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Θέμα: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Αγαπητέ κύριε Γεωργίου,
Στις 25 Ιανουαρίου 2017, ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς
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(ΔΑΔ) , ο οποίος δείχνει ότι η χώρα μας έχει χειροτερεύσει σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.
Συγκεκριμένα, η Κύπρος κατατάσσεται στην 47η θέση ανάμεσα σε 176 χώρες, σημειώνοντας πτώση
15 θέσεων σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του ΔΑΔ για το 2015. Ανάμεσα στις 31 ευρωπαϊκές
χώρες, βρίσκεται στην 22η θέση, σημειώνοντας πτώση τεσσάρων θέσεων σε σύγκριση με το 2015.
Τα πιο πάνω αποτελέσματα κάνουν επιτακτική την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, εάν επιθυμούμε
να βελτιώσουμε την εικόνα της χώρας μας προς τους ξένους επενδυτές και τους τουρίστες, αφού
όπως φαίνεται μέσα από διάφορες έρευνες, οι δύο αυτοί τομείς, στους οποίους στηρίζεται το
μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομίας μας, αποφεύγουν τις χώρες όπου η κατάταξη τους είναι
χειρότερη από την προηγούμενη χρονιά.
Στα πλαίσια λήψης μέτρων, περιλαμβάνεται η θέσπιση νομοθεσίας για τη πρόσβαση σε
πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Με βάση την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφθορά
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2014 , «Οι αποτελεσματικές πολιτικές κατά της διαφθοράς […] απορρέουν εν μέρει από μια
παράδοση ειλικρίνειας, διαφάνειας και κοινοποίησης εγγράφων», θέλοντας να τονίσει ότι η
ελευθερία της πρόσβασης και οι διαφανείς διαδικασίες μπορούν να λειτουργήσουν ως αντικίνητρο
για τη διαφθορά και μπορούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη παραβάσεων όταν συμβαίνουν.
Επίσης, με βάση την έρευνα του ΤΕΠΑΚ και της Διεθνούς Διαφάνειας-Κύπρου (2015) σχετικά με τη
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χαρτογράφηση του lobbying στην Κύπρο , σε μια χώρα όπου η διαφθορά και ο νεποτισμός
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ευδοκιμούν, η διαφάνεια δεν είναι εγγυημένη καθώς οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Βάσει της
μελέτης, το δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει αποτελεί προϋπόθεση για μια υγιή δημοκρατία και οι πολίτες έχουν το
δικαίωμα να γνωρίζουν ποιος επηρεάζει τις αποφάσεις του κράτους.
Με βάση την προσεκτική μελέτη του Νομοσχεδίου επισυνάπτουμε σημείωμα με σχόλια και εισηγήσεις.

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση,
Μαρία Κωνσταντίνου, Λειτουργός και Ερευνήτρια
Παντελής Χριστοφίδης, Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος, Μέλος ΔΔ-Κ
(για τον Οργανισμό Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος)

Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος (ΔΔ-Κ) έχει συσταθεί από το 2010 και κύριος της σκοπός είναι η αντιμετώπιση της
διαφθοράς, η ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους της διαφθοράς, η βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας και ιδιωτικής
διακυβέρνησης στην Κύπρο, προωθεί την διαφάνεια, την ακεραιότητα, καθώς και την ανάληψη ευθύνης. Περισσότερα μπορείτε να
δείτε στην ιστοσελίδα μας www.transparencycyprus.org .
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