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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022, και συζήτησε το θέμα «Η ανάγκη 

υιοθέτησης μιας θεσμοθετημένης διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης ως 

αποτελεσματικό μέσο διακυβέρνησης, συμμετοχικής δημοκρατίας και διαφάνειας στη 

βάση καλών πρακτικών που προκύπτουν και από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.», το οποίο 

ενεγράφη έπειτα από εισήγηση των κ. Δημήτρη Δημητρίου, Κυριάκου Χατζηγιάννη και 

Αλεξάνδρας Ατταλίδου (Αρ. Φακ. 23.04.039.070-2022). 

 Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των 

εμπλεκόμενων φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, ώστε να  εξετάσει το 

ενδεχόμενο προώθησης πρότασης νόμου για τη θεσμοθέτηση νομοθετικoύ πλαισίου, το 

οποίο να διέπει τη διαδικασία της διαβούλευσης, μέσω της οποίας τα εμπλεκόμενα και 

επηρεαζόμενα μέρη, από το στάδιο της προστιθέμενης εφαρμογής μίας νέας πολιτικής να 

μπορούν να συμβάλλουν στη χάραξη της εν λόγω πολιτικής.   

 Η επιτροπή, αποφάσισε να επανέλθει σε προσεχή συνεδρία της εντός των επόμενων 

δύο μηνών, ώστε να ενημερωθεί από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την έκβαση της 



προόδου της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, σε 

συνεργασία με το γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη για βελτίωση του εν λόγω πλαισίου. 

  

 

 

    

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 

Διοικήσεως1  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy  

 

 

 

 

 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

E-mail:  ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 

Επιμέλεια 
 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων 

 
 
 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

Email: press.parliament@parliament.cy 

 
1  Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, έκθεση, 

αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, 
μεταμόρφωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή 
ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της 
ιστοσελίδας www.parliament.cy.  
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