Επιτροπή κατά της Διαφθοράς (στο εξής αναφερόμενη ως η «Επιτροπή»)
•

Τα μέλη της Επιτροπής διορίστηκαν από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού
Συλλόγου (στο εξής αναφερόμενος ως ο «ΠΔΣ») σε συνεδρία του ημερομηνίας
23/11/2020 και ενημερώθηκαν σχετικά μέσω επιστολής ημερομηνίας 26/11/2020 και
είναι τα εξής:
Ορέστης Νικήτας (στο εξής αναφερόμενος ως ο «Πρόεδρος»)
Ανδρέας Γεωργίου – Αυξεντίου
Γιάννος Γεωργιάδης
Γιώργος Θεοχαρίδης
Ευθύμιος Φλουρέντζος
Κυριάκος Θεοδωρίδης
Κωνσταντίνος Παπαλλής
Μαρία Ραφαήλ
Νάσος Κυριακίδης
Νίκη Λιασίδου
Στέφανος Σκορδής
Φάνος Ανδρέου
Χάρης Δημητρίου (παραιτήθηκε Μάρτη 2021)
Νάσια Παντελίδου (Μέλος από 13/05/21)
(στο εξής συλλογικά αναφερόμενα ως τα «Μέλη»)

•

Οι συνεδρίες της Επιτροπής διεξάγονταν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM,
τη 2η Πέμπτη κάθε μήνα, ως η συνεννόηση μεταξύ των Μελών.

•

Η 1η συνεδρία της Επιτροπής έλαβε χώρα στις 10/12/2020. Της 1ης συνεδρίας
προηγήθηκε η επιστολή του Προέδρου προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Γιώργο Γεωργίου,
ημερομηνίας 01/12/2020 στην οποία τέθηκαν προβληματισμοί σε σχέση με το
νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά
της Διαφθοράς Νόμος του 2020» (στο εξής αναφερόμενο ως το «Νομοσχέδιο ΑΑΔ»).
Η εν λόγω επιστολή επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Α.

•

Κατά την 1η συνεδρία της επιτροπής, συστάθηκαν οι εξής 2 (δύο) υποεπιτροπές:
i.
Σύνταξης / Τροποποίησης Νομοσχεδίου για την σύσταση και λειτουργία
ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, αποτελούμενη από τους Μαρία
Ραφαήλ, Νίκη Λιασίδου και Στέφανο Σκορδή και
ii.
Σχεδιασμού στρατηγικού πλάνου, αποτελούμενη από τους Γιώργο Θεοχαρίδη,
Νάσο Κυριακίδη, Γιάννο Γεωργιάδη και Κωνσταντίνο Παπαλλή.

•

Η 2η συνεδρία έλαβε χώρα στις 19/01/2021, κατά την οποία συζητήθηκε το
Νομοσχέδιο ΑΑΔ.

•

Ο Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΠΔΣ στις 07/01/2021 στην παρουσία
της Επιτρόπου Νομοθεσίας κας. Λουίζας Ζανέττου, ενώ συμμετείχε στις συνεδριάσεις
της Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 13/01/2021 και
15/01/2021. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών, ο Πρόεδρος έθεσε τους
προβληματισμούς του για το Νομοσχέδιο ΑΑΔ το οποίο αφορά τη σύσταση και
λειτουργία ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς.
1

•

Τα Μέλη συζήτησαν τους όρους εντολής και τον στρατηγικό σχεδιασμό για υλοποίηση
των στόχων της Επιτροπής. Τέθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές και αποφασίσθηκε
όπως η συντακτική ομάδα της σχετικής υποεπιτροπής προχωρήσει στην ετοιμασία
προσχεδίου.

•

Ακολούθησε εντοπισμός και μελέτη νομοθεσιών που αφορά την δημιουργία Αρχής
κατά της Διαφθοράς, οι οποίες ισχύουν στην Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Σιγκαπούρη
και Χονγκ Κονγκ.

•

Η 3η συνεδρία της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 11/02/2021, κατά την οποία ο
Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του ΠΔΣ.
Τέθηκε ως εισήγηση η δημιουργία υποκατηγορίας στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ, η οποία
θα δίνει την δυνατότητα στις επιτροπές του ΠΔΣ να ενημερώνουν για την δράση τους
τα μέλη του ΠΔΣ.

•

Τέθηκε επίσης ως θέμα η δημιουργία Οδηγού κατά της Διαφθοράς για Δικηγορικούς
Συλλόγους (Anti-Corruption Guidance for Bar Association). Κάτι αντίστοιχο έχει και
το International Bar Association. Αποφασίστηκε όπως προχωρήσουμε σε μετάφραση
και γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Μεγάλο μέρος του έχει μεταφραστεί από
μέλος της Επιτροπής.

•

Ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ενημερώθηκε ότι το
Νομοσχέδιο ΑΑΔ στάληκε για νομοτεχνικό έλεγχο.

•

Έγινε εκτενής συζήτηση μεταξύ των Μελών για το Νομοσχέδιο ΑΑΔ και ειδικότερα
για τον ρόλο που θα πρέπει να έχει η ανεξάρτητη Αρχή κατά της διαφθοράς.

•

Στις 19/02/2021 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής με σκοπό να
συζητηθεί το περιεχόμενο του σημειώματος για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί
Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων
Νόμος του 2019». Συζητήθηκαν οι εισηγήσεις / σχόλια των Μελών σε σχέση με το εν
λόγω νομοσχέδιο.

•

Κοινοποιήθηκαν στα Μέλη τα εξής Νομοσχέδια:
-

Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς Νόμος του 2017 (Αρ. Φακ. 23.01.058.0922017)
Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου Συμφερόντος Νόμος του 2016 (Αρ. Φακ. 23.02.057.069-2016)
Ο περί Έννομου Αποκαλύψεως Νόμος του 2019 (Αρ. Φακ. 23.01.060.002-2019)
Ο περί της Καθίδρυσης Αποτελεσματικού Πλαισίου Παροχής Ειδικής Έννομης
Προστασίας στους Πληροφοριοδότες Δημοσίου Συμφερόντος και περί Συναφών
Θεμάτων Νόμος του 2021 (Αρ. Φακ. 23.02.062.054-2021)

(Τα πιο πάνω νομοσχέδια συζητήθηκαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
η οποία έλαβε χώρα στις 12/03/2021). Τελικά ενημερώθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής
από τη CEO του ΠΔΣ ότι τα εν λόγω Νομοσχέδια ανατέθηκαν σε άλλες Υποεπιτροπές
του ΠΔΣ.
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•

Τα Μέλη έλαβαν αναθεωρημένο νομοσχέδιο για την σύσταση της ανεξάρτητης Αρχής
στις 10/03/2021, το οποίο φέρει τίτλο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας
Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2021» (στο εξής αναφερόμενο ως
το «Νομοσχέδιο ΑΑΔ 21»). Τα Μέλη προχώρησαν σε μελέτη του Νομοσχεδίου ΑΑΔ
2021.

•

Ακολούθησε 4η συνεδρία της Επιτροπής στις 11/03/2021, στην οποία ο Πρόεδρος
ενημέρωσε τα Μέλη για το αναθεωρημένο νομοσχέδιο σε σχέση με την σύσταση
ανεξάρτητης Αρχής. Αποφασίστηκε όπως ο Πρόεδρος ετοιμάσει σημείωμα το οποίο
θα απευθύνεται στην Υπουργό Δικαιοσύνης στο οποίο θα τεθούν οι απόψεις της
Επιτροπής σε σχέση με το Νομοσχέδιο ΑΑΔ 21.

•

Στις 23/03/2021 στάληκε από τον Πρόεδρο επιστολή προς τον κ. Γεώργιο Γεωργίου,
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, επιστολή σε σχέση με το
Νομοσχέδιο 2021. Στην εν λόγω επιστολή τέθηκαν τα όσα είχαν συζητηθεί μεταξύ των
Μελών κατά την μελέτη των σχετικών νομοσχεδίων καθώς επίσης και οι προφορικές
εισηγήσεις της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας στη ΒτΑ στις 17/03/2021.
Η επιστολή ημερομηνίας 23/03/2021 επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Β.

•

Ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του Προέδρου και της Υπουργού
Δικαιοσύνης. Η εν λόγω ηλεκτρονική αλληλογραφία επισυνάπτεται στην παρούσα ως
Παράρτημα Γ.

•

Στις 26/03/2021 συνεχίστηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων η συζήτηση του
Νομοσχεδίου ΑΑΔ 21. Κατά την εν λόγω συνεδρία τέθηκε επιπρόσθετη εισήγηση από
τον Πρόεδρο (σε σχέση με το Άρθρο 2 του Νομοσχεδίου ΑΑΔ 21), η οποία τέθηκε και
γραπτώς μέσω επιστολής προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών
ημερομηνίας 02/04/2021. Η επιστολή ημερομηνίας 02/04/2021 επισυνάπτεται στην
παρούσα ως Παράρτημα Δ.

•

Στις 08/04/2021, πραγματοποιήθηκε 5η συνεδρία της Επιτροπής, κατά την οποία ο
Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την παρουσία της Επιτροπής στη Βουλή κατά τις
συζητήσεις του Νομοσχεδίου ΑΑΔ 21. Ο Πρόεδρος ζήτησε να λάβει το τελικό κείμενο
του νομοσχεδίου.

•

Αποφασίστηκε από την Επιτροπή όπως γίνει έρευνα σε σχέση με τους οδηγούς κατά
της Διαφθοράς για Δικηγορικούς Συλλόγους που υπάρχουν σε άλλες χώρες (Αγγλία,
Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδά), ούτως ώστε να αποφασιστεί η τελική μορφή του
κειμένου του Οδηγού που θα δημιουργηθεί.

•

Αποφασίσθηκε όπως γίνει προσπάθεια επικοινωνίας και συνεργασίας με το
Transparency International.

•

Συζητήθηκε επίσης η διοργάνωση σεμιναρίου / εκδήλωσης ενόψει του Νομοσχεδίου
ΑΑΔ 21.

•

Περί τις 16/04/2021 έγινε προσπάθεια διοργάνωσης σεμιναρίου / διάλεξης με θέμα το
Νομοσχέδιο ΑΑΔ 21, πριν αυτό τεθεί προς ψήφιση ενώπιον της Βουλής. Έγινε
εισήγηση για ομιλητές. Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ απάντησε ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος
για προετοιμασία και εισηγήθηκε να προγραμματιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
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•

Στις 20/04/21 στάληκε από τον Πρόεδρο στον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών
κον Γεωργιο Γεωργίου εναλλακτική εισήγηση (με email) σε σχέση με την επιλογή
Επιτρόπων Διαφάνειας αναφορικά με το Νομοσχέδιο ΑΑΔ 21. To email ημερομηνίας
20/04/2021 επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα E.

•

Στις 13/05/21 πραγματοποιήθηκε η 6η Συνεδρία της Επιτροπής στην οποία έγινε
ενημέρωση του Προέδρου της Επιτροπής στα μέλη αναφορικά με το Νομοσχέδιο με
τίτλο «ο περί Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης αρχής κατά της Διαφθοράς
Νόμος του 2021». Έγινε επίσης ενημέρωση από τον Γιώργο Θεοχαρίδη αναφορικά με
τον Οδηγό κατά της Διαφθοράς για Δικηγορικούς Συλλόγους (Anti-Corruption
Guidance for Bar Associations).

•

Να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος εμφανίστηκε ενώπιον της ΒτΑ για το Νομοσχέδιο ΑΑΔ
και ΑΑΔ 21 στις πιο κάτω ημερομηνίες:
1. 4/11/2020,

2. 02/12/2020
3. 09/12/2021
4. 13/01/2021
5. 15/01/2021
6. 20/01/2021
7. 03/02/2021
8. 10/02/2021
9. 17/03/2021 (μαζί με Μαρία Ραφαήλ)
10. 26/03/2021 (μαζί με Μαρία Ραφαήλ)
•

Να σημειωθεί επίσης ότι ο Πρόεδρος εμφανίστηκε ενώπιον της ΒτΑ για τον «Ο περί
Αποκάλυψης Πληροφοριών προς όφελος του Δημόσιου Συμφέροντος Νόμου του 2016
στις πιο κάτω ημερομηνίες:
11. 11/11/2020,
12. 18/11/2020
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