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 Λευκωσία, 05 Δεκεμβρίου 2016 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) 
 

Συνέντευξη από ειδικούς του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη σε μέλη του 

Νομικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Συνέντευξη με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη από την κεντρική διεύθυνση του παγκόσμιου 

Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations 

Development Programme, UNDP), εξασφάλισαν οι προπτυχιακοί 

φοιτητές του Τμήματος Νομικής Μαρία Σταματά και Κωνσταντίνος 

Τσιούτρας. Συγκεκριμένα, τη συνέντευξη παραχώρησαν η κ. Sheila Marnie (UNDP Programme 

Advisor), ο κ. Mihail Peleah (UNDP Programme Specialist, Green Economy and Employment) και η κ. 

Elena Danilova Cross (UNDP Programme Specialist, Poverty and Inequality). 

To UNDP εδρεύει σε 170 χώρες και επιμέρους περιοχές, συνδράμοντας στην επίτευξη λύσεων που 

επιφέρουν εθνικές αναπτυξιακές αλλαγές, οδηγώντας στην ανθρώπινη πρόοδο και την πραγμάτωση 

των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals, SDGs) που υιοθετήθηκαν από τα 

κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015 (United Nations 

Sustainable Development Summit). 

Σε αυτήν τη συνέντευξη συζητήθηκαν το πλαίσιο αναφοράς, καθώς και  οι προοπτικές του νέου 

οράματος της ατζέντας των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αφορμή στάθηκε η διεξαγωγή του πολιτικού 

συνεδρίου βιώσιμης ανάπτυξης (High-level Political Forum on Sustainable Development)  στις 11 – 15 

Ιουλίου 2016, το οποίο αναθεώρησε την πορεία των αναπτυξιακών στόχων μετά το πέρας ενός 

χρόνου από τη ψήφισή τους. 

Η συνέντευξη εντάσσεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Νομικού Ομίλου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου (Group of Legal Education UCY) και θα δημοσιευτεί στα ελληνικά μέσω του φοιτητικού 

νομικού περιοδικού Νομομάχεια. Στόχος του περιοδικού Νομομάχεια, το οποίο εκδίδεται 

ηλεκτρονικά και έντυπα δυο φορές ετησίως, είναι η μελέτη και ανάλυση επίκαιρων νομοθετικών και 
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νομολογιακών θεμάτων, καθώς και η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Νομικού Ομίλου. Το 

περιοδικό, τόσο σε επίπεδο αρθρογραφίας όσο και σε επίπεδο τελικής επεξεργασίας και 

μορφοποίησης, αποτελεί προϊόν συλλογικής εθελοντικής εργασίας φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου.  

Ακαδημαϊκή σύμβουλος του Νομικού Ομίλου και της Νομομάχειας είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

του Τμήματος Νομικής κ. Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού.  

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Νομομάχειας μπορείτε να βρείτε στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Περιοδικού (https://ucy.ac.cy/nomomachia/), όπου και δημοσιεύονται 

ηλεκτρονικά τα τεύχη του περιοδικού.  

Η συνέντευξη του UNDP βρίσκεται ηλεκτρονικά διαθέσιμη, στα αγγλικά, στο: 

https://ucy.ac.cy/nomomachia/highlights. 
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