντος μνημονίου, τα μέλη της Βουλής, καθώς και  

μέλη του προσωπικού αυτής, όταν κρίνεται σκόπιμο από τη γενική διεύθυνση της 

Βουλής, αποκτούν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, στο οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό, 

καθώς επίσης σε περιοδικά και βιβλία που ανήκουν στο ακαδημαϊκό ίδρυμα και 
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φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται από το 

Πανεπιστήμιο σχετική κάρτα μέλους. 

Άρθρο 5 

 Η επιλογή του μέλους του Πανεπιστημίου το οποίο αναλαμβάνει να υλοποιήσει 

την ανατεθείσα από τη Βουλή εργασία γίνεται εκάστοτε αποκλειστικά βάσει εσωτερικής 

διαδικασίας, καθοριζομένης από το Πανεπιστήμιο: 

 Νοείται ότι τα χρονοδιαγράμματα για την εκπόνηση εργασίας συμφωνούνται 

εκάστοτε μεταξύ Βουλής και Πανεπιστημίου: 

 Νοείται περαιτέρω ότι η Βουλή αναλαμβάνει να παρέχει τα σχετικά με την 

εκπόνηση ανατεθείσας εργασίας στοιχεία, νοουμένου ότι κρίνει ότι δεν παραβιάζονται 

οποιεσδήποτε ισχύουσες νομοθεσίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή 

ισχύοντος επαγγελματικού απορρήτου. 

Άρθρο 6 

 Καταβολή χρηματικής αποζημίωσης αναφορικά με την εκπόνηση ανατεθείσας 

στο Πανεπιστήμιο εργασίας καθορίζεται επί τούτω και από κοινού μεταξύ Βουλής και 

Πανεπιστημίου, νοουμένου ότι η καταβολή τοιαύτης αποζημίωσης κρίνεται σκόπιμη 

λόγω της εξειδικευμένης φύσης και του εύρους της ανατεθείσας εργασίας. 

Άρθρο 7 

 Τα πνευματικά δικαιώματα ανατεθείσας στο Πανεπιστήμιο εργασίας ανήκουν 

αποκλειστικά στους συντάκτες της εκπονηθείσας εργασίας: 

 Νοείται ότι ο συντάκτης της εργασίας έχει δικαίωμα χρήσης της εργασίας για 

ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και οποιουσδήποτε άλλους συναφείς σκοπούς: 
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 Νοείται περαιτέρω ότι η Βουλή έχει δικαίωμα δημοσίευσης ολόκληρης ή μέρους 

της εκπονηθείσας εργασίας, νοουμένου ότι διασφαλίζει την αναφορά στο όνομα του 

πνευματικού δημιουργού της εργασίας. 

Άρθρο 8 

 Η ανατεθείσα και εκπονηθείσα εργασία παραδίδεται από το Πανεπιστήμιο στο 

Γενικό ∆ιευθυντή της Βουλής, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον Πρόεδρο της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και άλλα 

θεσμοθετημένα όργανα τα οποία ήθελε κριθεί αναγκαίο να ενημερωθούν. 

Άρθρο 9 

 Για σκοπούς υλοποίησης των σκοπών και στόχων του παρόντος μνημονίου, το 

Πανεπιστήμιο ορίζει σύνδεσμο επαφής με τη Βουλή τη δόκτορα Ζήνα Πουλλή. 

Άρθρο 10 

(α) Το παρόν μνημόνιο δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη και ισχύει από την 

ημερομηνία υπογραφής του και εις το διηνεκές.   

(β) Κάθε τροποποίηση αυτού και/ή προσθήκη συμφωνείται από κοινού μεταξύ των 

δύο μερών και γίνεται γραπτώς. 

(γ) Το παρόν μνημόνιο τερματίζεται, μόνο σε περίπτωση που οποιοδήποτε των 

συμβαλλόμενων μερών ειδοποιεί γραπτώς το έτερο μέρος, δηλώνοντας την 

πρόθεσή του για τερματισμό της δέσμευσής του που απορρέει από το παρόν 

μνημόνιο εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από της λήψεως της 

σχετικής γραπτής ειδοποίησης από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος. 
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Για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

……………………………………………… 

Γιαννάκης Λ. Ομήρου 

Πρόεδρος 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK 

 

 

 

…………………………………………… 

Μιχαήλ Φρειδερίκου  

Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

 

1. ……………………………………………….. 

 

2. ………………………………………………. 

 

 

Ημερομηνία: ………………………………… 

 

 

ΤΙ/ΕΧ 

 

 

 

 

 

 


