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Προς

κ. Αδάμο Αδάμου,
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Βουλή των Αντιπροσώπων,
Λευκωσία.

Έντιμε κύριε Πρόεδρε,

ΑΝΑ: Δημοσιοποίηση «Λίστας Γιωρκάτζη» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων
_______________________________________________________

Ως Δημοκρατικό Κόμμα είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε τη γνωμάτευση ημερ.
1.12.2020 που είχε ζητήσει η Βουλή των Αντιπροσώπων και την οποία έχουν αποστείλει οι
τρεις έγκριτοι νομικοί κ.κ. Ανδρέας Αγγελίδης, Χρίστος Τριανταφυλλίδης και
Αχιλλέας Αιμιλιανίδης αναφορικά
με
την δημοσιοποίηση της «Λίστας Γιωρκάτζη» (η
«Λίστα») από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Κατά την άποψη μας από αυτήν προκύπτουν δυο βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να
εξεταστούν και για τα οποία ενδεχομένως να πρέπει να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις από
την Ολομέλεια του Σώματος.
1. Η «θεραπεία» της «παρατυπίας» της συμμετοχής του τέως Προέδρου της Βουλής
στη συνεδρία ημερ. 17/7/20 ενώ παράλληλα εκτελούσε χρέη προεδρεύοντα της
Δημοκρατίας.
και
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2. Κατά πόσο πρέπει να ληφθεί νέα απόφαση της Ολομέλειας για δημοσιοποίηση της
«Λίστας Γιωρκάτζη».
Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, η άποψη των νομικών είναι πως η Βουλή έχει
αποδεχθεί την «παρατυπία» της συμμετοχής του τέως ΠτΒ στη διαδικασία και συνεπώς η
προηγούμενη απόφαση για δημοσιοποίηση έπαψε να ισχύει. Επομένως για να μπορέσει να
προχωρήσει η δημοσιοποίηση της Λίστας, η Βουλή θα πρέπει να λάβει νέα απόφαση για
δημοσιοποίηση της Λίστας σε επίπεδο Ολομέλειας.
Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα, η νομική ανάλυση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Όμως
οφείλουμε να τονίσουμε πως για το Δημοκρατικό Κόμμα το ερώτημα που αφορά τη
δημοσιοποίηση της Λίστας δεν είναι νομικό. Είναι πρωτίστως πολιτικό.
Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε πως η Λίστα πρέπει να δοθεί άμεσα στη
δημοσιότητα.
Επομένως, η εισήγηση μας ως Δημοκρατικό κόμμα είναι:
(α) να διορθωθεί η προαναφερόμενη «παρατυπία» συμμετοχής του τέως ΠτΒ στη
διαδικασία με νέα απόφαση της Βουλής σε επίπεδο Ολομέλειας,
και
(β) να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ανάκτησης
της αξιοπιστίας του θεσμού της Βουλής των Αντιπροσώπων με μία νέα απόφαση για
την άμεση δημοσιοποίηση της Λίστας.
Προτείνουμε η Ολομέλεια να συνεδριάσει άμεσα και να πάρει νέα απόφαση για,
(α) την άμεση δημοσιοποίησης της Λίστας
και
(β) να δώσει ρητή εξουσιοδότηση μέσω της εν λόγω απόφασης στον Πρόεδρο
της Βουλής για να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση της Λίστας στην
ιστοσελίδα της Βουλής
Με εκτίμηση,

Νικόλας Παπαδόπουλος
Προέδρος του Δημοκρατικού Κόμματος
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