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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Λευκωσία, 27 Ιουνίου 2014

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της
Βουλής των Αντιπροσώπων και του
Πανεπιστημίου Κύπρου, υπέγραψαν
την Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014, ο Πρόεδρος
της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου και ο
Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης, με στόχο την αναβάθμιση
του ρόλου της Βουλής σε επιστημονικά
πεδία

και

την

ενδυνάμωση

της

συνδρομής του Πανεπιστημίου στα δρώμενα της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο έχει ως κύριο στόχο την αναβάθμιση αφενός του πολυδιάστατου
ρόλου που διαδραματίζει η Βουλή στο πλαίσιο των σημερινών κοινωνικοοικονομικών
συνθηκών, ο οποίος εκτείνεται ολοένα και σε περισσότερα εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία,
και αφετέρου την ενδυνάμωση της παρουσίας και του ρόλου του Πανεπιστημίου στα δρώμενα
της Κυπριακής κοινωνίας, μέσω της συνεργασίας του με το κατʼ εξοχήν αντιπροσωπευτικό
σώμα του λαού.

Η καθιδρυόμενη με το Μνημόνιο
συνεργασία αποσκοπεί ειδικότερα:
(α)

Στην

αναβάθμιση

του

συντεταγμένου ρόλου της Βουλής και
ειδικότερα του νομοθετικού έργου και
κοινοβουλευτικού ελέγχου που το
σώμα ασκεί, διά της συνδρομής και
παροχής

εκ

Πανεπιστημίου

μέρους
της

του
δέουσας

ακαδημαϊκής γνώσης και επιστημονικής στήριξης κατά τη συζήτηση σχεδίων νόμου, όπως και
γενικών και ειδικών θεμάτων, καθώς και τη ανάπτυξης διαλόγου μεταξύ των δύο μερών
αναφορικά με τρέχοντα και άλλα ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

(β)

Στην περαιτέρω εμπλοκή του Πανεπιστημίου ενεργά στα δρώμενα της κυπριακής

κοινωνίας διά της παροχής επιστημονικής στήριξης προς τη Βουλή, εφόσον αυτό ζητείται επί
τούτω ή/και αυτεπαγγέλτως, καθώς επίσης διά της ανάπτυξης διαλόγου αναφορικά με
τρέχοντα θέματα και άλλα ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, ο οποίος πέραν των ρητά
προβλεπομένων στα επόμενα άρθρα του παρόντος Μνημονίου δύναται να λάβει, κατόπιν
συνεννοήσεως μεταξύ των δύο μερών, τη μορφή διαλέξεων, ανταλλαγής επισκέψεων,
διοργάνωσης εργαστηρίων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων ή από κοινού μεταξύ των δύο
μερών, εκδόσεων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής σε δηλώσεις μετά την υπογραφή του Μνημονίου ανέφερε ότι το
Μνημόνιο φιλοδοξεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για στενή, αμοιβαία και επωφελή
συνεργασία μεταξύ των δυο φορέων. Μέσω της πιο στενής διασύνδεσης με τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, που είναι το κατεξοχήν σώμα που εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία, η συνεργασία
αυτή αποσκοπεί στην αναβάθμιση του συντεταγμένου ρόλου της και ειδικότερα του
νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι θα υπάρχει
πλέον συνδρομή από πλευράς του Πανεπιστημίου με τη δέουσα ακαδημαϊκή γνώση και

επιστημονική στήριξη, τόσο κατά τη συζήτηση των νομοθετημάτων όσο και κατά την άσκηση
κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασε την πεποίθηση και την αισιοδοξία ότι με το
εν λόγω Μνημόνιο ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο στις σχέσεις του Πανεπιστημίου με τη
Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ υπενθύμισε ότι παρόμοια συνεργασία υπήρξε και στο
παρελθόν στην έρευνα για το Φάκελο της Κύπρου.

Τέλος ανακοίνωσης

