
 

 

 

Κοινή Θέση  

Terra Cypria-του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος και του Πτηνολογικού 

Συνδέσμου Κύπρου  

για συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την εφαρμογή του 

Οδηγού Διαβούλευσης του Υπουργείου Οικονομικών από τις κρατικές υπηρεσίες πριν την κατάθεση 

νομοθετημάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. (Αρ. Φακ. 23.04.036.019-2019) 

Εισαγωγή 

Το Terra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος 

Κύπρου τονίζουν την σημαντικότητα της Δημόσιας Διαβούλευσης ως μια ευκαιρία διασφάλισης της 

διαφάνειας και της συμμετοχικότητας στη διαδικασία λήψης απόψεων που αφορούν την κοινωνία ή 

συγκεκριμένη ομάδα πολιτών. Μέσω μιας ολοκληρωμένης Δημόσιας Διαβούλευσης δίνεται η ευκαιρία 

σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να εκφράσουν την άποψη τους και να ληφθεί μια απόφαση που 

να είναι όσο το δυνατό πιο αποδεκτή από όλους. Λόγω της σημαντικότητας του συγκεκριμένου θέματος, 

οι πιο πάνω Οργανισμοί παραθέτουν πιο κάτω τους προβληματισμούς τους. 

Προβληματισμοί 

 Νομική Ισχύ: Ο Οδηγός Διαβούλευσης του Υπουργείου Οικονομικών αυτή την στιγμή δεν 

αποτελεί νομική ρύθμιση, επομένως εναπόκειται στην κρίση του κάθε φορέα αν θα το 

εφαρμόσει, σε ποιο βαθμό θα το εφαρμόσει και ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσει για 

υλοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης.   

 Τομείς Διαβούλευσης: Η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν πρέπει να καλύπτει μόνο 

την κατάθεση νομοθετημάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά και άλλους τομείς με τους 

οποίους ασχολούνται οι κρατικές υπηρεσίες και που δύναται να επηρεάσουν ευρύτερα 

κοινωνικά συμφέροντα.   

 Ενημέρωση εμπλεκομένων φορέων: Στόχος της Δημόσιας Διαβούλευσης πρέπει να είναι η 

συνδιαμόρφωση μιας συλλογικής άποψης για ένα θέμα που επηρεάζει την κοινωνία. Για τον 

λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η άμεση, έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση όλων των 

εμπλεκομένων φορέων που δύναται να αφορά η συγκεκριμένη πρόταση. Στη δεδομένη φάση, οι 

Οργανισμοί προβληματίζονται γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων η ενημέρωση των 

εμπλεκομένων φορέων δεν προσεγγίζεται ολοκληρωτικά ή ακόμη είναι και ανύπαρκτη.  

Εισήγηση 

Λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω προβληματισμούς, το Ίδρυμα Terra Cypria και ο Πτηνολογικός 

Σύνδεσμος Κύπρου τονίζουν ότι είναι απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση του θέματος και εισηγούνται 

τη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου που να καθιστά υποχρεωτική την υλοποίηση Δημόσιας 

Διαβούλευσης. Εισηγούνται επίσης, τον καθορισμό όλων των απαραίτητων σταδίων και διαδικασιών 

που πρέπει να ακολουθούνται μέσω αυτού του νομοθετήματος.      

Τετάρτη, 20/03/2019 


