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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
19 Ιουλίου 2011 
 
 
Ειςηγήςεισ τησ οργάνωςησ Διαφάνεια Κφπρου 
 
Η Διαφάνεια Κφπρου, ζνασ πολιτικά ανεξάρτθτοσ, μθ κερδοςκοπικόσ και μθ κυβερνθτικόσ, οργανιςμόσ, με 
ςτόχο να ςυμβάλει ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνίασ και τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ δθμόςιασ και 
ιδιωτικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν Κφπρο, προωκεί τθν διαφάνεια, τθν ακεραιότθτα κακϊσ και τθν ανάλθψθ 
ευκφνθσ. Ανταποκρινόμενθ ςτθν γενικότερθ προςπάκεια τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν για αποτελεςματικζσ 
λφςεισ ςτα προβλιματα διαφκοράσ, ςιψθσ και απαξίωςθσ των κεςμϊν, τα οποία δικαιολογθμζνα 
ταλανίηουν τθν Κυπριακι κοινωνία, ιδιαίτερα μετά τα πρόςφατα τραγικά γεγονότα, επαναφζρει δφο 
ειςθγιςεισ που ζκανε από τον περαςμζνο Μάρτιο: 
 
1. Δημιουργία Ανεξάρτητησ Αρχήσ Κατά τησ Διαφθοράσ θ οποία  κα ζχει ωσ ςτόχο τθν άμεςθ διερεφνθςθ 
καταγγελιϊν, οι οποίεσ κα φτάνουν κοντά τθσ από πολίτεσ, δθμόςιουσ λειτουργοφσ ι άλλα νομικά ι 
φυςικά πρόςωπα και που αφοροφν ςοβαρζσ περιπτϊςεισ διαφκοράσ. Παράλλθλα, να μπορεί να 
εξαςκιςει αυτεπάγγελτθ ζρευνα εναντίον οποιουδιποτε όταν και εφόςον αυτό κρίνεται ςκόπιμο. Θα 
διορίηεται από το Γενικό Ειςαγγελζα, κα είναι ανεξάρτθτθ και κα αποτελείται από εξειδικευμζνεσ ομάδεσ 
αδιάφκορων ερευνθτϊν που κα απαρτίηονται από ανακριτζσ, νομικό, λογιςτι και κάποιο με εξειδίκευςθ 
ςτθν ςυλλογι  πλθροφοριϊν.  
Παρόμοιεσ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ κατά τθσ Διαφκοράσ υπάρχουν από το 1988 ςτθν Αυςτραλία και Χονγκ 
Κονγκ, και αλλοφ. Επίςθσ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτισ 6/6/2011 ζχει αναφζρει ότι κα αρχίςει πλζον να 
προςμετρά τθ δζςμευςθ των 27 κρατϊν ςε πρωτοβουλίεσ που ςκοπεφουν ςτθ μείωςθ τθσ διαφκοράσ. 
Αυτοί οι υπολογιςμοί / μετριςεισ κα λαμβάνονται υπόψθ ςτθ λιψθ απόφαςθσ ςε περίπτωςθ που τα 
κράτθ μζλθ επιηθτοφν οικονομικι ςτιριξθ.  
 
2. Άμεςη θέςπιςη νομοθεςίασ, θ οποία κα ενκαρρφνει και κα προςτατεφει τα φυςικά και νομικά 
πρόςωπα, τα οποία εντοπίηουν φαινόμενα διαφκοράσ ϊςτε αυτόβουλα και χωρίσ φόβο να μποροφν να 
προβαίνουν ςε καταγγελίεσ εναντίων ιδιωτικϊν, δθμόςιων, και θμικρατικϊν τμθμάτων και εταιρειϊν. 
Στόχοσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ, αξιοπρζπειασ και αςφάλειασ αυτϊν των προςϊπων ϊςτε μζςα 
από ζνα ςτιβαρό νομικό πλαίςιο να μθν φοβοφνται να προχωριςουν ςε καταγγελίεσ για διαφκορά ι 
παρόμοιασ φφςθσ εγκλιματα. Τζτοιεσ νομοκεςίεσ υπάρχουν και ςε άλλεσ χϊρεσ από το 1989 (ςτο 
Ηνωμζνο Βαςίλειο ο νόμοσ Public Interest Disclosure Act 1998 και ςτισ ΗΠΑ ο Whistleblowers Protection 
Act 1989). Στθν δε ζκκεςθ του GRECO το 2006 όπωσ και ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του Ευρωπαϊκοφ 
κοινοβουλίου το 2009 προτάκθκε μια τζτοια νομοκεςία. 
 
Η Πρόεδροσ τθσ Διαφάνειασ-Κφπρου Μαρία Κραμβιά Καπαρδι αναφζρει ότι θ διαφάνεια όχι μόνο 
περιορίηει, αποτρζπει και καταπολεμά πιο αποτελεςματικά τα φαινόμενα διαφκοράσ, αλλά εμπεδϊνει το 
αίςκθμα δικαίου ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ και διαςφαλίηει τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν ςτο δθμόςιο βίο. 
Διαφάνεια είναι θ απουςία μυςτικϊν, παράνομων ι και δόλιων μζςων και διαδικαςιϊν, και θ υπζρβαςθ 
των κλειςτϊν διαδικαςιϊν και παράνομων αποφάςεων κομματικισ θγεςίασ. Η «Διαφάνεια Κφπρου» κα 
επιηθτιςει τθν τιμωρία των υπευκφνων, κα παρζμβει, κα αποτελζςει μοχλό πίεςθσ και κα καταδικάςει τθν 
παρουςία μυςτικϊν, παράνομων ι και δόλιων μζςων και διαδικαςιϊν, όπωσ και τθ λιψθ παράνομων 
αποφάςεων κομματικισ ι δθμόςιασ θγεςίασ.  
 
Διοικθτικό Συμβοφλιο,  Διαφάνεια Κφπρου 
 

 


