
 

 

 

 

 

Απαντήσεις κοινοβουλίων ευρωπαϊκών και άλλων χωρών που διαβιβάστηκαν στο 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD) για το 

ερώτημα που απέστειλε η Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα την προσβασιμότητα στις 

συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και την ύπαρξη Γραφείου Τύπου στα 

κοινοβούλια (ECPRD request 4802). 

 

Ερωτήματα:  

1. Στο κοινοβούλιό σας οι συνεδριάσεις των (μόνιμων) κοινοβουλευτικών επιτροπών 

είναι ανοικτές στο κοινό; Αν ναι, σε ποιο βαθμό; 

 

2. Eάν είναι ανοικτές στο κοινό, αυτό γίνεται βάσει συνταγματικών διατάξεων, 

διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής σας ή βάσει κοινοβουλευτικής πρακτικής; 

 

3. Πώς προστατεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας τους; Είναι οι συνεδριάσεις ανοικτές 

και προσβάσιμες στον Τύπο, στους τηλεοπτικούς σταθμούς ή σε άλλες διαδικτυακές 

πλατφόρμες; Εάν ναι, είναι ανοικτές εν μέρει ή για όλη τη διάρκειά τους; 

 

4. Υπάρχει Γραφείο Τύπου στο κοινοβούλιό σας; Εάν ναι, πώς στελεχώνεται και σε 

ποιο βαθμό καλύπτει τις συνεδριάσεις των (μόνιμων) κοινοβουλευτικών επιτροπών; 

Εκδίδει ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία δελτία τύπου; 

 

 

 

Αντιγόνη Χάσικου και Μιχάλης Αργυρού 

Τομέας Ερευνών και Μελετών 

Οκτώβριος 2021 
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 Αυστρία 

1.  

➢ Εθνικό Συμβούλιο 

Οι συνεδριάσεις γενικά δεν είναι ανοικτές στο κοινό, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά. 
Οπτικοακουστικές εγγραφές δεν επιτρέπονται. Ωστόσο, στις ακόλουθες περιπτώσεις οι 
συνεδρίες είναι ανοικτές στο κοινό: 

• Συνεδρία και ψήφιση για τις εκθέσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των μελών 
της, καθώς και για εκθέσεις ομοσπονδιακών υπουργών για θέματα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ). 

• Συνεδρίες της κύριας επιτροπής για  θέματα που αφορούν την ΕΕ, στον βαθμό που 
δεν είναι εμπιστευτικά ή περιέχουν διαβαθμισμένες ή μυστικές πληροφορίες. 

• Ακροάσεις εμπειρογνωμόνων και άλλων μαρτύρων κατά τη διάρκεια της 
προκαταρκτικής συζήτησης σημαντικών νομοσχεδίων και κρατικών συνθηκών, εάν 
το αποφασίσει επιτροπή, 

• Γενική συζήτηση ή λεπτομερής συζήτηση κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας παρουσία 
εμπειρογνωμόνων ή άλλων μαρτύρων.  

• Ακρόαση μαρτύρων κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής συζήτησης των εκθέσεων 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν το αποφασίσει η Ελεγκτική Επιτροπή του Συνεδρίου.  

Οι επιτροπές αποφασίζουν για την εμπιστευτικότητα των συνεδριάσεων και των 
αποφάσεων που λαμβάνονται σε αυτές. Η εμπιστευτικότητα των συνεδριάσεων εξαρτάται 
από τον βαθμό διαβαθμισμένων πληροφοριών που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
συζήτησης. 

Ισχύουν ειδικοί κανόνες για συνεδριάσεις εξεταστικών κοινοβουλευτικών επιτροπών. 
Όταν η επιτροπή ζητήσει να ακούσει εμπειρογνώμονες ή πληροφοριοδότες, ο πρόεδρος 
της επιτροπής, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας επαρκούς χώρου, δέχεται την 
παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ αλλά όχι του ευρύτερου κοινού. Οι ηχογραφήσεις και 
οπτικογραφήσεις επιτρέπονται αποκλειστικά για την προετοιμασία των αρχείων και τη 
μετάδοση των εργασιών εντός των κτιρίων του κοινοβουλίου. 

 

➢ Ομοσπονδιακό Συμβούλιο 

Οι συνεδριάσεις είναι γενικά ανοικτές στο κοινό. Δεν επιτρέπονται ηχογραφήσεις και 
οπτικογραφήσεις. Οι επιτροπές αποφασίζουν για την εμπιστευτικότητα των αποφάσεών 
τους. Η εμπιστευτικότητα/δημοσιότητα των συνεδριάσεων εξαρτάται από τον βαθμό 
χρήσης διαβαθμισμένων πληροφοριών σε αυτές. 

Ωστόσο, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής ΕΕ για σχέδια στο πλαίσιο της ΕΕ είναι ανοικτές 
στο κοινό στον βαθμό που υπάρχει διαθέσιμος επαρκής χώρος. Εάν το αποφασίσει η 
επιτροπή, επιτρέπονται ηχογραφήσεις και οπτικογραφήσεις. 

Είναι δυνατό να ζητηθεί από μέλος της επιτροπής να αποκλειστεί το κοινό καθόλη τη 
διάρκεια της συνεδρίασης ή για συγκεκριμένο χρόνο. 

Στην περίπτωση που οι διατάξεις της ΕΕ για το σχέδιο που συζητείται είναι εμπιστευτικές, 
τότε οι συνεδριάσεις δεν είναι ανοικτές για το κοινό. 
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2. Υπάρχουν πρόνοιες στον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου και στον 
Κανονισμό Λειτουργίας του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. 

3. Εάν οι συζητήσεις είναι ανοικτές για το κοινό, επιτρέπεται στο κοινό η πρόσβαση με 
βάση τη διαθεσιμότητα του χώρου στις αίθουσες συνεδριάσεων. Δίνεται προτεραιότητα 
στους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Επιτρέπονται ηχογραφήσεις  και οπτικογραφήσεις και 
είναι δυνατή η πραγματοποίηση ζωντανών συνεδριάσεων.  

4. «Γραφείο Τύπου & Σχέσεις Διαμεσολάβησης»  

Το τμήμα είναι υπεύθυνο για: 

• τον προγραμματισμό μέσω πολυμέσων, 

• τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων εσωτερικών και εξωτερικών 
επικοινωνιών για το κοινοβούλιο, καθώς και για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες 
(συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων της ολομέλειας, των επιτροπών, των 
κοινοβουλευτικών εργασιών, των εκδηλώσεων, των διεθνών επισκέψεων) και 

• όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της 
κοινοβουλευτικής αλληλογραφίας, δελτίων τύπου, κοινωνικών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, όλων των διαδικτυακών και ενδοδικτυακών προσφορών του 
κοινοβουλίου).  

Προσφέρει υπηρεσίες για ΜΜΕ που σχετίζονται με το κοινοβούλιο και αφορούν δημόσιες 
παρουσιάσεις, απαντήσεις σε έρευνες, φωτογραφίες, αρχεία εικόνων, παραγωγή 
ζωντανών ροών, βίντεο κ.ά. 

 

 Βέλγιο 

1. Οι συνεδριάσεις των μόνιμων επιτροπών είναι ανοικτές στο κοινό. Η 
οπτικογράφηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μπορεί να επιτραπεί, αν αποφασίσει 
για αυτό η Διάσκεψη των Προέδρων ή συγκατατεθεί αριθμός βουλευτών ίσος με τα δύο 
τρίτα του αριθμού μελών της εκάστοτε επιτροπής. Με απόφαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων ή με τη συγκατάθεση των δύο τρίτων του αριθμού των μελών της επιτροπής 
μπορεί η συνεδρίαση να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, για να προγραμματίσει τις 
εργασίες ή να χειριστεί θέματα διοικητικής φύσεως. Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών 
μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί, όταν ζητηθεί τούτο από μέλος της κυβέρνησης.  

Η δημοσιότητα των συζητήσεων ισχύει επίσης ως γενικός κανόνας για ειδικές επιτροπές. 
Ωστόσο, ορισμένες επιτροπές, λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζουν, 
συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών (π.χ. Επιτροπή για την Παρακολούθηση της 
Μόνιμης Επιτροπής για την Ανασκόπηση των Αστυνομικών Υπηρεσιών, Επιτροπή για 
την Επανεξέταση των Υπηρεσιών Πληροφοριών, Επιτροπή Στρατιωτικών Αγορών και 
Πωλήσεων). 

2. Υπάρχουν πρόνοιες στον Κανονισμό Λειτουργίας του κοινοβουλίου. 

3. Δημοσιογράφοι των έντυπων και τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης έχουν 
πρόσβαση στις αίθουσες συνεδριάσεων των δημόσιων συνεδριάσεων των επιτροπών. 
Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ μπορούν να παρευρίσκονται στις αίθουσες συνεδριάσεων κατά 
τη διάρκεια των συζητήσεων και να εγκατασταθούν στο πίσω μέρος της αίθουσας 
συσκέψεων ή στο πλάι, ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας. Τα ειδησεογραφικά 
πρακτορεία επιτρέπεται να στήνουν τις κάμερες και να περιφέρονται στην αίθουσα. Ο 
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πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να περιορίσει την παρουσία των εκπροσώπων ΜΜΕ 
στην αίθουσα, εάν κρίνει ότι αυτό παρεμποδίζει τη σωστή διεξαγωγή των εργασιών. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των αιθουσών συνεδριάσεων είναι εξοπλισμένες με κάμερες. 
Οι δημόσιες συνεδριάσεις των επιτροπών οπτικογραφούνται. Πλάνα από τις 
συνεδριάσεις αναμεταδίδονται ζωντανά στον ιστότοπο του κοινοβουλίου. Αν η επιτροπή 
το αποφασίσει, η ψηφιακή έκδοση της συνεδρίασης δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Η 
οπικοακουστική καταγραφή των συνεδριάσεων αρχειοθετείται στον ιστότοπο του 
κοινοβουλίου. Τα ΜΜΕ μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο αρχειοθετημένο 
υλικό. 

4. Υπάρχει ένας Λειτουργός Τύπου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεθνών Σχέσεων 
Αυτός ο λειτουργός μπορεί, κατά καιρούς, να λάβει βοήθεια από συναδέλφους, όταν το 
απαιτεί η κατάσταση. 

Κάθε εβδομάδα (Τρίτη) εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο που περιέχει τις 
προγραμματισμένες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Κάθε Πέμπτη δημοσιεύεται ο 
κατάλογος των προφορικών ερωτήσεων, που τίθενται κατά τη διάρκεια της 
απογευματινής ολομέλειας, προς την κυβέρνηση. Το σώμα σπάνια εκδίδει δελτία τύπου 
σχετικά με τις συνεδριάσεις των επιτροπών. 

 

 Βουλγαρία 

1. Oι συνεδριάσεις των μόνιμων επιτροπών είναι ανοικτές με εξαίρεση τις συνεδρίες 
της επιτροπής για τον έλεγχο των υπηρεσιών ασφαλείας, για την εφαρμογή και χρήση 
ειδικών μέσων ενημέρωσης και την πρόσβαση σε δεδομένα με βάση τη νομοθεσία περί 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, οι οποίες είναι κλειστές, εκτός εάν τα μέλη της επιτροπής 
αποφασίσουν διαφορετικά.  

2. Υπάρχουν πρόνοιες στο σύνταγμα και στον Κανονισμό Λειτουργίας της 
Εθνοσυνέλευσης. 

3. Οι συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών μεταδίδονται απευθείας στο 
διαδίκτυο μέσω του ιστότοπου της Εθνοσυνέλευσης, καθώς και στα επίσημα προφίλ της 
Εθνοσυνέλευσης στα κοινωνικά δίκτυα. Οι επιτροπές μπορούν να αποφασίσουν για την 
πραγματοποίηση κάποιων συνεδριών κεκλεισμένων των θυρών.  

• Οι πολίτες μπορούν να παρευρίσκονται κατά τις συνεδριάσεις των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών σύμφωνα με το καθεστώς πρόσβασης στο κτίριο της  
Εθνοσυνέλευσης και τη διαδικασία που έχει θεσπιστεί στις επιτροπές.  

• Εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (συνδικαλιστικών, 
επαγγελματικών, κλαδικών κ.ά.) μπορούν να υποβάλλουν γραπτές δηλώσεις  και 
με πρωτοβουλία τους έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις των 
επιτροπών και να συμμετέχουν σε συζητήσεις αναφορικά με τα εξεταζόμενα θέματα 
που σχετίζονται με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Οι προτάσεις των 
οργανώσεων (ενδιαφερόμενων φορέων) δημοσιεύονται στον ιστότοπο του 
κοινοβουλίου και οι εκπρόσωποί τους καλούνται να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις 
των επιτροπών και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. 
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• Τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών έχουν το δικαίωμα να καλέσουν φυσικά 
πρόσωπα ή εκπροσώπους νομικών προσώπων να παρευρεθούν σε συνεδρία στην 
οποία εξετάζεται θέμα σχετικό με τις δραστηριότητές τους. 

• Μόνιμα διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και άλλοι δημοσιογράφοι στους οποίους 
παρέχεται πρόσβαση μπορούν να παρίστανται στις ανοικτές συνεδριάσεις των 
μόνιμων επιτροπών της Εθνοσυνέλευσης. Οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης 
μπορούν να παρίστανται ανά πάσα στιγμή σε ανοικτές συνεδριάσεις επιτροπών. 

4. Διεύθυνση Δημόσιων Σχέσεων: ξεχωριστή υπηρεσία που έχει την ευθύνη  για τη 
διασφάλιση της δημοσιότητας των δραστηριοτήτων του βουλγαρικού κοινοβουλίου. Το 
προσωπικό της υπηρεσίας αυτής παρέχει ενημέρωση προς τους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ για όλες τις ανοικτές συνεδριάσεις, συναντήσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται από την ηγεσία της Εθνοσυνέλευσης και από κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, κοινοβουλευτικές ομάδες ή μεμονωμένους βουλευτές. 

Η διαδικασία πρόσβασης των εκπροσώπων των ΜΜΕ ρυθμίζεται από τους 
«κανονισμούς  διαπίστευσης στην Εθνική Συνέλευση των εκπροσώπων των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης» αναφορικά με το έργο τους για την κάλυψη των δραστηριοτήτων 
του κοινοβουλίου. Αυτοί οι κανονισμοί είναι δημοσιευμένοι στον ιστότοπο του 
κοινοβουλίου. Στον ιστότοπο είναι επίσης αναρτημένα τα τηλέφωνα επικοινωνίας του 
προσωπικού της Διεύθυνσης Δημόσιων Σχέσεων. Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ μπορούν 
να επικοινωνούν και να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους  σχετικά με την παροχή 
πρόσβασης στις συνεδριάσεις ή τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης. 

 

 Γαλλία 

1. Oι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι δημόσιες. Ωστόσο, λόγω 
του μικρού μεγέθους των χώρων οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ δεν παρευρίσκονται στις 
συνεδριάσεις. Συνήθως οι συνεδριάσεις μεταδίδονται ζωντανά και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της Εθνοσυνέλευσης. Στο τέλος της συνεδρίασης ο υπεύθυνος Τύπου που 
είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των εργασιών της επιτροπής εκδίδει ένα δελτίο 
τύπου. Επιπλέον, ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να δώσει  συνέντευξη τύπου. 

2. Υπάρχουν πρόνοιες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης. 

3. Δεν αναφέρεται. 

4. Yπάρχει Τμήμα Τύπου που υπάγεται στην Υπηρεσία Επικοινωνίας. Έχει την ευθύνη 
για ακριβή και άμεση ενημέρωση των ΜΜΕ με πολλές δημοσιεύσεις: 

• Κάθε εβδομάδα το Τμήμα Τύπου δημοσιεύει ηλεκτρονικά την ατζέντα εργασιών της 
Εθνοσυνέλευσης (συνεδριάσεις ολομέλειας, κοινοβουλευτικών επιτροπών, των 
αποστολών και των αντιπροσωπιών, των δημοσιογραφικών, καθώς και των 
εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την Εθνοσυνέλευση). Αυτή η ατζέντα 
κοινοποιείται πρώτα στα πρακτορεία Τύπου, τα οποία τη χρησιμοποιούν για τις 
δικές τους εβδομαδιαίες και καθημερινές καλύψεις. Διανέμεται επίσης σε 
οποιονδήποτε δημοσιογράφο το ζητήσει και αναρτάται  στον ιστότοπο της 
Εθνοσυνέλευσης υπό τον τίτλο «Τύπος». 

• Δελτία «Focus» 
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 Δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και αφορούν νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου για τα 
οποία η συζήτηση ολοκληρώθηκε στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, πριν 
καταλήξουν στην ολομέλεια για έγκριση (ψήφιση). Περιλαμβάνει τις κυριότερες 
πρόνοιες του νομοσχεδίου και τις κυριότερες τροποποιήσεις που προτάθηκαν από 
την επιτροπή. Τα δελτία αυτά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ και αναρτώνται στον ιστότοπο του κοινοβουλίου. 

• Δελτία τύπου 

 Αφορούν ουσιαστικά το κοινοβουλευτικό έργο (συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, δημοσιογραφικές διασκέψεις, εκδηλώσεις του κοινοβουλίου, εκθέσεις, 
συμπόσια κ.ά.). 

 Τα δελτία τύπου διανέμονται από τo Τμήμα Τύπου τόσο εντός όσο και εκτός της 
Εθνοσυνέλευσης. Δελτία τύπου δημοσιεύονται επίσης στις αίθουσες τύπου. 
Διανέμονται στους εκπροσώπους των ΜΜΕ με e-mail. 

 

 Γερμανία (BUNDESTAG)  

1. Καταρχάς, οι συνεδριάσεις των (μόνιμων) επιτροπών δεν είναι ανοικτές για το κοινό, 
δηλαδή δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό ή στους εκπροσώπους των ΜΜΕ. 

Ωστόσο, μια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να επιτρέψει στο κοινό να παρακολουθήσει 
τη συνεδρίαση για ένα συγκεκριμένο θέμα εξ ολοκλήρου ή τμήματα της συζήτησης.  

Οι ακροάσεις των επιτροπών είναι σχεδόν πάντα δημόσιες. 

Το άνοιγμα μιας συνεδρίασης για το κοινό σημαίνει ότι ο Τύπος και άλλοι ακροατές 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συνεδρίαση με βάση τα διαθέσιμα καθίσματα. Κατά 
κανόνα, απαιτείται προηγούμενη εγγραφή. Οι εγγραφές γίνονται δεκτές σύμφωνα με τη 
σειρά παραλαβής, έως ότου εξαντληθεί ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων θέσεων. 
Ορισμένες θέσεις προορίζονται ειδικά για εκπροσώπους των ΜΜΕ. 

Επιπλέον, μια επιτροπή μπορεί επίσης να αποφασίσει τη συμμετοχή του κοινού μέσω 
ηχητικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης ή εγγραφής. Στην πράξη, υπάρχει συνήθως μετάδοση 
ή ηχογράφηση στο ParlamentsTV (κοινοβουλευτική τηλεοπτική μετάδοση) ή στον 
ιστότοπο του κοινοβουλίου. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού οι συναντήσεις άνοιξαν επίσης στο κοινό 
μέσω ψηφιακών μέσων (τηλεδιασκέψεις). 

2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας BUNDESTAG  θέτει τη βάση των δημόσιων 
ακροάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Οι πρακτικές ρυθμίσεις σε κάθε 
επιτροπή βασίζονται στην πρακτική τους. 

Ισχύουν ειδικοί κανόνες για τις εξεταστικές επιτροπές. Με βάση διατάξεις του 
συντάγματος, η διεξαγωγή αποδείξεων της Εξεταστικής Επιτροπής είναι δημόσια. 

3. Oι δημόσιες συνεδριάσεις είναι προσβάσιμες στους εκπροσώπους των ΜΜΕ. 

Η επιτροπή αποφασίζει εάν μια συνεδρίαση είναι δημόσια στο σύνολό της ή μόνο εν μέρει 
και εάν θα επιτρέπεται η μετάδοση ήχου και εικόνας από μια δημόσια συνεδρίαση.  
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Υπάρχουν επίσης ειδικοί κανόνες για τις εξεταστικές επιτροπές. Σύμφωνα με τις διατάξεις 
αυτές, ηχογραφήσεις και βιντεογραφήσεις, καθώς και μετάδοση ήχου και εικόνας δεν 
επιτρέπονται για δημόσιες συνεδρίες συλλογής στοιχείων. 

4. Υπάρχει Γραφείο Τύπου της Bundestag. Είναι στελεχωμένο με δώδεκα άτομα, 
πέντε από τα οποία ανήκουν στη διοίκηση του κοινοβουλίου. Το Γραφείο Τύπου είναι το 
σημείο επαφής με τα ΜΜΕ. Είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαπίστευση και την έκδοση 
αδειών για φωτογραφήσεις, τηλεοπτικά γυρίσματα και ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις εντός 
των χώρων της Bundestag. 

Όντας μέρος της αμερόληπτης διοίκησης, το Γραφείο Τύπου δημοσιεύει ανακοινώσεις 
επιτροπών, καθώς και άλλων οργάνων του κοινοβουλίου, χωρίς να λαμβάνει θέση. 

 

 Γερμανία (BUNDESRAT) 

1. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών βιντεογραφούνται, αλλά δεν είναι ανοικτές στο 
κοινό. 

2. Βλ. απάντηση στο ερώτημα 1. 

3. Βλ. απάντηση στο ερώτημα 1. 

4. Υπάρχει Γραφείο Τύπου με δύο ανώτερους λειτουργούς (ο ένας εκ των δύο είναι 
επικεφαλής  της μονάδας επικοινωνίας, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το άτομο στην 
πραγματικότητα εργάζεται μόνο με μερική απασχόληση για το Γραφείο Τύπου) και δύο 
γραφείς. Καλύπτουν κυρίως τις συνεδριάσεις της ολομέλειας αλλά όχι τις συνεδριάσεις 
επιτροπών, εκτός εάν, για παράδειγμα, ένας υπουργός παρίσταται σε συνεδρίαση της 
επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση το Γραφείο Τύπου θα δημοσιεύσει φωτογραφίες και 
βιντεογραφημένα πλάνα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Εσθονία 

1. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών του Riigikogu είναι κλειστές, εκτός εάν οι επιτροπές 
αποφασίσουν διαφορετικά. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Riigikogu 
(άρθρο 36) ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Τα μέλη της κυβέρνησης της Δημοκρατίας δικαιούνται να συμμετέχουν και να μιλούν 
στις συνεδριάσεις των επιτροπών.  

• Εκπρόσωποι κυβερνητικών θεσμικών οργάνων και άλλα πρόσωπα μπορούν να 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής, όταν καλούνται από τον πρόεδρο 
της επιτροπής. Η επιτροπή καλεί εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων και 
οργανωμένων συνόλων που συμμετείχαν στην προετοιμασία του νομοσχεδίου και 
που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.  

• Η επιτροπή μπορεί να δηλώσει τη συνεδρίασή της δημόσια, εάν περισσότερα από 
τα μισά μέλη της επιτροπής ψηφίσουν υπέρ της αντίστοιχης πρότασης. 

2. Υπάρχουν πρόνοιες στον Κανονισμό Λειτουργίας του Riigikogu. 

3. Οι συνεδριάσεις της ολομέλειας του Riigikogu, οι δημόσιες συνεδριάσεις των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών και άλλες εκδηλώσεις μεταδίδονται ζωντανά στον ιστότοπο 
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του Riigikogu. Οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι για την παρακολούθηση των μεταδόσεων 
κοινοποιούνται μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόσβαση 
οπτικογραφημένου υλικού από τις συνεδριάσεις αυτές είναι εφικτή και μέσω του 
YouTube. 

4. Υπάρχει Τμήμα Δημόσιων Σχέσεων στην Καγκελαρία του Riigikogu. Το Τμήμα 
Δημόσιων Σχέσεων ενημερώνει το κοινό για το έργο του Riigikogu, προετοιμάζει δημόσιο 
ενημερωτικό υλικό για το κάθε θέμα, συντονίζει την προώθηση πληροφοριών και 
επίσημων ανακοινώσεων για το κοινοβουλευτικό έργο στα ΜΜΕ. Το τμήμα στελεχώνεται 
με δώδεκα άτομα: Υπεύθυνος Τμήματος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος, 
Υπεύθυνος Επικοινωνιών, Σύμβουλοι Τύπου (3), Σύμβουλοι Πληροφοριών (3), 
Σύμβουλοι (2), Φωτογράφος. 

Το Τμήμα Δημόσιων Σχέσεων επικοινωνεί με τα ΜΜΕ σε συνεχή βάση. Κατά μέσο όρο, 
εκδίδονται περίπου 10 δελτία τύπου την εβδομάδα (εξαρτάται από τη συχνότητα των 
συνεδριάσεων των επιτροπών). 

 

 Ισπανία (ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-Κάτω Βουλή) 

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων, οι 
συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών «[…] δεν είναι δημόσιες, αλλά είναι 
δυνατό να παρακολουθούνται από δεόντως διαπιστευμένους εκπροσώπους των MME, 
εκτός αν είναι μυστικές». Oι συνεδριάσεις είναι μυστικές, εάν υπάρχει αίτημα από την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών της επιτροπής με πρωτοβουλία του προέδρου της, την 
κυβέρνηση, δύο κοινοβουλευτικές ομάδες ή του ενός πέμπτου των μελών της επιτροπής. 

2. Κανονισμός Λειτουργίας του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων. 

3. Με βάση την πρόνοια στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κογκρέσου των 
Αντιπροσώπων ότι οι συνεδριάσεις δεν είναι δημόσιες, αλλά είναι δυνατό να 
παρακολουθούνται από δεόντως διαπιστευμένους εκπροσώπους των MME, εκτός αν 
είναι μυστικές, η παρακολούθηση των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
είναι εφικτή μέσω του ιστότοπου του κοινοβουλίου και ιδίως μέσω του Canal Parlamento, 
ενός τηλεοπτικού καναλιού που μεταδίδει μέσω δορυφόρου από το 1998. Με στόχο τη 
δημοσιοποίηση της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας μέσω οπτικοακουστικών μέσων, 
το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων εγκατέστησε στις αίθουσες κοινοβουλευτικών 
επιτροπών τηλεκατευθυνόμενες κάμερες. Το επιτρεπτό από άποψη διάρκειας δε 
διευκρινίζεται, αλλά εννοείται ότι οι δεόντως διαπιστευμένοι εκπρόσωποι των μέσων 
ενημέρωσης μπορούν να παρευρίσκονται καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

4. Αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου ασκούνται από το Τμήμα Μέσων και 
Οπτικοακουστικής Παραγωγής και το Τμήμα Πληροφοριών και Κοινωνικών Μέσων 
(αποτελούμενο από τη Μονάδα για Διάδοση της Κοινοβουλευτικής Δραστηριότητας και 
τη Μονάδα Διαχείρισης Πληροφοριακού Υλικού και Υπηρεσιών των Πολιτών), που 
υπάγονται στη Διεύθυνση Επικοινωνιών, η οποία με τη σειρά της υπάγεται στη Γενική 
Γραμματεία του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων. Οι συναντήσεις μεταδίδονται ζωντανά 
και ηχογραφούνται. Εκδίδονται σχεδόν σε καθημερινή βάση δελτία τύπου, τα οποία 
κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Επικοινωνιών στα ΜΜΕ., στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και αναρτώνται στον ιστότοπο του κοινοβουλίου.  Επιπλέον, με τον ίδιο τρόπο 
δημοσιοποιείται και φωτογραφικό υλικό σχετικό με τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. 
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 Senado (Ισπανική Γερουσία) 

1. Οι συνεδριάσεις των μόνιμων επιτροπών δεν είναι ανοικτές για το κοινό, αλλά 
σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις οι συνεδριάσεις αυτές είναι ανοικτές στα ΜΜΕ και 
μεταδίδονται ζωντανά από τον ιστότοπο της Γερουσίας. 

2. Βλ. απάντηση στο ερώτημα 1. 

3. Βλ. απάντηση στο ερώτημα 1. 

4. Υπάρχει ένα Γραφείο Τύπου (Τμήμα Μέσων) το οποίο είναι υπεύθυνο για την 
ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη κοινοβουλευτική δραστηριότητα και  τη 
διαχείριση των λογαριασμών της Γερουσίας στα κοινωνικά δίκτυα (Twitter, Instagram, 
YouTube). Το Γραφείο Τύπου έχει την ευθύνη και για τις τηλεοπτικές εκπομπές 
αναφορικά με τη Γερουσία. Εκδίδονται δελτία τύπου για τις συνεδριάσεις των επιτροπών 
σε εβδομαδιαία βάση.  

 

 Ιταλία 

1. Mε βάση τον Κανονισμό 33, που αναφέρεται στη δημοσιότητα των συνεδριάσεων 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών, συντάσσεται συνοπτική έκθεση για όλες τις 
συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Για τις συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών 
επιτροπών που έχουν νομοθετική αρμοδιότητα συντάσσεται λεπτομερής (κατά λέξη) 
έκθεση. Ο Πρόεδρος της Γερουσίας μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας επιτροπής, να 
επιτρέψει στον Τύπο ή στο ευρύ κοινό να παρακολουθεί συνεδριάσεις σε ξεχωριστές 
αίθουσες χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικό εξοπλισμό. 

2. Υπάρχουν πρόνοιες στον Κανονισμό Λειτουργίας του κοινοβουλίου. 

3. Κατά τη διάρκεια της νομοθετικής ή συντακτικής διαδικασίας οι συζητήσεις των 
επιτροπών δημοσιοποιούνται μέσω οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων που έχουν 
εγκατασταθεί σε ξεχωριστές αίθουσες προς όφελος του κοινού και του Τύπου. Τα 
δορυφορικά, WebTV και YouTube κανάλια της Γερουσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη μετάδοση ακροάσεων των επιτροπών. 

4. Η υπηρεσία μετάδοσης εποπτεύεται από το Γραφείο Τύπου της Γερουσίας 
(αποτελείται από προσωπικό της Γερουσίας και δύο δημοσιογράφους). Το Γραφείο 
Τύπου δημοσιεύει επίσης επιλεγμένες ειδήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα των μόνιμων 
επιτροπών στον ιστότοπο της Γερουσίας και μέσω του λογαριασμού της Γερουσίας στο 
Twitter. 

 

 Κροατία 

1. Οι εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι δημόσιες. Το κοινό μπορεί να 
περιοριστεί μόνο με απόφαση της επιτροπής. Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης 
(δημοσιογράφοι, εικονολήπτες, φωτογράφοι) μπορούν να παρευρίσκονται, να 
παρακολουθούν και να ηχογραφούν τις συνεδριάσεις. Κατά την κρίση του COVID-19 οι 
συνεδριάσεις περιορίστηκαν σε περιπτώσεις που δεν μπορούσαν να τηρηθούν 
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επιδημιολογικά μέτρα. Ωστόσο, σε περίπτωση πλήρους περιορισμού οι συνεδριάσεις 
ηχογραφήθηκαν και μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω διαδικτύου/YouTube.  

2. Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών ρυθμίζεται 
από τους κανονισμούς του κροατικού κοινοβουλίου και τις ίδιες τις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές. 

3. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι ανοικτές στο κοινό, δηλαδή σε όλα τα μέσα 
ενημέρωσης, ανεξάρτητα από τον τύπο (έντυπα, ηλεκτρονικά κ.λπ.) για όλη τη διάρκειά 
τους. 

4. Υπάρχει Γραφείο Τύπου.  Στελεχώνεται από εννέα (9) άτομα. Πέντε (5)  καλύπτουν 
τον επίσημο ιστότοπο και υπηρεσίες φωτογράφισης και τέσσερα (4) άτομα εργάζονται 
για τη διαπίστευση Τύπου, τεχνική βοήθεια στον Τύπο, έρευνες ΜΜΕ, δελτία τύπου για 
διάφορες δραστηριότητες, δημοσιεύσεις κ.λπ. Ωστόσο, όσον αφορά την κάλυψη τακτικών 
συνεδριάσεων των επιτροπών, κυκλοφορούν εκθέσεις για κάθε συνεδρίαση από το 
προσωπικό της επιτροπής. Για τις έκτακτες θεματικές συνεδριάσεις των επιτροπών 
εκδίδονται δελτία τύπου από το Γραφείο Τύπου. Τόσο οι εκθέσεις όσο και τα δελτία 
τύπου δημοσιεύονται στην κοινοβουλευτική ιστοσελίδα την ίδια ημέρα (δελτία τύπου) ή 
το συντομότερο δυνατόν (εκθέσεις επιτροπής). 

 

 Λετονία 

1. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι ανοικτές στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων 
των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης που είναι διαπιστευμένοι από το Saeima. 
Ωστόσο, η ολομέλεια ή οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να λάβουν απόφαση για 
τη διεξαγωγή κλειστής συνεδρίασης. 

2. Υπάρχουν πρόνοιες στον Κανονισμό Λειτουργίας του κοινοβουλίου. 

3. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι εξ ορισμού ανοικτές στο κοινό και 
προσβάσιμες στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, οι βουλευτές μέλη 
της αντίστοιχης επιτροπής μπορούν να αποφασίσουν να κλείσουν τη συνεδρίαση ή μέρος 
της συνεδρίασης για το κοινό.    

Η ανάγκη ελαχιστοποίησης του κινδύνου εξάπλωσης του COVID-19 έχει επιφέρει κάποιες 
αλλαγές στην οργάνωση των συνεδριάσεων του κοινοβουλίου. Επί του παρόντος, οι 
εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης καλούνται να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως 
τα κοινοβουλευτικά δρώμενα. 

4. Υπάρχει Υπηρεσία Τύπου, που είναι υπεύθυνη για τη θεσμική επικοινωνία. Στην 
Υπηρεσία Τύπου εργάζονται πέντε (5) άτομα (τέσσερις ανώτεροι σύμβουλοι και ο 
επικεφαλής της Υπηρεσίας Τύπου), που είναι υπεύθυνα για την κάλυψη των εργασιών 
των επιτροπών. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τα δελτία τύπου, αλλά και τα infographics, 
τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. Κάθε μέλος της Υπηρεσίας Τύπου 
καλύπτει συγκεκριμένες επιτροπές. Στην Υπηρεσία Τύπου υπάρχουν επίσης τέσσερα (4) 
άτομα για φωτογραφίσεις και βιντεογραφήσεις. 

Ο Τύπος καλύπτει πρωτογενή θέματα που μπορεί να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και 
σχετίζονται με ένα ευρύτερο τμήμα της κοινωνίας. Κυρίως οι Υπηρεσίες Τύπου 
αποφασίζουν οι ίδιες τι να καλύψουν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να 
είναι μια πρωτοβουλία, αίτημα από έναν πρόεδρο της επιτροπής. 
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Είναι δύσκολο να υπολογιστεί ένας κατά προσέγγιση αριθμός δελτίων τύπου που 
εκδίδονται από την Υπηρεσία Τύπου, επειδή διαφέρει από τις δραστηριότητες των 
επιτροπών, τις τροποποιήσεις του νόμου που εγκρίνονται κ.λπ. Συνήθως κάθε εβδομάδα 
εκδίδονται δελτία τύπου που καλύπτουν τα θέματα που συζητούνται στις επιτροπές. 

 

 Λιθουανία 

1. Όλες οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών (εκτός από τις κλειστές 
συνεδριάσεις) είναι ανοικτές στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης. Εάν το κοινό επιθυμεί 
να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της επιτροπής, πρέπει να εγγραφεί εκ των προτέρων 
στην αντίστοιχη γραμματεία της επιτροπής. Ωστόσο, οι πολίτες πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να έχουν τουλάχιστον κάποια σχέση με τα ζητήματα που θα συζητηθούν κατά 
τη συνεδρίαση της επιτροπής. 

2. Υπάρχουν πρόνοιες στον Κανονισμό Λειτουργίας του κοινοβουλίου. 

3. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι ανοικτές για τους εκπροσώπους των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, με εξαίρεση τις κλειστές συνεδριάσεις.  Οι συνεδριάσεις των 
επιτροπών, με εξαίρεση τις κλειστές συνεδριάσεις, μεταδίδονται στον ιστότοπο του 
κοινοβουλίου και οι βιντεοσκοπήσεις των συνεδριάσεων αυτών δημοσιοποιούνται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. 

4. Υπάρχει  Γραφείο Τύπου και υπάγεται στην Υπηρεσία Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών του κοινοβουλίου. Στελεχώνεται από δέκα (10) άτομα. Καλύπτονται 
συνεδριάσεις (μόνιμων) επιτροπών και εκδίδονται δελτία τύπου. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η γραμματεία της αντίστοιχης κοινοβουλευτικής επιτροπής εκδίδει τα δελτία 
τύπου. Το Γραφείο Τύπου είναι υπεύθυνο για την κοινοποίηση (διάδοση) των δελτίων 
τύπου των επιτροπών.  

 

 Λουξεμβούργο 

1. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών δεν είναι ανοικτές στο κοινό. 

Αυτό ρυθμίζεται από το άρθρο 25 (7) του κανονισμού, που δηλώνει ότι «η 
κοινοβουλευτική εργασία στις επιτροπές δεν είναι δημόσια». 

2. Από τον κανονισμό. 

3. Βλ. απάντηση στο ερώτημα 1. 

4. Ναι, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων αποτελείται από 6 υπαλλήλους. 

Καλύπτουν τακτικά όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, για 
να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων σε αυτές τις 
συνεδριάσεις στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου. 

 

 Ολλανδία 
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1.  Οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι ανοικτές, στο κοινό με 
μέγιστη χωρητικότητα τα 20 άτομα. 

2. Κοινοβουλευτική πρακτική. 

3. Οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι ανοικτές, εφόσον η 
συζήτηση έχει δημόσιο χαρακτήρα. Μερικές φορές μέρος μιας συνεδρίασης διεξάγεται 
κεκλεισμένων των θυρών. 

4. Υπάρχει ένα Γραφείο Τύπου που στελεχώνεται από 4 άτομα και καλύπτει όλες τις 
εργασίες του κοινοβουλίου. 

 

 Ουγγαρία 

1. Οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι δημόσιες. Μια 
κοινοβουλευτική επιτροπή συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών, εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για την προστασία των διαβαθμισμένων δεδομένων, των προσωπικών 
δεδομένων, του εμπορικού απορρήτου ή άλλων δεδομένων που προστατεύονται από 
νόμο. Στις δημόσιες συνεδριάσεις επιτρέπεται η είσοδος σε ακροατήριο μόνο σε 
καθορισμένο τόπο, που ορίζεται από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής, και 
υποχρεούται να απέχει από κάθε μορφή έκφρασης γνώμης. 

2. Πράξη XXVI του 2012 για την Εθνοσυνέλευση («Κοινοβουλευτική Πράξη»). 

3. Στις δημόσιες συνεδριάσεις επιτρέπεται στο κοινό και σε δημοσιογράφους να 
κάθονται μόνο σε καθορισμένο τόπο, που ορίζεται από τον πρόεδρο της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής.  Οι συνεδριάσεις μεταδίδονται μέσω ενός οπτικοακουστικού 
συστήματος κλειστού κυκλώματος. 

4. Ναι, το Γραφείο Τύπου αποτελείται από 7 υπαλλήλους. Τον επικεφαλής του 
Γραφείου Τύπου, ένα επαγγελματία φωτογράφο και πέντε μέλη του προσωπικού. Το 
Γραφείο Τύπου φροντίζει για θέματα τύπου που σχετίζονται με τις επιτροπές. 

 

 Πολωνία (Άνω Βουλή / Γερουσία) 

1. Οι συνεδριάσεις των μόνιμων κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι ανοικτές στο 
κοινό. Οι συνεδριάσεις μεταδίδονται από το κανάλι TVP (Πολωνική Δημόσια Τηλεόραση). 
Οι συνεδριάσεις των επιτροπών της Γερουσίας είναι επίσης διαθέσιμες μέσω βίντεο στις 
ιστοσελίδες της Γερουσίας ή του Sejm. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το πολωνικό κοινοβουλευτικό σύστημα διαφοροποιεί τις 
αρμοδιότητες του Sejm (δηλαδή του Κάτω Τμήματος του Κοινοβουλίου) και της 
Γερουσίας (το Άνω Τμήμα του Κοινοβουλίου). 

2. Από τον κανονισμό. 

3. Οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι ανοικτές για όλη τη διάρκεια 
και είναι προσβάσιμες στον Τύπο, τους τηλεοπτικούς σταθμούς και πολλές διαδικτυακές 
πλατφόρμες. 
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4. Όσον αφορά τη Γερουσία, η Υπηρεσία Τύπου είναι υπεύθυνη για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της Γερουσίας στην τηλεόραση, το 
ραδιόφωνο και τον Τύπο. 

 

 Πολωνία (Κάτω Βουλή/Σέιμ) 

1. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι ανοικτές στο κοινό, κάτι επιτυγχάνεται με τη 
δημοσίευση των εκπομπών των συνεδριάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Sejm 
(διατίθενται τόσο οι ζωντανές μεταδόσεις όσο και οι ηχογραφήσεις αρχείου).  

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών του Sejm, ο δημόσιος χαρακτήρας 
των εργασιών των επιτροπών του Sejm διασφαλίζεται από: 

• την παρουσία δημοσιογράφων στις συνεδριάσεις της επιτροπής (με τη 
συγκατάθεση του προέδρου) και 

• τη συμπερίληψη των πλήρων αρχείων των επιτροπών και των υποεπιτροπών στο 
SIS (System Informacyjny Sejmu) (άρθρο 166, παρ. 4 και άρθρο 166α, παράγραφος 
3). 

Το SIS δημιουργήθηκε προκειμένου να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να καταστήσει 
προσβάσιμα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες του Sejm και των οργάνων του και 
της Καγκελαρίας του Sejm, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική μορφή. Το Πληροφοριακό 
Σύστημα του Sejm είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.sejm.gov.pl 
και επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση όλων των δημοσιευμένων υλικών. Ωστόσο, το υλικό 
που περιέχεται στο SIS, ιδίως οι τρέχουσες εκπομπές και το υλικό που παράγονται από 
το iTV Sejm, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της εμπορικής προσφοράς οποιουδήποτε 
πρακτορείου, τηλεοπτικού σταθμού, πύλης ή άλλης οντότητας. 

Εάν η συνεδρίαση μιας επιτροπής ή μιας υποεπιτροπής πραγματοποιείται μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας από απόσταση, η οπτικοακουστική εγγραφή αποτελεί 
το επίσημο αρχείο της συνεδρίασης. 

Μια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών και να 
προσδιορίσει τα άτομα των οποίων η συμμετοχή είναι απαραίτητη. Ο πρόεδρος μιας 
επιτροπής ορίζει ως απόρρητα όλα τα έγγραφα που έχουν παραχθεί κατά τη συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, τα οποία περιλαμβάνουν 
διαβαθμισμένες πληροφορίες. 

2. Από τον κανονισμό. 

3. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών δημοσιεύονται στο Πληροφοριακό Σύστημα του 
Sejm. (Διατίθενται τόσο οι ζωντανές μεταδόσεις όσο και οι ηχογραφήσεις αρχείου). 
Επιτρέπεται η παρουσία δημοσιογράφων στις συνεδριάσεις (με τη συγκατάθεση του 
προέδρου). 

4. Το Κέντρο Πληροφόρησης του Sejm είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία και 
δημοσίευση ανακοινώσεων και δελτίων που σχετίζονται με τις συνεδριάσεις του Sejm και 
άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εντός και εκτός των εγκαταστάσεών του 
κοινοβουλίου, όταν σε αυτές παρευρίσκονται ο Πρόεδρος του Sejm, ο Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Sejm, εκπρόσωπος της διοίκησης της Καγκελαρίας του Sejm ή 
πραγματοποιούνται υπό την τιμητική υποστήριξη του Προέδρου του Sejm, καθώς και τη 
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διαβίβαση επίσημων ανακοινώσεων για δημοσίευση στα μέσα ενημέρωσης. Το Κέντρο 
Πληροφόρησης του Sejm αποτελείται από: 

1. Μονάδα Στρατηγικής και Ανάλυσης, 

2. Μονάδα Παρακολούθησης Μέσων, 

3. Μονάδα Πληροφοριών και Επικοινωνίας Διαδικτύου, 

4. Μονάδα Υποστήριξης Φωτογραφιών και Βίντεο, 

5. Μονάδα Υπηρεσίας Πολυμέσων, 

6. Μονάδα Οργάνωσης και Πρωτοκόλλου, 

7. Γραμματεία. 

Το Κέντρο Πληροφόρησης του Sejm συνήθως δεν προετοιμάζει υλικό για τις 
συνεδριάσεις των επιτροπών του Sejm. Οι σημειώσεις για κάθε συνάντηση 
προετοιμάζονται απευθείας από τους υπαλλήλους του Γραφείου των Επιτροπών Sejm 
και δημοσιεύονται στο Σύστημα Πληροφοριών του Sejm στην ενότητα «Περίληψη των 
δραστηριοτήτων των επιτροπών». 

 

 Πορτογαλία  

1. Οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι δημόσιες, μεταδίδονται από 
το τηλεοπτικό κανάλι του κοινοβουλίου και διατίθενται στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου.  

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν, κατ 'εξαίρεση, να συνεδριάζουν κεκλεισμένων 
των θυρών, όταν αφορούν θέματα εμπιστευτικού χαρακτήρα ή σε περιπτώσεις όπου ο 
κανονισμός το προβλέπει.  

2. Από τον κανονισμό. 

3. Με εξαίρεση τις συνεδριάσεις όπου συζητούνται εμπιστευτικά ζητήματα, όλες οι 
άλλες συναντήσεις είναι ανοικτές στον Τύπο και το κοινό. Οι ακροάσεις μεταδίδονται από 
το τηλεοπτικό κανάλι του κοινοβουλίου και παρέχονται σε κάθε τηλεοπτικό κανάλι. 
Επίσης  η ηχογράφηση κάθε συνεδρίασης είναι διαθέσιμη στον τύπο και στο κοινό. Στις 
αίθουσες συνεδριάσεων υπάρχουν θέσεις που προορίζονται για δεόντως 
διαπιστευμένους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. 

4. Το Γραφείο Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για την παροχή όλων των απαραίτητων 
πληροφοριών για τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στον Τύπο. Δεν εκδίδει δελτία 
τύπου σχετικά με τις συνεδριάσεις των επιτροπών, αλλά αποστέλλουν -σε εβδομαδιαία 
και καθημερινή βάση- υπενθυμίσεις για κάθε προγραμματισμένη συνάντηση, που 
περιέχουν τη σειρά των εργασιών των εν λόγω συναντήσεων και σχετικά έγγραφα. 
Επιπλέον, το Γραφείο Επικοινωνίας παρέχει στον τύπο τα παραπάνω αναφερόμενα 
αρχεία βίντεο και ήχου των συναντήσεων. 

 

 Ρουμανία 
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1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι 
συνεδριάσεις των επιτροπών είναι δημόσιες, εκτός εάν η ολομέλειά τους προβλέπει 
διαφορετικά.  

Οι εργασίες των επιτροπών μπορούν να μεταδίδονται στο εσωτερικό τηλεοπτικό δίκτυο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων και στους δημόσιους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. 

Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό, οι επιτροπές μπορούν να καλούν ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα, εμπειρογνώμονες κ.ά., για να συμμετάσχουν στις εργασίες. Οι εκπρόσωποι 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων και οι ειδικοί προσκεκλημένοι, κατόπιν αιτήματος, 
μπορούν να παρουσιάσουν απόψεις για τα θέματα που συζητήθηκαν ή να υποβάλουν 
στον πρόεδρο της επιτροπής τεκμηρίωση σχετικά με το θέμα. Ταυτόχρονα, μπορούν να 
οργανωθούν συμβουλευτικές συναντήσεις ή δημόσιες συζητήσεις με εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών, των ενώσεων εργοδοτών και επαγγελματιών, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, της κεντρικής ή/και τοπικής δημόσιας διοίκησης. 

Υπάρχει ένα σύστημα διαπίστευσης μη κυβερνητικών οργανώσεων, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στη νομοθετική 
δραστηριότητα των μόνιμων επιτροπών. 

2. Από τον κανονισμό. 

3. Οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι δημόσιες και οι 
εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης μπορούν να παρίστανται σε συνεδρίαση χωρίς 
πρόσθετο αίτημα. Οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης έχουν πρόσβαση στο έργο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών, βάσει του κανονισμού για τη διαπίστευση των 
δημοσιογράφων στις δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

4. Υπάρχει ένα Γραφείο Τύπου για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ένα για τη 
Γερουσία. Το Γραφείο Τύπου της Βουλής των Αντιπροσώπων υπάγεται στη Διεύθυνση 
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Εκτός από αυτό το γραφείο, η διεύθυνση διαθέτει 
επίσης ένα Γραφείο Δημόσιας Πληροφόρησης και Σχέσεων με την Κοινωνία των Πολιτών 
(το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας του οποίου είναι να απαντά σε αιτήματα δημόσιου 
ενδιαφέροντος από δημοσιογράφους ή άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο), καθώς και 
Εκπαιδευτικό Κέντρο, το οποίο έχει ως κύρια αρμοδιότητα την οργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και επισκέψεων για παιδιά και νέους. 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Τύπου της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι 
επίσης η κάλυψη των δραστηριοτήτων των επιτροπών από τα ΜΜΕ (ανακοινώσεις τύπου 
σχετικά με συναντήσεις, συζητήσεις, διπλωματικές συναντήσεις). Το προσωπικό των 
επιτροπών προετοιμάζει τα δελτία τύπου σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στις 
εξειδικευμένες συνεδριάσεις και τα στέλνει στο Γραφείο Τύπου, το οποίο με τη σειρά του 
μπορεί να προτείνει αλλαγές στη μορφή και όχι στην ουσία και τα στέλνει σε 
δημοσιογράφους που έχουν διαπιστευτεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

 

 Σλοβακία 

1. Οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι ανοικτές στο κοινό μέχρι να 
πληρωθούν όλες οι θέσεις.  

Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές, εκτός από: 
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• τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εντολών και Ασυλίας (Mandate and Immunity), 

• τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ασυμβατότητας Λειτουργιών (Incompatibility of 
Functions) όπου συζητείται η προστασία του δημοσίου συμφέροντος,  

• τις συνεδριάσεις των ειδικών επιτροπών ελέγχου (Ειδική Επιτροπή Εποπτείας της 
Αρχής Ασφάλειας, Ειδική Επιτροπή Εποπτείας της Υπηρεσίας Πληροφοριών της 
Σλοβακίας, Ειδική Επιτροπή Επιτήρησης της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών, Επιτροπή Αναθεώρησης Αποφάσεων της Αρχής Εθνικής 
Ασφάλειας) και 

• τις συνεδριάσεις που αφορούν θέματα που είναι διαβαθμισμένα, εμπορικό 
απόρρητο ή εάν προβλέπεται από ειδικό νόμο. 

Τα μέλη μιας επιτροπής μπορούν να αποφασίσουν με πλειοψηφία τριών πέμπτων τη 
διεξαγωγή συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών. Μπορούν να παρίστανται σε 
συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών μιας επιτροπής βουλευτές που δεν είναι μέλη της 
συγκεκριμένης επιτροπής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέλη της κυβέρνησης και, με τη 
συγκατάθεση της επιτροπής, άλλα πρόσωπα.  

2. Από τον κανονισμό. 

3. Οι λεπτομέρειες της συνεδρίασης της επιτροπής δημοσιεύονται εκ των προτέρων 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου. Ο γραμματέας της επιτροπής μπορεί επίσης 
να αποστείλει απευθείας πρόσκληση σε επιλεγμένα μέσα ενημέρωσης. Η συμμετοχή του 
κοινού επιτρέπεται έως ότου συμπληρωθεί η χωρητικότητα των θέσεων (συνήθως με 
σειρά προτεραιότητας). Είναι επίσης δυνατή η κράτηση θέσης μέσω του γραμματέα της 
επιτροπής. Το κοινό μπορεί να είναι παρών καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης της 
επιτροπής, εκτός εάν μέρος της συνεδρίασης διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.  

4. Ναι, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι μια διοικητική 
μονάδα της Καγκελαρίας του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία διασφαλίζει ότι το κοινό 
ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του Εθνικού Συμβουλίου μέσω των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και εκτελεί καθήκοντα σύμφωνα με την Πράξη για Ελεύθερη Πρόσβαση σε 
Πληροφορίες. 

Ο προϊστάμενος του τμήματος είναι ο διευθυντής. Επί του παρόντος, το τμήμα απασχολεί 
9 δημόσιους υπαλλήλους και αποτελείται από 3 τομείς: 

• Τομέας Αναφορών και Καταγγελιών, 

• Τομέας Τύπου και Πληροφοριών, 

• Τομέας για ΜΜΕ. 

Το Τμήμα καλύπτει συνήθως τις συνεδριάσεις των επιτροπών, εάν συζητούν σημαντικά 
θέματα ή νόμους. 

 

 Σλοβενία - Εθνικό Συμβούλιο 

1. Οι συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και των επιτροπών του είναι δημόσιες και 
μπορούν να παρακολουθούνται άμεσα από το κοινό. 

2. Οι όροι για τη δημόσια φύση των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου βασίζονται σε: 

• Εσωτερικό Κανονισμό του Εθνικού Συμβουλίου και 
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• Πράξη για το Εθνικό Συμβούλιο (άρθρο 52). 
3. Ο δημόσιος χαρακτήρας των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου και των οργάνων 
εργασίας του διασφαλίζεται επίσης μέσω κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης. Όλο το 
υλικό που σχετίζεται με τις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και των οργάνων 
εργασίας του διατίθεται στα μέσα ενημέρωσης (εκτός από υλικό εμπιστευτικού 
χαρακτήρα). Επιπλέον, το κοινό ενημερώνεται για τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου 
μέσω συνεντεύξεων τύπου, εκθέσεων, ανακοινώσεων, ιστοσελίδων και της Εφημερίδας 
του Εθνικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, οι πρόεδροι των 
επιτροπών και οι επικεφαλής ομάδων συμφερόντων εξ ονόματος μιας επιτροπής ή 
ομάδας συμφερόντων μπορούν να καλούν συνεντεύξεις τύπου. 

Κατ’ εξαίρεση, το Εθνικό Συμβούλιο (ή το σώμα εργασίας του) μπορεί να αποφασίσει         
-για λόγους διαφύλαξης του δημόσιου συμφέροντος ή εάν εξετάζει εμπιστευτικό θέμα- να 
κλείσει τη συνεδρία του για το κοινό. Κατόπιν πρότασης του προέδρου μιας επιτροπής ή 
μιας ομάδας συμφερόντων το Εθνικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι ολόκληρη η 
σύνοδος ή μόνο μέρος της να είναι κλειστά για το κοινό. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη 
και αν το Εθνικό Συμβούλιο δεν εξετάζει εμπιστευτικά θέματα. Ο Πρόεδρος αποφασίζει 
ποιος μπορεί -εκτός από μέλη του Εθνικού Συμβουλίου- να είναι παρών σε μια σύνοδο ή 
μέρος μιας συνεδρίας που είναι κλειστή για το κοινό. 

4. Το Εθνικό Συμβούλιο (το ανώτερο τμήμα) δε διαθέτει Γραφείο Τύπου, ωστόσο 
διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των εργασιών του μέσω ενός εκπροσώπου για τις 
δημόσιες σχέσεις από το Γραφείο του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου.  

 

 Σλοβενία – Εθνοσυνέλευση 

1. Oι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στο κοινό. Μια συνεδρίαση ή μια συνάντηση ή μέρος 
αυτής μπορεί να είναι κλειστή για το κοινό, εάν η Εθνοσυνέλευση ή το σώμα εργασίας 
συζητήσουν υλικό που περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες ή άλλες πληροφορίες που 
προστατεύονται σύμφωνα με νόμο ή άλλους κανονισμούς. 

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις που είναι 
ανοικτές στο κοινό. Oι συνεδριάσεις μεταδίδονται ζωντανά στο κοινοβουλευτικό 
πρόγραμμα του κρατικού καναλιού RTV Slovenia και στη διαδικτυακή πύλη MMC RTV 
SLO. 

2. Από τον κανονισμό. 

3. Οι συνεδριάσεις που είναι ανοικτές για το κοινό μπορούν να παρακολουθούνται 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων της κάθε αίθουσας. Εάν μια αίθουσα συνεδριάσεων 
στερείται χώρου για τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, η προτεραιότητα στην 
κατανομή τους δίνεται στους εκπροσώπους των τηλεοπτικών οργανισμών. Άλλοι 
δημοσιογράφοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνάντηση μέσω ραδιοφωνικού και 
τηλεοπτικού δέκτη στα δωμάτια τύπου και ραδιοφώνου, στο λόμπι της μεγάλης αίθουσας 
και σε χώρους που ορίζονται από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων. Οι συνεδρίες και οι 
συναντήσεις μπορούν επίσης να προβληθούν μέσω διαδικτυακής ροής από το RTV 
Slovenija. 

4. Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Εθνοσυνέλευσης αποτελείται από οκτώ 
υπαλλήλους. Παρέχει πληροφορίες σχετικές με το έργο των δημοσιογράφων στην 
Εθνοσυνέλευση και το έργο της Εθνοσυνέλευσης, των Αντιπροέδρων της 
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Εθνοσυνέλευσης, των οργάνων εργασίας της, των αντιπροσωπιών, των υπηρεσιών και 
του Γενικού Γραμματέα. 

Οι συνεδρίες μεταδίδονται ζωντανά και είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη του RTV 
Slovenia και όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις δημόσιες συνεδριάσεις είναι 
διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

Εάν μια κλειστή συνεδρίαση δεν ακολουθείται από δήλωση στα ΜΜΕ, τότε οι υπάλληλοι 
του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων υποβάλλουν το δελτίο τύπου στα ΜΜΕ.   

Οι υπάλληλοι του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων προετοιμάζουν επίσης περιεχόμενο και 
επεξεργάζονται τη διαδικτυακή πύλη της Εθνικής Συνέλευσης, την ιστοσελίδα της 
κοινοβουλευτικής διάστασης της Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και τα 
κοινωνικά δίκτυα «Instagram» και «Twitter». Επίσης, βγάζουν φωτογραφίες, 
επεξεργάζονται τη διαδικτυακή συλλογή φωτογραφιών και παράγουν βίντεο για την 
ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα. Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει στην 
προετοιμασία και την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων της Εθνοσυνέλευσης, από 
συνέδρια, διαβουλεύσεις, εκθέσεις κ.λπ. Οι υπάλληλοι του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων 
γράφουν τα ανακοινωθέντα εκδηλώσεων και τα δελτία τύπου. Συντάσσουν επίσης 
ανακοινωθέντα και μηνύματα σε δεξιώσεις του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης.  

Οι υπάλληλοι του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων παρέχουν πλήρη πληροφόρηση στο 
κοινό για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο κοινοβούλιο, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, διαβουλεύσεων 
που διοργανώνονται από την Εθνοσυνέλευση ή των οργάνων εργασίας της και άλλες 
δραστηριότητες σχετικά με την άσκηση των συνταγματικών εξουσιών του κοινοβουλίου 
της Σλοβενίας. 

 

 Σουηδία 

1. Στο κοινοβούλιο της Σουηδίας (Riksdag) όλες οι επιτροπές και η Επιτροπή 
Υποθέσεων της ΕΕ συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές μπορούν να 
επιτρέψουν σε άτομο που δεν είναι μέλος ή αναπληρωματικό μέλος ή υπάλληλο της 
επιτροπής να παρίσταται σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.  

2. Από τον Κανονισμό. 

3. Βλ. απάντηση στο ερώτημα 1. 

4. Το Γραφείο Τύπου διαθέτει 23 υπαλλήλους. Το προσωπικό είναι πολιτικά 
ανεξάρτητο και ο ρόλος του Γραφείου Τύπου είναι να δίδει πληροφορίες σχετικά με το 
έργο του κοινοβουλίου και να ενημερώνει για τις αποφάσεις με ουδέτερο τρόπο, δηλαδή 
χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Χρησιμοποιούνται διάφορα κανάλια για να προμηθεύσουν 
το κοινό με τις πληροφορίες. Ως εκ τούτου, το προσωπικό μπορεί να δημοσιεύσει 
πληροφορίες (κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) στην επίσημη ιστοσελίδα, στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, σε δελτία τύπου ή απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών που έχουν 
τηλεφωνήσει στο κοινοβούλιο. Το προσωπικό, που αποτελείται από ψηφιακούς 
συντάκτες, παραγωγούς περιεχομένου, γραμματείς Τύπου, συντάκτες ταινιών, 
διαχειριστές έργων και ψηφιακούς προγραμματιστές (digital editors, content producers, 
press secretaries, film editors, project managers and digital developers), συνεργάζεται 
στενά με τον Γραμματέα Τύπου. 
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Το Γραφείο Τύπου έχει καθορίσει κριτήρια για τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τις 
επιτροπές. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να δημοσιεύονται ως ειδήσεις στην ιστοσελίδα 
ή στα κοινωνικά μέσα, όταν το θέμα ενδιαφέρει το κοινό. Τα κριτήρια έχουν ως εξής: 

• Το ζήτημα θα επηρεάσει μεγάλο αριθμό ατόμων. 

• Το ζήτημα μπορεί να οριστεί ως μια απόφαση που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές 
διαφορές για κάποια άτομα σε έναν συγκεκριμένο τομέα της κοινωνίας. 

• Το ζήτημα μπορεί να οριστεί ως ουσιαστική μεταρρύθμιση. 

• Το ζήτημα αφορά ένα θέμα που συζητείται ευρέως και δημοσιεύεται στα ΜΜΕ. 

 

 Τσεχία 

1. Όλες οι συνεδριάσεις των επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι ανοικτές 
στο κοινό, εκτός εάν μια επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά ή απαγορεύεται υπό ειδικές 
συνθήκες που καθορίζονται από τον κανονισμό. Όλοι οι επισκέπτες που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση μιας επιτροπής επιτρέπεται να εισέλθουν στην 
αίθουσα συνεδριάσεων για όλη τη διάρκεια της συνάντησης. Κάθε επιτροπή έχει 
περιορισμένο αριθμό θέσεων που προορίζονται για τους επισκέπτες ανάλογα με την 
αίθουσα συνεδριάσεων. 

2. Από τον κανονισμό. 

3. Το Τμήμα Τύπου της Βουλής των Αντιπροσώπων που χορηγεί δελτία τύπου στους 
δημοσιογράφους. Οι αναμεταδώσεις των συνεδριάσεων είναι πολύ σπάνιες και γίνονται 
μόνο μετά από έγκριση του προέδρου της επιτροπής και δε μεταδίδουν όλη τη διάρκεια 
της συνάντησης. Οι επιτροπές συχνά επιλέγουν να μεταδίδουν τις συνεδριάσεις τους 
στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

4. Το Τμήμα Τύπου της Βουλής των Αντιπροσώπων απασχολεί επτά (7) υπαλλήλους. 
Το Τμήμα Τύπου δεν εκδίδει δελτία τύπου σχετικά με τις δραστηριότητες των επιτροπών, 
καθώς αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη των επιτροπών. Το Τμήμα Τύπου εποπτεύει τα 
κοινωνικά δίκτυα της Βουλής των Αντιπροσώπων και κατά καιρούς μοιράζει πληροφορίες 
σχετικά με μια επιτροπή κατόπιν αιτήματος του προέδρου της.  

 

 Φινλανδία  

1. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του συντάγματος, οι συνεδριάσεις των επιτροπών δεν 
είναι ανοικτές στο κοινό. Ωστόσο, μια επιτροπή μπορεί να ανοίξει τη συνάντησή της στο 
κοινό κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης πληροφοριών για την προετοιμασία ενός 
θέματος. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μια επιτροπή μπορεί να ανοίξει τη συνάντησή της 
στο κοινό, όταν ακούει εμπειρογνώμονες. 

Οι επιτροπές χρησιμοποιούν αυτήν την ευκαιρία τακτικά, ειδικά όταν χειρίζονται ζητήματα 
μεγάλου ενδιαφέροντος, για παράδειγμα τις πρωτοβουλίες των πολιτών (σύμφωνα με τη 
διάταξη του συντάγματος, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες Φινλανδοί πολίτες που έχουν 
δικαίωμα ψήφου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρωτοβουλία για τη θέσπιση νόμου 
προς τη Βουλή). 
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2. Από το σύνταγμα. 

3. Συνήθως αυτές οι ανοικτές συνεδριάσεις μεταδίδονται μέσω διαδικτύου. Σε πολλές 
περιπτώσεις, οι ανοικτές συνεδριάσεις περιλαμβάνουν ακροάσεις διαφόρων 
εμπειρογνωμόνων. Οι ακροάσεις τους, καθώς και οι παρουσιάσεις τους που σχετίζονται 
με την ανοικτή ακρόαση, είναι διαθέσιμες στο κοινό. Ο Τύπος, το κοινό και οι τηλεοπτικοί 
σταθμοί έχουν πρόσβαση στις συναντήσεις. 

4. Ναι, το κοινοβούλιο διαθέτει Γραφείο Πληροφοριών με 22 υπαλλήλους. Κάθε 
επιτροπή έχει έναν καθορισμένο υπεύθυνο πληροφοριών που σε συνεργασία με το 
προσωπικό της επιτροπής δημοσιεύουν δελτία τύπου των συνεδριάσεων της επιτροπής. 
Όταν η έκθεση ή η δήλωση έχουν μεγάλη σημασία ή δημόσιο ενδιαφέρον, τότε 
δημοσιεύονται δελτία τύπου και διοργανώνονται συνεντεύξεις τύπου. 


