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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνήλθε 

σήμερα, Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1.  Η δυνατότητα των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας 

μέσω πλήρους συστήματος και υποδομής λήψης βιομετρικών στοιχείων για 

έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου ή/και ταυτότητας Κυπρίων πολιτών που 

διαμένουν ή βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό και χρειάζεται η έκδοση ή η 

ανανέωση διαβατηρίου ή/και ταυτότητας ή/και άλλου πιστοποιητικού τους. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χρύση Παντελίδη)  

 (5.4.2022)  

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.087-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και  

εκπροσώπων του γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και 

Θέματα Αποδήμων, ενημερώθηκε για τις ελλείψεις στα μέσα και τους πόρους που 

παρατηρούνται στις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 



εξωτερικό ειδικότερα όσον αφορά το σύστημα και τις υποδομές λήψης βιομετρικών 

στοιχείων για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου ή/και ταυτότητας Κυπρίων πολιτών που 

διαμένουν ή βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό. Ο γενικός διευθυντής του 

Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι μόνο σε 24 διπλωματικές αποστολές υπάρχουν 

βιομετρικοί σταθμοί και ότι αυτό, λόγω της έλλειψης πόρων, γίνεται στη βάση της 

ζήτησης που υπάρχει, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των Κυπρίων που διαμένουν 

στην εκάστοτε χώρα. Σημείωσε δε ότι, σε περίπτωση που κάποιος πολίτης χρειάζεται 

να ταξιδέψει και κωλύεται να το πράξει λόγω απώλειας του ταξιδιωτικού του εγγράφου, 

υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου. 

Η εκπρόσωπος του γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας ανέφερε ότι το θέμα αυτό είναι 

από τα πιο συχνά παράπονα που υποβάλλονται στο γραφείο του Επιτρόπου από 

πλευράς αποδήμων και ότι έχουν τροχοδρομηθεί διαδικασίες για τη δημιουργία 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων, κάτι το οποίο θα δώσει τη 

δυνατότητα για ταχύτερη εξυπηρέτηση των Κυπρίων πολιτών.  

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από το Υπουργείο Εξωτερικών όπως στον επόμενο 

κρατικό προϋπολογισμό συμπεριλάβει πιστώσεις για την αγορά βιομετρικών σταθμών 

που θα εξυπηρετήσουν τουλάχιστον τις πρεσβείες ή/και τα προξενεία που βρίσκονται 

σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

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

της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχετικά με την επιβολή 

περιορισμών στις εισαγωγές σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού 

υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.119-2022). 

 Η επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

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

είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχετικά με την επιβολή 

περιορισμών στις εισαγωγές σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 14 Ιουνίου 2022 και 



η υπογραφή της εξουσιοδοτήθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 

93.045 και ημερ. 18.5.2022. 

 Η επιτροπή, λόγω της σημαντικότητας του νομοσχεδίου,  αποφάσισε όπως αυτό 

οδηγηθεί για ψήφιση στην επόμενη ολομέλεια του σώματος. 

 

3. Προσχέδιο ψηφίσματος για επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας, αντίστοιχες 

με εκείνες που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για την εισβολή 

και συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

για τις έκνομες τουρκικές ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία ενός 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 (Κατατέθηκε από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο) 

 (Αρ. Φακ. 23.10.001) 

4. Προσχέδιο ψηφίσματος για τους Κούρδους. 

 (Κατατέθηκε από το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

 (Αρ. Φακ. 23.10.001) 

5. Προσχέδιο ψηφίσματος του Δημοκρατικού Κόμματος για την Αναθεωρητική 

Πολιτική της Τουρκίας. 

 (Κατατέθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα) 

 (Αρ. Φακ. 23.10.001) 

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση για το περιεχόμενο των πιο πάνω ψηφισμάτων και 

αποφάσισε, λόγω της σημασίας τους, όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί αυτών στην 

επόμενη συνεδρία της. 

 

6. 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 συνέχισε 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. 

 



7. 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) 

 Σκοπός πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η διευκόλυνση των επαφών μεταξύ ανώτερων 

αξιωματούχων και υπηρεσιακών λειτουργών των δύο χωρών, που αναμένεται να 

συμβάλει στην προώθηση των διμερών, πολιτικών, εμπορικών, οικονομικών και 

άλλων, σχέσεων.  

 

8. 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) 

Το πιο πάνω νομοσχέδιο ακολουθεί τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης 

Φυγοδίκων του 1957. Συνοπτικά, προνοεί για την υποχρέωση των συμβαλλομένων 

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 αρχές του αντισυμβαλλομένου 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.  

 

9.  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) 



 Σκοπός πιο πάνω νομοσχεδίου 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.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

 

Επαφές: 

 Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

 

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

 


