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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων ασχολήθηκε με την ενεργό 

συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 

τον  τρόπο που μπορεί να συνεισφέρει ενεργά και θετικά στη χάραξη Κοινής 

Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. Εντοπίστηκε ότι τροχοπέδη σε αυτή την 

προσπάθεια αποτελεί η μονοθεματική προσέγγιση των Διπλωματικών Αποστολών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (αναφορά γίνεται στο εθνικό πρόβλημα και τη σχέση μας με 

την Τουρκία) στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Παράλληλα, ο ανεπαρκής προϋπολογισμός  

του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) δεν επιτρέπει την επαρκή στελέχωση των 

Διπλωματικών Αποστολών προς εξυπηρέτηση των κυπριακών συμφερόντων. Δεν 

νοείται να περιμένουμε ότι ο λόγος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει την 

απαιτούμενη βαρύτητα σε ένα τραπέζι όπου βρίσκονται κράτη μεγαλύτερα τόσο σε 

μέγεθος όσο και σε ισχύ, που πολλές φορές εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα όταν 

δεν επιχειρεί να ευθυγραμμίσει το εθνικό της συμφέρον με αυτό της ΕΕ. Με την 

επιστράτευση των μεθόδων που θα αναλυθούν εν συνεχεία, προτείνονται πρακτικές 

προτάσεις και εισηγήσεις για την επίτευξη των διπλωματικών στόχων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας.  Η ενισχυμένη παρουσία της Κύπρου σε μια ενωμένη Ευρώπη μόνο 

όφελος  και ενίσχυση των συμφερόντων μας μπορεί να επιφέρει. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι οικοδόμημα βασισμένο σε αρχές και αξίες που 

πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Κύπρος, 

αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα, αγωνίστηκε για δεκαετίες για την ένταξή 

της στην ΕΕ. Ο στόχος αυτός υλοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004 με την είσοδο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, απολαμβάνοντας όλα τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις που ισχύουν για κάθε κράτος-μέλος. Με την υιοθέτηση 

του ευρώ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2008 έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα 

βαθύτερης ενσωμάτωσης του νησιού στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η ενεργός συμμετοχή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της ΕΕ μπορεί να συμβάλλει σε σημαντικό 

βαθμό στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και στην διαμόρφωση μίας κοινής 

πολιτικής της Ένωσης η οποία θα συνάδει με τα συμφέροντα της Κύπρου. Άραγε 

δύναται η Κυπριακή Δημοκρατία να ευθυγραμμίσει το εθνικό της συμφέρον με το 

κοινοτικό και αν ναι, με ποιούς τρόπους; 

 

Μέσα σε ένα κόσμο τόσο ρευστό και ασταθή γεμάτο προκλήσεις, όπως η τρομοκρατία,  

τα μεταναστευτικά κύματα από εμπόλεμες περιοχές, οι περιφερειακές συγκρούσεις και 

οι αντιπαλότητες, η ενεργειακή ασφάλεια, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι κοινωνικές και 

οικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών και η κλιματική αλλαγή, είναι ορθό 

να αναζητά κανείς κάποια σταθερά σημεία αναφοράς. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει 

να αποσκοπούμε σε μια καλύτερη Ευρώπη, ούτε περισσότερη ούτε λιγότερη. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η νέα εξωτερική πολιτική που χαράζει η Κυπριακή Δημοκρατία βασίζεται σε τρείς 

πυλώνες. Ο πρώτος είναι η ανάπτυξη των σχέσεων της Κύπρου με χώρες της Μέσης 

Ανατολής και του Κόλπου. Ο δεύτερος πυλώνας συνίσταται στην ενεργό και ουσιαστική 

συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ευρωπαϊκά δρώμενα και στην ανάπτυξη 

συμμαχιών εντός ΕΕ. Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην ανάπτυξη των σχέσεων και στη 

διεύρυνση των θεμάτων συζήτησης με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

 

Η συνεχής αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από την 

ουσιαστική συμμετοχή της στις υπό διαμόρφωση περιφερειακές και ευρωπαϊκές 

εξελίξεις, αντιμετωπίζει ορισμένα πρακτικά προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη 
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στην υλοποίηση της εξωτερικής της πολιτικής. Τα προβλήματα αυτά αφορούν κυρίως 

στη μέχρι πρότινος πρακτική που ακολουθούσε η Κυπριακή Δημοκρατία στο να 

λαμβάνει λόγο στα θεσμικά όργανα της Ένωσης μόνο όταν γινόταν αναφορά στο 

Κυπριακό ή στην Τουρκία.  Ο μονοθεματισμός της εξωτερικής μας πολιτικής 

προκαλούσε πολλές φορές ενόχληση σε ευρωπαϊκούς διπλωματικούς και πολιτικούς 

κύκλους. Παρόλο που η επίλυση του Κυπριακού συνιστά την ύψιστη προτεραιότητα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπορούμε να ζητούμε στήριξη στο θέμα αυτό όταν σε άλλα 

σημαντικά θέματα που αφορούν στην ΕΕ και στο μέλλον της – δηλαδή στο μέλλον μας – 

επιλέγαμε να μην έχουμε λόγο ή εκπροσώπηση. 

 

Αναντίρρητα, ο μειωμένος προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2018 

που ανέρχεται στα 82 εκατομμύρια έχει ως  αντίκτυπο την υποστελέχωση των 

πρεσβειών, αντιπροσωπειών και του διπλωματικού σώματος εν γένει.1 

 

Ως αδιαμφισβήτητος παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας, η Κύπρος αποτελεί την 

πύλη εισόδου της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Κύπρος, στην 

εσχατιά της Ανατολικής Μεσογείου δύναται να μεταφέρει μηνύματα και να αποτελέσει 

πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Μέσης Ανατολής, ενισχύοντας 

σημαντικά τον μεταξύ τους διάλογο, για αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων όπως 

είναι μεταξύ άλλων η τρομοκρατία και το μεταναστευτικό. Για αυτό η Κυπριακή 

Δημοκρατία θα πρέπει να συνεχίσει τα τριμερή και διμερή σχήματα συνεργασίας που 

έχει ξεκινήσει με κράτη της Μέσης Ανατολής και να επιδιώξει ακόμα στενότερη 

συνεργασία όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε άλλα επίπεδα (ασφάλεια, 

πολιτισμός, εκπαίδευση, περιβάλλον κλπ.). 

 

Η αναβάθμιση των σχέσεων της Κύπρου με τα γειτονικά κράτη (Τριμερείς Συνεργασίες) 

και με τις χώρες του Κόλπου αποτελούν διπλωματικά χαρτιά στα χέρια της ΕΕ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στις 24-25 Φεβρουαρίου 2019 η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει την πρώτη 

Σύνοδο Κορυφής μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ και του Συνδέσμου των 

Αραβικών Κρατών.2 Η Κύπρος θα πρέπει να αδράξει αυτή την ευκαιρία αξιοποιώντας 

τις ήδη καλές σχέσεις που έχει με κράτη του Αραβικού Κόσμου, όπως είναι η Αίγυπτος, η 

Ιορδανία, ο Λίβανος και η Σαουδική Αραβία. 

 
                                                     
1Κρατικός προϋπολογισμός 2018. 
2 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2018. 
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Η εύρεση υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου 

καθιστά την εμπλοκή του ευρωπαϊκού παράγοντα επιτακτική ανάγκη. Πλέον η 

Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στον αστερισμό της ΕΕ. Ήδη έχει εκδηλωθεί το 

αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της ΕΕ για τα αποθέματα φυσικού αερίου και τις 

προοπτικές νέων ανακαλύψεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς,  η Κύπρος δύναται 

να συμμετάσχει ενεργά σε δρώμενα της θεματικής αυτής επιτυγχάνοντας στρατηγικές 

συνεργασίες που να προάγουν την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας 

της Ένωσης (ΚΕΠΠΑ) και να ενισχύουν την ενεργειακή της πολιτική. 

 

Η Κύπρος ως σχετικά νέο μέλος της ΕΕ οφείλει να αντιληφθεί και να κατανοήσει τα 

γεωπολιτικά της προτερήματα, που διαφέρουν από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ως μικρό 

μεσογειακό κράτος μπορεί  να εμβαθύνει τις υφιστάμενες συνεργασίες που έχει με άλλα 

μικρά κράτη-μέλη, όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Τέτοιες συνεργασίες, τόσο στη 

χάραξη κοινών πολιτικών θέσεων, όσο και σε θέματα πρακτικής φύσεως, ενισχύουν την 

παρουσία των μικρών κρατών της Ευρώπης στη χάραξη Κοινής Ευρωπαϊκής 

Εξωτερικής Πολιτικής. 

 

Η πολιτική και η οικονομία είναι όροι αλληλένδετοι. Προς αυτή την κατεύθυνση, η 

ευθυγράμμιση των πολιτικοοικονομικών συμφερόντων της ΚΔ με την ΕΕ είναι 

απαραίτητη. Η Κύπρος λόγω της σχετικής εμπειρίας που διαθέτει στη παροχή 

υπηρεσιών όπως ο τουρισμός και οι οικονομικές, εταιρικές και νομικές υπηρεσίες, 

μπορεί να επωφεληθεί μέσω της δικτύωσής της μεταβάλλοντας τις υφιστάμενες 

υπηρεσίες σε πολιτικές συνεργασίες. Μέσω των οικονομικών δεσμών που προκύπτουν 

μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει η Κύπρος, δημιουργείται μια ιδανική ευκαιρία την 

οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε σε πολιτικό επίπεδο. 

 

Μέσα στο πλαίσιο της ήπιας διπλωματίας (soft diplomacy), η Κυπριακή Δημοκρατία 

ασκεί επιρροή μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας (cultural diplomacy). Ως πολιτιστική 

διπλωματία ορίζεται η μεθοδική χρήση γνωρισμάτων ιδιαιτερότητας ή επιτευγμάτων 

του πολιτισμού μιας χώρας στην άσκηση διπλωματίας, για παράδειγμα μέσω της 

γαστρονομίας, του αθλητισμού, της μουσικής, της τέχνης, του θεάτρου και του 

κινηματογράφου. Ως προς αυτή την πτυχή, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταφέρει μια 

σημαντική νίκη, τη σύναψη της Σύμβασης της Λευκωσίας τον Μάιο του 2017 στο 

πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στην εποχή της 
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άμεσης πληροφόρησης και της ακμάζουσας χρήσης των μέσων της κοινωνικής 

δικτύωσης η ψηφιακή διπλωματία (digital diplomacy) αποτελεί εργαλείο άσκησης 

πολιτικής επιρροής. 

 

Σημαντικό κομμάτι της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής της Ένωσης είναι η θεσμοθέτηση 

της ΚΕΠΠΑ με την οποία αναπτύσσονται αποστολές διαχείρισης κρίσεων με 

στρατιωτικά μέσα και μη και προστατεύεται αποτελεσματικά το σύνολο των κρατών-

μελών. Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στην ΚΕΠΠΑ μέσα από σειρά αποστολών και στη 

Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO). Στο πλαίσιο αυτό παρατηρούμε μια 

προσπάθεια πιο στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης στον 

τομέα της ασφάλειας. Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(BREXIT) διεύρυνε  τα περιθώρια για διαπραγμάτευση και ευκολότερη λήψη 

αποφάσεων καθώς το εν λόγω κράτος δεν είναι ένθερμος υποστηρικτής της κοινής 

αμυντικής πολιτικής.  Η PESCO δεν υπερισχύει του, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά 

στο ΝΑΤΟ στο οποίο είναι μελή 22 χώρες της ΕΕ. Η Κοινή Πολιτική Άμυνας και 

Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) και όλα τα αμυντικά προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ 

σέβονται τις υποχρεώσεις ορισμένων κρατών-μελών τα οποία θεωρούν ότι η κοινή 

άμυνά τους υλοποιείται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Κύπρος δεν αποτελεί μέλος 

του ΝΑΤΟ, γι’ αυτό θα πρέπει να έχει συνεχή και έντονη συμμετοχή στην ΚΠΑΑ. Με τη 

συμμετοχή της στην ΚΠΑΑ η Κυπριακή Δημοκρατία αποκτά πρόσβαση σε εξοπλιστικά 

προγράμματα ενισχύοντας έτσι τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Επίσης, μέσα από 

κοινές ασκήσεις και εκπαίδευση η Εθνική Φρουρά μπορεί να αποκτήσει νέες δεξιότητες 

και να βελτιώσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.  Για αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία 

πρέπει να στοχεύει σε υψηλό επίπεδο συμμετοχής στην ΚΠΑΑ και να επιδιώκει 

συμμετοχή σε όσες περισσότερες κοινές αποστολές είναι εφικτό. Εκφράζονται φωνές 

στην ΕΕ για την ανάγκη θεσμοθέτησης μια κοινής Ευρωπαϊκής Άμυνας  καθαρά 

αυτόνομης και ανεξάρτητης από το ΝΑΤΟ.  Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος της Γαλλίας 

εισηγήθηκε την δημιουργία ενός "πραγματικού" Ευρωπαϊκού στρατού. Τα ωφελήματα 

τα οποία θα επιφέρει ο θεσμός αυτός ιδίως στην Κυπριακή Δημοκρατία 

αποκρυσταλλώνονται στο γεγονός ότι θα προσφέρει ένα ισχυρό πέπλο προστασίας την 

ύπαρξη του οποίου επιτάσσει η ιδιαίτερη γεωγραφική  θέση της Κύπρου που αποτελεί  

μέρος των συνόρων της Ένωσης.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ΚΕΠΠΑ έχει πολυσχιδή δράση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ύπαρξη ομοφωνίας 

ανάμεσα στα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτή. Υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο 

θεμάτων, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η κοινή άμυνα, και το μεταναστευτικό στο 

οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να διαδραματίσει ενεργό και θετικό ρόλο. Η 

Κύπρος πρέπει να αντιληφθεί τις δυνατότητες που απορρέουν από την προνομιούχα 

γεωγραφική της θέση. Χρειάζεται εξωστρέφεια, ευελιξία και προγραμματισμός για να 

διαδραματίζει πιο ενεργό ρόλο στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Μια λειτουργική ΕΕ είναι σε 

θέση να πραγματώσει τους στόχους της και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 

πολιτών της. Το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται 

με αυτό της ΕΕ για μια καλύτερη Ευρώπη, όχι λιγότερη όχι περισσότερη. 

 

Για να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και να επιτευχθεί η πιο ενεργός 

συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ευρωπαϊκά δρώμενα και η συνεισφορά της 

στη διαμόρφωση της ΚΕΠΠΑ αναγνωρίζεται η ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών 

προτάσεων γενικότερα από τον κρατικό φορέα και ειδικότερα από το Υπουργείο 

Εξωτερικών.  

 

Η Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 3ης Βουλής των Νέων 

Αντιπροσώπων εργάστηκε στη διαμόρφωση των πρακτικών αυτών προτάσεων οι 

οποίες παρατίθενται πιο κάτω: 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Εισηγήσεις προς τον Κρατικό Φορέα  

• Καταγραφή εθνικής στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής με επιχειρηματικό πλάνο και  

επικοινωνιακή στρατηγική για εφαρμογή στόχων, προτεραιοτήτων, και 

επιμόρφωση των λειτουργών, συμπεριλαμβανομένης εκπαίδευσης στη ψηφιακή 

διπλωματία.  

• Ορισμός σημείων επαφής για την επίτευξη αποτελεσματικής οριζόντιας 

επικοινωνίας μεταξύ ΥΠΕΞ, υπουργείων και δημόσιας υπηρεσίας εν γένει, σε όλες τις 

θεματικές. Ορισμός ΥΠΕΞ ως συντονιστή Υπουργείων για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής.  

• Δημιουργία κλειστής πλατφόρμας για δημοσίευση θέσεων λειτουργών που 

εκπροσωπούν την Κυπριακή Δημοκρατία στο εξωτερικό, με σκοπό την ενημέρωση 

όλων των Υπουργείων/Τμημάτων κλπ για τις θέσεις που εξέφρασε η  χώρα μας.  

• Η Λάρνακα να γίνει το κύριο αεροδρόμιο για συνδέσεις ΕΕ με Αραβικά Κράτη/ Ασία/ 

Αφρική. Επιδίωξη συνεργασιών με πρακτορεία και αεροπορικές εταιρείες.  

• Η Κύπρος να γίνει διακομιστικός σταθμός κατά τη διάρκεια εκκένωσης (ξένων) 

πολιτών ή/και προσωπικού ξένων πρεσβειών που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες.  

• Παροχή διευκολύνσεων (μειωμένα τέλη για παραμονή πλοίων στα λιμάνια και 

εξεύρεση διαμονής κτλ, για ναυτικούς) και μετάδοση γνώσεων μέσω κέντρου 

συντονισμού ασφάλειας και προστασίας των εξωτερικών ευρωπαϊκών θαλασσίων 

συνόρων όπου θα πραγματοποιούνται και αποστολές ναυτικής αποτροπής.  

• Αναβάθμιση του ρόλου της Κύπρου (στον οργανισμό της Ένωσης για τη Μεσόγειο) 

με τη δημιουργία συνεργασιών με τα επτά μεσογειακά κράτη ή/και τη διεξαγωγή 

συνεδρίων για θέματα που τις απασχολούν (π.χ. μεταναστευτικό). 

• Διεξαγωγή διαγωνιστικών ασκήσεων υπό την αιγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στο πλαίσιο προσομοίωσης στρατιωτικών σεναρίων, που ενώνουν τους στρατούς 

της ΕΕ και εμπνέουν πνεύμα συνεργασίας. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας της Κύπρου με τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ώστε να 

ενισχυθεί η σχέση με τον ιδιωτικό τομέα των κρατών της ΕΕ (οικονομική 

διπλωματία). 

• Δημιουργία υφυπουργείου ΕΕ για την αποκλειστική διαχείριση και συντονισμό 

ευρωπαϊκών θεμάτων το οποίο να υπάγεται στο ΥΠΕΞ. 
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• Στο πλαίσιο ενίσχυσης διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών, εντοπισμός  

καλών πρακτικών και ανταλλαγής αυτών σε διάφορες θεματικές που αφορούν 

προτεραιότητες των κρατών (πολιτισμός, περιβάλλον, τεχνολογία, 

μεταναστευτικό).  

• Προγραμματισμός τακτικών και πολυεπίπεδων συναντήσεων μεταξύ κρατών της 

περιοχής με στόχο ενίσχυση διακρατικών σχέσεων και διασφάλιση πραγμάτωσης 

κοινών ευρωπαϊκών δράσεων  για αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή. 

• Εισαγωγή μαθήματος Ενωμένης Ευρώπης από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού στα σχολεία αλλά και δημιουργία διαδικτυακού πλαισίου μάθησης για 

συνεχόμενη τριβή πολιτών επί θεμάτων ΕΕ (επισκέψεις σε ευρωπαϊκά όργανα κτλ). 

• Να καταστεί η Κύπρος κέντρο συνεδρίων και ανταλλαγής γνώσεων. Εκμετάλλευση 

τεχνογνωσίας/εμπειρογνωμοσύνης της Κύπρου στον τουρισμό, υπηρεσίες, 

γαστρονομία και διεξαγωγή σεμιναρίων. Προσέλκυση διεθνών φορέων για 

διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων και διαδικτυακών σεμιναρίων σε πραγματικό χρόνο, 

διαφόρων θεματικών. Ανάπτυξη και προσέλκυση ερευνητικών προγραμμάτων. 

 

Εισηγήσεις προς το Υπουργείο Εξωτερικών 

• Δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων (διαφόρων ειδικοτήτων) για σκοπό 

υποβοήθησης/τροφοδότησης της στρατηγικής και του έργου του ΥΠΕΞ (think 

tanks).  

• Επιμόρφωση και κατάρτιση διπλωματών μέσω συνεδρίων, εκπαιδεύσεων, 

ανταλλαγών και δημιουργία διαδικτυακού υλικού επιμόρφωσης, καλών πρακτικών 

και διαδικτυακών εργαλείων (άτυπη και μη-τυπική μάθηση). 

• Δημιουργία επαγγελματικού διπλώματος «Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων» μέσω 

συνεργασιών με διπλωμάτες (ξένους και εγχώριους) και πανεπιστήμια.  

• Επιδίωξη δημιουργίας Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών, Ναυτικής Ασφάλειας, Έρευνας και 

Διάσωσης και Τουρισμού και ίδρυση  Έδρας αυτών στη Κύπρο. 

• Αξιοποίηση διαπροσωπικών σχέσεων: Δημιουργία πλατφόρμας Κυπρίων 

«ανθρώπων-κλειδίων» και αξιοποίηση δικτύου/παροικιών. 

• Προβολή δράσεων Ευρώπης και ΥΠΕΞ στο ευρύ κοινό της Κύπρου. 

• Τριμερείς σχέσεις ΕΕ-Κύπρος-γειτονικές χώρες. Εκμετάλλευση γνώσης Ανατολικής 

Μεσογείου και ενίσχυση ρόλου της Κύπρου ως συνδετικού κρίκου. 

• Συστέγαση πρεσβειών Κύπρου με άλλα κράτη. 
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• Δράσεις πολιτιστικής διπλωματίας: κινηματογραφικά φεστιβάλ, αθλητικές δράσεις 

κλπ. 

• Εντοπισμός κρατών με παρόμοιο σκεπτικό και δημιουργία δικτύων με διάφορες 

θεματικές (πχ μεταναστευτικό, μικρά κράτη, οικονομικά θέματα, μεσογειακά 

κράτη). 

• Διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με ξένες αποστολές για θέματα ΕΕ. 

Διεξαγωγή συνεδρίων διαφόρων μορφών διπλωματίας, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της σχέσης της Κύπρου με κάθε κράτος. 

• Προώθηση υπογραφής και κύρωσης της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για αδικήματα κατά Πολιτιστικών Αγαθών (Σύμβαση της Λευκωσίας) από άλλα 

κράτη. 
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