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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνήλθε 

σήμερα, Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Οι πρόσφατες εξελίξεις για τον αγωγό EastMed. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.017-2022) 

 Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, ενημερώθηκε για το πιο πάνω θέμα, σκοπός του οποίου είναι 

η εξέταση των όσων ακολούθησαν μετά το αμερικανικό non paper, τις σκιές που έχουν 

δημιουργηθεί αναφορικά με το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

καθώς και τη δημιουργία του αγωγού φυσικού αερίου EastMed ως εργαλείου 

δημιουργίας προβλημάτων.  

 

2. Η γεωπολιτική σημασία και η εξωτερική διάσταση του έργου «EuroAsia 

Interconnector» μέσω του οποίου γίνεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-

Κύπρου-Ισραήλ. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χάρη Γεωργιάδη) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.056-2022) 
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 Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, ενημερώθηκε για το πιο πάνω θέμα, καθώς ο EuroAsia 

Interconnector αποτελεί ένα μεγαλεπήβολο εγχείρημα, το οποίο θα συνδέσει ηλεκτρικά 

τα εθνικά δίκτυα Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Το ευρωπαϊκό Έργο Κοινού 

Ενδιαφέροντος έχει συνολική δυναμικότητα 1 000 MW σε πρώτη φάση και 2 000 MW 

σε δεύτερη φάση δημιουργώντας έναν αξιόπιστο εναλλακτικό διάδρομο μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Πέρα από τη 

γεωπολιτική σημασία, τα οφέλη για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι, μεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα: 

α.  Η εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας.  

β.  Ο τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης.  

γ.  Η δημιουργία ηλεκτρικού διαδρόμου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την 

Ευρώπη μέσω της Κύπρου.  

δ.  Η δημιουργία απαραίτητης προϋπόθεσης για ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κύπρο και 

ρόλου στην επίτευξη των δεσμευτικών ενεργειακών στόχων της Κύπρου (ΑΠΕ 

πέραν του 20%  μέχρι το 2030) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 

και το Κλίμα 2021-2030. 

ε.  Η συμβολή στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στον τομέα της ηλεκτρικής αγοράς, 

στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και συνακόλουθα στην 

οικονομική ανάπτυξη. 

 Το εν λόγω έργο περιλαμβάνεται στα έργα που η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να 

συμπεριλάβει στο σχέδιο «Κύπρος - Το αύριο» στο πλαίσιο της μετάβασης στην 

πράσινη οικονομία και ως εκ τούτου θα λάβει επιπλέον επιχορήγηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 100 εκατομ. ευρώ.  

 Με την ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia, η Κύπρος αναβαθμίζεται γεωπολιτικά και 

αναδεικνύεται πρακτικά η σημασία της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας- 

Ισραήλ. Είναι ένας σημαντικός σταθμός στις στρατηγικές επιλογές των τριών χωρών, 

που αναβαθμίζει τους ενεργειακούς στόχους της περιοχής.  
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3. Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 

μελών της, αφενός και της Αυστραλίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.090-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι να καθιερώσει μια ενισχυμένη εταιρική σχέση μεταξύ των δυο μερών, με στόχο τη 

δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων ενδιαφέροντος. 

 Η επιτροπή θα τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Ο περί της Συμφωνίας  μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν για την Κατάργηση Θεωρήσεων 

επί Διπλωματικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος 

του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.101-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η διευκόλυνση των επαφών μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων και υπηρεσιακών 

λειτουργών των δύο χωρών, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση 

των διμερών πολιτικών, εμπορικών, οικονομικών και άλλων σχέσεων. Η επιτροπή θα 

τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

5. Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος 

του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.091-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, το οποίο ακολουθεί 

τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγοδίκων του 1957. Συνοπτικά, 

προνοεί την υποχρέωση των συμβαλλόμενων κρατών να εκδίδουν, σύμφωνα με τις 

εθνικές τους νομοθεσίες και κατόπιν αιτήματος του αντισυμβαλλόμενου κράτους, 

πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφός τους και που αναζητούνται από τις αρμόδιες 
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αρχές του αντισυμβαλλόμενου κράτους, είτε για να διωχθούν για αδίκημα που επισύρει 

ποινή φυλάκισης ή άλλη στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας τουλάχιστον ενός 

(1) έτους είτε για να εκτίσουν ποινή φυλάκισης που τους έχει επιβληθεί, ελάχιστης 

διάρκειας έξι (6) μηνών. Επιπρόσθετα, εξαιρεί την έκδοση υπηκόων του κράτους από 

το οποίο ζητείται η έκδοση, καθώς και την έκδοση προσώπου για στρατιωτικά ή 

πολιτικά αδικήματα ή την έκδοση προσώπου, όταν αυτή αντίκειται στις θεμελιώδεις 

αρχές του εφαρμοστέου δικαίου του Συμβαλλομένου Μέρους από το οποίο ζητείται. Η 

επιτροπή θα τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

6. Ο περί της Συμφωνίας  μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για Συνεργασία στην 

Επιστήμη και την Τεχνολογία (Κυρωτικός) Νόμος του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.107-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η συνέχιση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών στους τομείς 

της επιστήμης και της τεχνολογίας.  Η στρατηγική αυτή συνεργασία με τις ΗΠΑ 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο, καθώς μπορεί να συμβάλει στην 

προώθηση της χώρας ως περιφερειακού κόμβου έρευνας, καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 

δημιουργώντας ταυτόχρονα επιχειρηματικές ευκαιρίες και πρόσθετες θέσεις 

απασχόλησης μέσω της προσέλκυσης εταιρειών τεχνολογιών αιχμής από τις ΗΠΑ.  Η 

επιτροπή θα τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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Επιμέλεια 

Φλώρα Φλουρέντζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
 

 

http://www.parliament.cy/

