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ΠΡΟΕΔΡΙΑ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 – 2023 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Η υποστήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην άσκηση των συνταγματικών του εξουσιών και 

στην εκπροσώπηση της ελληνοκυπριακής πλευράς σε ό,τι αφορά στο εθνικό ζήτημα. 

ΟΡΑΜΑ  

Η Κύπρος να καταστεί ένα κράτος ελεύθερο και σύγχρονο, ένα αξιόλογο μέλος της διεθνούς και 
ευρωπαϊκής κοινότητας, το οποίο να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών του σε όλους τους 
τομείς. 

ΑΞΙΕΣ  

-Σεβασμός στις αρχές του κράτους δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο 

-Επαγγελματισμός 

-Τιμιότητα και Ακεραιότητα 

-Αμεροληψία, διαφάνεια, λογοδοσία 

-Αξιοπιστία 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

-Συνολική διευθέτηση του εθνικού προβλήματος κατά λειτουργικό και βιώσιμο τρόπο καθώς και η 

διαχείριση των επιπτώσεων της τουρκικής κατοχής. 

-Ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό γεωστρατηγικό/ ενεργειακό/ πολιτικό 

χάρτη. 

-Αποτελεσματικός γενικός συντονισμός, εποπτεία και καθοδήγηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων 

στα θέματα που αφορούν στην εσωτερική διακυβέρνηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΙΑ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 

ΣΤΟΧΟΣ:   H ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ H ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Όπως είναι γνωστό, η Κυπριακή Δημοκρατία εγκαθιδρύθηκε το 1960 ως ανεξάρτητη και κυρίαρχη 

Δημοκρατία προεδρικού συστήματος.  Στη βάση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 

οποίο διαπνέεται από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η εκτελεστική εξουσία διασφαλίζεται από 

τον Ελληνοκύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οποίοι για τον 

σκοπό αυτό διορίζουν Υπουργικό Συμβούλιο αποτελούμενο από δέκα Υπουργούς.  Ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας είναι ο Αρχηγός της Πολιτείας, προηγείται πάντων στη Δημοκρατία και εκλέγεται με 

άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία για πενταετή θητεία.  Στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανεξελέγη, για δεύτερη φορά, ο κ. Νίκος Αναστασιάδης ανανεώνοντας 

τη θητεία του μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023. 

Η τουρκική εισβολή του 1974, το πιο ζοφερό κεφάλαιο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε 

ως αποτέλεσμα τμήμα της Κύπρου να παραμένει μέχρι σήμερα υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή, ενώ 

η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί θύμα συνεχιζόμενων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου εκ μέρους 

της Τουρκίας, η οποία αδιάλειπτα απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. 

Οι συνέπειες της εισβολής, ήτοι η στρατιωτική κατοχή και η δια της βίας διαίρεση του νησιού, οι 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο μαζικός εποικισμός των υπό κατοχή περιοχών, η 

υφαρπαγή περιουσιών, η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και ο εθνικός διαχωρισμός 

συνεχίζονται μέχρι σήμερα.  Στόχος του Προέδρου Αναστασιάδη είναι η επανέναρξη των συνομιλιών 

με στόχο τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική 

ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, με μία κυριαρχία, μία διεθνή νομική 

προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, και η οποία θα εγκαθιδρύσει ένα βιώσιμο και λειτουργικό 

ομοσπονδιακό κράτος, ελεύθερο από ξένες εξαρτήσεις, ξένους στρατούς και δικαιώματα επέμβασης 

από τρίτες χώρες, συμβατό με τους νόμους και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. 

 

Υπό το φως του ότι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας εφαρμόζεται σήμερα στη βάση του 

δικαίου της ανάγκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει έντεκα Υπουργούς, οι οποίοι αποτελούν 

το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας, και εξαιρουμένων των διαφυλασσομένων και ρητά καθορισμένων 

από το Σύνταγμα εξουσιών του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, ασκούν την 
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εκτελεστική εξουσία του κράτους.  Περαιτέρω, έχει, μεταξύ άλλων, την εξουσία διορισμού των 

ανεξάρτητων κρατικών αξιωματούχων και των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, θέσης σε ισχύ 

των νόμων που ψηφίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων ή το δικαίωμα τελικής αρνησικυρίας (βέτο) για 

παρεμπόδιση νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή από το να τεθεί σε ισχύ, αν ο νόμος αυτός αφορά σε 

θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας της Δημοκρατίας, το δικαίωμα αναπομπής 

τέτοιας νομοθεσίας στο νομοθετικό σώμα, καθώς επίσης το δικαίωμα αναφοράς της στο Ανώτατο 

Δικαστήριο για σκοπούς ελέγχου της συνταγματικότητάς της.  Πρόσθετα, συγκαλεί τις συνεδρίες του 

Υπουργικού Συμβουλίου και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, ενώ διατηρεί και για αυτές 

δικαίωμα τελικής αρνησικυρίας (βέτο) εφόσον αφορούν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας 

και άμυνας της Δημοκρατίας, όπως επίσης και δικαίωμα αναπομπής τους στο εν λόγω σώμα.  

Επιπρόσθετα, δυνάμει εθνικής νομοθεσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αρμοδιότητα, να 

διορίζει Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, Υφυπουργό Τουρισμού παρά τω Προέδρω, 

Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω και Υφυπουργό 

Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω.  Πραγματοποιεί επίσης ορισμένους άλλους διορισμούς, 

όπως του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου, του Υφυπουργού 

παρά τω Προέδρω, του Διευθυντή Γραφείου Προέδρου της Δημοκρατίας και άλλους.   

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1:  Διασφάλιση της εκτελεστικής εξουσίας και αποτελεσματική άσκηση των άλλων 

συνταγματικών εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Αναντίρρητα, στο σύγχρονο, πολύπλοκο, πολυδιάστατο και ραγδαία εναλλασσόμενο περιβάλλον, οι 

απαιτήσεις στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα 

αυξημένες.  Προκειμένου να ανταποκριθεί επάξια στα αυξημένα καθήκοντά του και στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πλαισιώνεται από αριθμό συνεργατών, διορισμένων αξιωματούχων 

και δημοσίων υπαλλήλων.   

Συνεπώς η Προεδρία της Δημοκρατίας είναι διαρθρωμένη με βάση τις λειτουργίες των εν λόγω Αξιωματούχων, 

οι οποίοι διορίζονται με βάση όρους που καθορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το εν 

ισχύ δικαιικό πλαίσιο, για σκοπούς ενίσχυσης των προτεραιοτήτων και ενδυνάμωσης των πολιτικών που 

σχετίζονται με το κυβερνητικό έργο.  Αξιωματούχοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας είναι οι ακόλουθοι: 

Υφυπουργός παρά τω Προέδρω 

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

Διευθυντής Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας 

Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος 

Διευθυντής Γραφείου Τύπου Προεδρικού Μεγάρου 

Επίτροποι (αρμόδιοι για διάφορα θέματα) 

Διαπραγματευτής για το κυπριακό 
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Εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων 

Το έργο των υπό αναφορά αξιωματούχων πλαισιώνεται από το απαραίτητο διοικητικό, γραμματειακό και 

υποστηρικτικό προσωπικό που απαιτείται για τη διευκόλυνση των εργασιών τους.  Σημειώνεται ότι του 

προσωπικού που υπηρετεί στο Προεδρικό Μέγαρο και στα Γραφεία των Αξιωματούχων της Προεδρίας, το οποίο 

αποτελείται από αποσπασμένους δημόσιους υπαλλήλους, μέλη της εκπαιδευτικής υπηρεσίας με παραχώρηση 

υπηρεσιών, συμβασιούχους σύμβουλους/ συνεργάτες και ωρομίσθιο προσωπικό, προΐσταται ο Προϊστάμενος 

Διοίκησης Προεδρίας. 

Με βάση τα πιο πάνω, η διάρθρωση της Προεδρίας αποτελείται από το Γραφείο του Υφυπουργού παρά τω 

Προέδρω, το Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, το Γραφείο του Διευθυντή Γραφείου του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, το Γραφείο της Πρώτης Κυρίας της Δημοκρατίας, τη Διοίκηση Προεδρίας, το Διπλωματικό Γραφείο 

του Προέδρου της Δημοκρατίας, τη Γραμματεία της Προεδρίας, το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, το 

Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη, το Γραφείο της Επιτρόπου 

Ισότητας των Φύλων, το Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, το Γραφείο του 

Διαπραγματευτή για το κυπριακό και το Γραφείο του Εκπροσώπου της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στη 

Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων.  Τα περισσότερα από τα πιο πάνω Γραφεία στεγάζονται στο Προεδρικό 

Μέγαρο, ορισμένα σε ιδιόκτητο κτήριο της Προεδρίας στη Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση και κάποια άλλα σε 

άλλους μικρότερους χώρους. 

Οι κυριότερες δράσεις αφορούν στα ακόλουθα: 

 

Οι κύριες δράσεις αφορούν στα ακόλουθα: 

 Καθορισμός, εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμός της υλοποίησης του κυβερνητικού 

προγράμματος με έμφαση στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και σώματα όπου 

απαιτείται εκπροσώπηση σε ανώτατο επίπεδο και παρακολούθηση και συντονισμός της εξωτερικής 

πολιτικής του κράτους. 

 Κατευθυντήριες γραμμές για μεταρρυθμίσεις και διαχείριση σοβαρών προβλημάτων υπό το φως και 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Διάχυση του κυβερνητικού έργου μέσω της επικοινωνιακής πολιτικής της κυβέρνησης. 

 Εύρυθμη Λειτουργία της Προεδρίας–Προεδρικού Μεγάρου και των Γραφείων των αξιωματούχων της 

Προεδρίας. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2: Εκπροσώπηση της ελληνοκυπριακής κοινότητας στις διαδικασίες που διεξάγονται υπό 

την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προς συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος και 

διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν ένεκα της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και των 

συνεχιζόμενων προκλήσεων της Τουρκίας. 

 

Ο εκάστοτε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης της ελληνοκυπριακής 

πλευράς σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν στο κυπριακό πρόβλημα.  Για την εκπλήρωση του ρόλου του 

αυτού μεταβαίνει σε συνομιλίες, υποδέχεται ξένους αξιωματούχους και λαμβάνει αποφάσεις για τις οποίες 

πλαισιώνεται από τον Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής πλευράς, το εθνικό συμβούλιο, αρμόδια 

διαπραγματευτική ομάδα και άλλους κατά καιρούς εμπειρογνώμονες που κρίνονται απαραίτητοι για τη μελέτη, 

την ετοιμασία εγγράφων, προτάσεων και λύσεων σε πτυχές που ανακύπτουν είτε στο πλαίσιο των προσπαθειών 
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εξεύρεσης λύσης είτε για την ανάληψη πρωτοβουλιών που αφορούν στο κυπριακό πρόβλημα, ακόμα και για 

την αντίδραση στις κατά καιρούς εμφανιζόμενες τουρκικές προκλήσεις.   

 

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της τουρκικής κατοχής σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του κράτους και της 

διαβίωσης των πολιτών της είναι εμφανή, έντονα, τραγικά και άκρως οδυνηρά.  Οι Κύπριοι εγκλωβισμένοι, η 

καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δράμα των αγνοουμένων και των συγγενών τους, ο σφετερισμός 

των ελληνοκυπριακών περιουσιών και η καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς είναι 

μόνο μερικά από τα ζητήματα που απαιτούν διαχείριση. 

 

Οι κύριες δράσεις αφορούν στα ακόλουθα: 

 Συμμετοχή στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό  

 Υποδοχή αξιωματούχων από το εξωτερικό 

 Αγορά υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες 

 Συμμετοχή στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων 

 Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα 

 Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης 

 Μέριμνα για τους Αποδήμους, Εγκλωβισμένους, Παθόντες  

  

 


