
 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 

ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 



 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

μεταξύ της 

Βουλής των Αντιπροσώπων 

και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

 

 Το παρόν συνετάχθη και υπεγράφη στη Λευκωσία την 11η ∆εκεμβρίου 2014, 

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

Λ. Ομήρου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κ. Μιχάλη Ατταλίδη, με 

σκοπό την καθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή 

της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (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.   
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Προοίμιο 

 Επειδή στα πλαίσια της αμοιβαίας βούλησης της Βουλής και του Πανεπιστημίου 

για καθίδρυση μεταξύ τους συνεργασίας κρίνεται αναγκαία η υπογραφή Μνημονίου 

Συνεργασίας το περιεχόμενο του οποίου να καθορίζει ρητά και με σαφήνεια τους 

γενικούς και ειδικούς σκοπούς τους οποίους η καθιδρυόμενη συνεργασία καλείται να 

υπηρετήσει· και  

 Επειδή η συνεργασία αυτή, σύμφωνα με την επιθυμία και των δύο μερών,  

πρέπει να λάβει τη μορφή στενών και ισχυρών δεσμών, με απώτερο στόχο αφενός 

την αναβάθμιση του πολυδιάστατου ρόλου που η Βουλή διαδραματίζει στα πλαίσια 

των σημερινών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, ο οποίος εκτείνεται ολοένα και σε 

περισσότερα εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία, και αφετέρου την ενδυνάμωση της 

παρουσίας και του ρόλου του Πανεπιστημίου στα δρώμενα της κυπριακής κοινωνίας 

μέσω της συνεργασίας του με το κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό σώμα του λαού. 

 Για τους λόγους αυτούς τα δύο μέρη συμφωνούν να προχωρήσουν σε 

υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, εφεξής καλουμένου “μνημόνιο”  

καθορίζοντας ειδικότερα τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

 Η καθιδρυόμενη με το παρόν μνημόνιο συνεργασία αποσκοπεί ειδικότερα: 

(α) στην αναβάθμιση του συντεταγμένου ρόλου της Βουλής και ειδικότερα του 

νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου που το σώμα ασκεί διά 

της συνδρομής και παροχής από το Πανεπιστήμιο της δέουσας ακαδημαϊκής 

γνώσης και επιστημονικής στήριξης κατά τη συζήτηση σχεδίων νόμου, όπως 

και γενικών και ειδικών θεμάτων, καθώς και διά της ανάπτυξης διαλόγου μεταξύ 
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των δύο μερών αναφορικά με τρέχοντα και άλλα ζητήματα ευρύτερου 

ενδιαφέροντος και 

(β) στην περαιτέρω εμπλοκή του Πανεπιστημίου ενεργά στα δρώμενα της 

κυπριακής κοινωνίας διά της παροχής επιστημονικής στήριξης στη Βουλή, 

εφόσον αυτό ζητείται επί τούτω από τη Βουλή ή/και αυτεπαγγέλτως εκ μέρους 

του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης διά της ανάπτυξης διαλόγου αναφορικά με 

τρέχοντα θέματα και άλλα ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, ο οποίος, πέραν 

των ρητά προβλεπομένων στα επόμενα άρθρα του παρόντος μνημονίου, 

δύναται να λάβει, κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των δύο μερών, τη μορφή 

διαλέξεων, ανταλλαγής επισκέψεων, διοργάνωσης εργαστηρίων, ημερίδων, 

συνεδρίων, συμποσίων ή από κοινού μεταξύ των δύο μερών εκδόσεων:  

  Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των δύο 

μερών δύναται να εμπλέκει μέλη ή/και λειτουργούς της Βουλής και μέλη του 

διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (∆ΕΠ) ή/και φοιτητές του 

Πανεπιστημίου: 

  Νοείται περαιτέρω ότι ουδέν στο παρόν μνημόνιο παρεμποδίζει τη 

σύναψη επιμέρους ή συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών 

αναφορικά με την ανάθεση εκ μέρους της Βουλής στο Πανεπιστήμιο 

οποιασδήποτε εργασίας η οποία ως εκ της φύσεώς της και της ιδιαιτερότητάς 

της κρίνεται από οποιοδήποτε των δύο μερών ότι απαιτεί εξειδικευμένους όρους 

εντολής. 
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Άρθρο 2 

 Το Πανεπιστήμιο, πέραν των πιο πάνω γενικών στόχων, διά των μελών του 

∆ΕΠ και κατά το μέτρο που αυτό δεν παρακωλύει τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους 

έναντι του Πανεπιστημίου, θα συνδράμει με την επιστημοσύνη και 

εμπειρογνωμοσύνη του τη Βουλή κατά την εξέταση διάφορων νομικών, οικονομικών, 

περιβαλλοντικών, ιατρικών, ευρωπαϊκών και θεμάτων διεθνών σχέσεων, καθώς και 

άλλων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία των πολιτών, τα οποία τυγχάνουν 

συζήτησης και μελέτης από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές υπό μορφή 

νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου ή/και θεμάτων, στα πλαίσια του ασκούμενου 

κοινοβουλευτικού ελέγχου, ή/και από οποιοδήποτε άλλο θεσμοθετημένο όργανο της 

Βουλής. 

Άρθρο 3 

 Η επιλογή της θεματικής γίνεται κατά πρώτο λόγο από τη Βουλή κατόπιν 

συνεννοήσεως με το Πανεπιστήμιο και δύναται να λάβει τη μορφή μελετών, άρθρων 

ή και γνωμοδοτήσεων, αναλόγως του υποβληθέντος εκ μέρους της Βουλής 

αιτήματος: 

 Νοείται ότι δεν αποκλείεται η αυτεπάγγελτη παρέμβαση του Πανεπιστημίου 

αναφορικά με θέματα τα οποία τυγχάνουν ήδη συζήτησης στη Βουλή υπό διάφορες 

μορφές ή τα οποία απασχολούν την ευρύτερη κοινωνία και τα οποία κρίνεται ότι 

χρήζουν θεσμικής ρύθμισης ή των οποίων το νομοθετικό πλαίσιο κρίνεται ότι χρήζει 

αναθεώρησης ή τροποποίησης, μερικής ή ολικής: 

 Νοείται περαιτέρω ότι η αυτεπάγγελτη παρέμβαση του Πανεπιστημίου λαμβάνει 

τη μορφή γραπτών εισηγήσεων και έχει αποκλειστικά επικουρικό χαρακτήρα. 
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Άρθρο 4 

 Η επιλογή του μέλους του ∆ΕΠ το οποίο αναλαμβάνει να υλοποιήσει την 

ανατεθείσα εκ μέρους της Βουλής εργασία γίνεται μεταξύ των μελών του ∆ΕΠ  

αποκλειστικά από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, στη βάση εσωτερικής διαδικασίας που 

αποφασίζεται από το ίδιο, άμα τη υποβολή του σχετικού αιτήματος εκ μέρους της 

Βουλής: 

 Νοείται ότι το εκ μέρους της Βουλής υποβαλλόμενο αίτημα είναι γραπτό και σʼ 

αυτό εξειδικεύονται με σαφήνεια τα ερωτήματα που χρήζουν απάντησης/ανάλυσης εκ 

μέρους του Πανεπιστημίου, το θεωρητικό και ιστορικό υπόβαθρο επί του οποίου 

αυτά εδράζονται, ο τύπος τον οποίο η Βουλή επιθυμεί να περιβληθεί η εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου απάντηση στο υποβληθέν αίτημα, καθώς και τα σχετικά 

χρονοδιαγράμματα στα πλαίσια των οποίων το Πανεπιστήμιο καλείται να 

ανταποκριθεί: 

 Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο κρίνει ότι τα τεθέντα 

από πλευράς της Βουλής χρονοδιαγράμματα δεν είναι ικανοποιητικά, προβαίνει σε 

συνεννόηση με το Γενικό ∆ιευθυντή της Βουλής στον καθορισμό νέων. 

Άρθρο 5 

 Το έτερο των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή η Βουλή, στα πλαίσια της 

συνεργασίας που καθιδρύεται με το παρόν μνημόνιο, προσφέρει στο Πανεπιστήμιο, 

εφόσον τούτο δεν παραβιάζει οποιουσδήποτε ισχύοντες κανόνες που απορρέουν 

από ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς, δεοντολογία ή τον κανονισμό λειτουργίας της 

οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία το Πανεπιστήμιο θεωρεί αναγκαία για την επιτέλεση 

της ανατεθείσας σʼ αυτό εργασίας: 
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 Νοείται ότι το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται από οποιουσδήποτε όρους τεθούν εκ 

μέρους της Βουλής αναφορικά με τη δυνατότητα χρήσης τέτοιων στοιχείων.  

Άρθρο 6 

 Σε περίπτωση τεθείσας εκ μέρους του Πανεπιστημίου απαίτησης για καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης από τη Βουλή όσον αφορά την εκπόνηση ανατεθείσας σε 

αυτό εργασίας, η διαδικασία λήψης απόφασης, το ύψος και ο τρόπος καταβολής 

αυτής αποφασίζονται επί τούτω και από κοινού μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, 

νοουμένου ότι η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης  κρίνεται σκόπιμη λόγω της 

εξειδικευμένης φύσης και του εύρους της ανατεθείσας εργασίας. 

Άρθρο 7 

 Τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν ανατεθείσα στο Πανεπιστήμιο εργασία 

ανήκουν αποκλειστικά στο συντάκτη της εκπονηθείσας μελέτης ή οποιασδήποτε, 

άλλης μορφής, πνευματικής εργασίας: 

 Νοείται ότι, στα πλαίσια της συνεργασίας που καθιδρύεται βάσει του παρόντος 

μνημονίου, ο κανόνας της αυτοδίκαιης μεταβίβασης των πνευματικών δικαιωμάτων 

επί ανατεθείσας και διεκπεραιωθείσας εκ μέρους του Πανεπιστημίου πνευματικής 

εργασίας που είναι προστατευτέα από τις διατάξεις εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσίας για 

την πνευματική ιδιοκτησία δεν τυγχάνει εφαρμογής: 

 Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση εκπονηθείσας μελέτης, το εμπλεκόμενο 

τμήμα του Πανεπιστημίου γενικά και ο συντάκτης της μελέτης ειδικά διατηρούν το 

δικαίωμα χρήσης της ανατεθείσας και εκπονηθείσας μελέτης για οποιουσδήποτε 

άλλους ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και συναφείς σκοπούς, αφού προηγουμένως 

ενημερώσουν σχετικά τη Βουλή για την πρόθεση αυτή και νοουμένου ότι μέσα από 

το περιεχόμενο της μελέτης διαπιστώνεται και συμφωνείται από κοινού με τη Βουλή 
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ότι δεν αποκαλύπτονται οποιαδήποτε προσωπικά ή άλλα δεδομένα κατά παράβαση 

διατάξεων εν ισχύι νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων ή 

ισχύοντος επαγγελματικού απορρήτου: 

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα της δημοσίευσης 

αυτούσιας ή μέρους της ανατεθείσας και διεκπεραιωθείσας πνευματικής εργασίας, 

υπό την προϋπόθεση αναφοράς στην πηγή της, χωρίς όμως η δημοσίευση αυτή να 

αλλοιώνει με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο αυτής: 

 Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι η Βουλή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την 

περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης δημοσίευσης ανατεθείσας και διεκπεραιωθείσας εκ 

μέρους του Πανεπιστημίου πνευματικής εργασίας. 

Άρθρο 8 

 Για σκοπούς υλοποίησης των γενικών και ειδικών σκοπών που επιδιώκονται με 

το παρόν μνημόνιο, το Πανεπιστήμιο ορίζει με βάση εσωτερική διαδικασία αυτού το 

σύνδεσμο επαφής με τη Βουλή, η οποία από πλευράς της ορίζει ως σύνδεσμο 

επαφής με το Πανεπιστήμιο το Γενικό ∆ιευθυντή της. 

Άρθρο 9 

 Η Βουλή, αφού λάβει την από πλευράς του Πανεπιστημίου εκπονηθείσα μελέτη 

ή άλλης μορφής ανατεθείσα και διεκπεραιωθείσα εργασία, μεριμνά διά του Γενικού  

∆ιευθυντή της για την ενημέρωση κατά πρώτο λόγο του Προέδρου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, όπως και άλλων 

θεσμοθετημένων οργάνων της, στα πλαίσια και στη βάση των ισχυόντων 

κανονισμών λειτουργίας της. 
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Άρθρο 10 

 Στη βάση της καθιδρυόμενης με το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα εργάζονται συνεχώς για την περαιτέρω ενδυνάμωση και 

εμβάθυνση των σχέσεών τους με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους κριθούν από τα 

μέρη ως πρόσφοροι, με κύριο γνώμονα την προαγωγή των γενικών και ειδικών 

σκοπών που επιδιώκονται με το παρόν μνημόνιο, αφενός μέσω της χρήσης των 

επιστημονικών γνώσεων, της ερευνητικής, όπως και διδακτικής πείρας των μελών 

του ∆ΕΠ όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου και αφετέρου μέσω του ισχύοντος 

πλαισίου λειτουργίας της Βουλής, καθώς και της ισχύουσας κοινοβουλευτικής 

πρακτικής. 

Άρθρο 11 

 Τα μέρη δεσμεύονται από το παρόν μνημόνιο να εργάζονται από κοινού και με 

συνέπεια για την υλοποίηση των γενικών και ειδικών σκοπών και όρων του παρόντος 

μνημονίου στη βάση της εκατέρωθεν επιδεικνυόμενης καλής πίστης και αμοιβαίας 

κατανόησης. 

Άρθρο 12 

 Όλοι οι όροι του παρόντος μνημονίου είναι δεσμευτικοί και για τα δύο μέρη και 

τυχόν τροποποίηση οποιουδήποτε εξ αυτών θα ισχύει μόνο μετά από νεότερη 

γραπτή τροποποίηση οποιουδήποτε εξ αυτών ή/και προσθήκη η οποία επέρχεται 

μόνο μετά από γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και δεσμεύει τα μέρη 

από την ημερομηνία της υπογραφής αυτής και εντεύθεν. 
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Άρθρο 13 

 Το παρόν μνημόνιο ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του και εις το 

διηνεκές.   

 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να 

τερματίσει τη συνεργασία που απορρέει από το παρόν μνημόνιο, αποστέλλει γραπτή 

ειδοποίηση στο έτερο μέρος καταγράφοντας την πρόθεσή του να αποδεσμευθεί από 

τους όρους του παρόντος μνημονίου εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) 

ημερών από της λήψεως της γραπτής ειδοποίησης από το έτερο μέρος: 

 Νοείται ότι συνεργασία αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα η οποία άρχισε πριν 

από την αποστολή της γραπτής ειδοποίησης θα συνεχίσει και μετά την πάροδο της 

χρονικής περιόδου των τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μέχρι της 

ολοκληρώσεως της αναληφθείσας δέσμευσης.  

 
Για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

……………………………………………… 

Γιαννάκης Λ. Ομήρου 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
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