Διατάξεις για τη διαδικασία διορισμού, αξιολόγησης, παύσης των Επίτιμων
Προξένων της Δημοκρατίας

(i) Διορισμός
1. Η πρόταση για διορισμό θα γίνεται στη βάση εμπεριστατωμένης εισήγησης
από την οικεία Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας ή/και τεκμηριωμένης
και καταλλήλως αιτιολογημένης εισήγησης του Υπουργού Εξωτερικών, που να
δικαιολογεί την ανάγκη διορισμού Επίτιμου Προξένου στη συγκεκριμένη
πόλη/περιοχή/χώρα που απαραίτητα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πιο
κάτω:
• Την παρουσία/απουσία επιτόπιας διπλωματικής εκπροσώπησης της
Δημοκρατίας και την αναγκαιότητα που προκύπτει για την περαιτέρω
ενίσχυση των σχέσεων της Δημοκρατίας με την εν λόγω χώρα μέσω
εγκαθίδρυσης Επίτιμου Προξενείου.
• Την

παρουσία

ομογενειακού

στοιχείου

και

των

αναγκών

εξυπηρέτησης του, όπως και της ανάπτυξης και εμβάθυνσης σχέσεων
του με την Κύπρο.
• Την ανάγκη παροχής προξενικών και άλλων υπηρεσιών σε περιοχές
όπου δραστηριοποιούνται / διαμένουν πολίτες της Δημοκρατίας ή η
Δημοκρατία έχει ή σκοπεύει να αναπτύξει εμπορικές ή οικονομικές
σχέσεις με οργανισμούς (εταιρείες, κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις, τουριστικούς ή ναυτιλιακούς οργανισμούς κ.α.) που
εδρεύουν εκεί, ή όπου Κυπριακοί οργανισμοί (ιδιωτικοί ή κρατικοί)
αναπτύσσουν ιδιαίτερη δραστηριότητα σε ευρύ οικονομικό, εμπορικό
ή/και πολιτικό πεδίο.

• Τη δυνατότητα στήριξης του έργου της διαπιστευμένης Διπλωματικής
Αποστολής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μη επιτόπιας παρουσίας.
2. Η έκθεση με την οποία θα αιτιολογείται η καταλληλότητα του συγκεκριμένου
υποψηφίου, θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνει υπόψη κατά πόσο ο
υποψήφιος πληροί όλα ή τα πλείστα των κατωτέρω κριτηρίων:
•

Είναι άτομο με επιφανή παρουσία και τις απαραίτητες

διασυνδέσεις στη χώρα/περιοχή που θα διοριστεί, ούτως ώστε να μπορεί
να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της Δημοκρατίας.
• Διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένες γραφειακές εγκαταστάσεις με την
απαραίτητη υποδομή και προσωπικό για την ορθή λειτουργία του
Επίτιμου Προξενείου.

• Ο προτεινόμενος υποψήφιος δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να είναι πολίτης
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δύναται να είναι πολίτης του κράτους όπου
θα διοριστεί ή να διαθέτει νόμιμη, μόνιμη άδεια παραμονής στην εν λόγω
χώρα, έστω και αν δεν κατέχει την υπηκοότητα της.
3. Τα καθήκοντα του υποψηφίου θα προκύπτουν από συγκεκριμένες ανάγκες
που εντοπίζονται από την αρμόδια Διπλωματική Αποστολή ή/και τις αρμόδιες
Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών κατά περίπτωση.
4. Σε περίπτωση που η πρόταση για ίδρυση Επίτιμου Προξενείου προέρχεται από
Διπλωματική Αποστολή, και εφόσον τούτο είναι εφικτό, θα πρέπει να προτείνονται
τουλάχιστον τρεις υποψήφιοι.
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Νοείται ότι, αν η πρόταση υποβάλλεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και εφόσον
αυτή είναι αιτιολογημένη γραπτώς, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της οικείας
Διπλωματικής

Αποστολής

και

της

Διεύθυνσης

Σένγκεν

και

Προξενικών

Υποθέσεων, η ύπαρξη περισσοτέρων εκ του ενός υποψηφίων δεν αποτελεί
προϋπόθεση.
Νοείται ότι εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άτομο για διορισμό σε θέση Επίτιμου
Προξένου κατευθείαν στο Υπουργείο Εξωτερικών, ή σε Διπλωματική Αποστολή
της Δημοκρατίας, τότε το αίτημα θα εξετάζεται με βάση τα διαλαμβανόμενα στις
παρούσες διατάξεις.
5. Πέραν της έκθεσης της οικείας Διπλωματικής Αποστολής, είναι απαραίτητη η
υποβολή

ενυπόγραφης,

γραπτής

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

από

τον

υποψήφιο, πλην των περιπτώσεων όπου ο Υπουργός Εξωτερικών στη βάση
αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης έκθεσης του, αυτεπάγγελτα προτείνει
συγκεκριμένο πρόσωπο.
6. Για την διαμόρφωση της τελικής εισήγησης, ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται
να προσκομίσει τα εξής έγγραφα:
•

αντίγραφο διαβατηρίου

•

βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου

•

βεβαίωση/πιστοποίηση ιθαγένειας/άδειας παραμονής

•

προτεινόμενη διεύθυνση Προξενείου με φωτογραφίες εξωτερικού και
εσωτερικού χώρου και όποια άλλα έγγραφα ήθελε ζητηθούν από την
αρμόδια Διπλωματική Αποστολή ή το Υπουργείο Εξωτερικών

Προ

της

τελικής

εισήγησης

θα

διενεργείται

επιτόπιος

έλεγχος

των

εγκαταστάσεων από την οικεία Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας ή
λειτουργό της Διεύθυνσης Σένγκεν και Προξενικών Υποθέσεων.
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7. Νοείται ότι θα πραγματοποιείται έλεγχος από αρμόδιες αρχές ασφάλειας του
κράτους για τυχόν εμπλοκή του υποψηφίου ή/και εταιριών/συμφερόντων του σε
παράνομες δραστηριότητες ή/και δραστηριότητες που δεν συμπίπτουν με τα
συμφέροντα της Δημοκρατίας.
Η. Στη συνέχεια θα διενεργείται συνέντευξη των υποψηφίων που προτείνονται
από Διπλωματικές Αποστολές από Επιτροπή που θα αποτελείται από το
Διευθυντή Σένγκεν και Προξενικών Υποθέσεων, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Εθιμοτυπίας και τον Πολιτικό Διευθυντή ή λειτουργό αρμόδιο για θέματα
οικονομικής διπλωματίας. Ο Διευθυντής Σένγκεν και Προξενικών Υποθέσεων
θα προεδρεύει της Επιτροπής.
8. Η Επιτροπή θα υποβάλλει προς τον Υπουργό Εξωτερικών τα αποτελέσματα
των συνεντεύξεων μαζί με εισήγηση για διορισμό. Στην περίπτωση όπου ο
διορισμός προτείνεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, η Επιτροπή δύναται να
συμβουλεύσει περί της καταλληλότητας του συγκεκριμένου προσώπου ή και
των εγκαταστάσεων όπου θα λειτουργεί το Προξενείο και να εισηγείται στον
Υπουργό Εξωτερικών, εκεί όπου υπάρχουν βάσιμοι σημαντικοί λόγοι, την
απόσυρση της πρότασης του.
9. Στη συνέχεια των συνεντεύξεων θα υποβάλλεται πρόταση προς το
Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση του διορισμού του Επίτιμου Πρόξενου. Με
την έγκριση της πρότασης από το Υπουργικό, ο Διευθυντής Σένγκεν και
Προξενικών Υποθέσεων θα μεριμνεί για τα εξής:
α. Εξασφάλιση συγκατάθεσης φιλοξενούσας χώρας
β. Έκδοση Προξενικού Διπλώματος (Consular Commission)
γ. Έκδοση Εκτελεστηρίου Εγγράφου (Exequatur) από φιλοξενούσα χώρα
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10. Αφού εξασφαλισθούν τα πιο πάνω, ο νεοδιορισθείς Επίτιμος Πρόξενος θα
συναντάται με τον Διευθυντή Σένγκεν και Προξενικών Υποθέσεων και τον
Προϊστάμενο του Λογιστηρίου ή/και, όπου κριθεί αναγκαίο, με Λειτουργούς
άλλων Τμημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, για λεπτομερή ενημέρωση
σχετικά με:
•

τα συγκεκριμένα καθήκοντα που θα κληθεί να επιτελέσει

•

τη

διεκπεραίωση

των

προξενικών

δραστηριοτήτων

και

των

κανονισμών που τις διέπουν
•

το ποσοστό αποζημίωσης (ως μέρος των εσόδων του Προξενείου)

στις περιπτώσεις όπου αυτό εφαρμόζεται
•

το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Γενικού

Λογιστή/στο όνομα της Πρεσβείας που έχει την εποπτεία/στο όνομα του
Επίτιμου Προξενείου, κατόπιν συνεννόησης με το ΥΠΕΞ.

•

άλλα θέματα που κρίνεται σκόπιμο να είναι εις γνώση του.

11. Ο Επίτιμος Πρόξενος θα διορίζεται μέχρι την συμπλήρωση του 75ου έτους
της ηλικίας του. Η υπηρεσία του θα δύναται να παραταθεί κατόπιν δικού του
αιτήματος και συμφώνου γνώμης της οικείας Διπλωματικής Αποστολής ή/και
του Υπουργού Εξωτερικών.

(ii)Αξιολόγηση
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1. Οι αρμόδιες Διπλωματικές Αποστολές και η Διεύθυνση Σένγκεν και
Προξενικών Υποθέσεων θα είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των Επίτιμων
Προξένων καθώς και την παρακολούθηση/αξιολόγηση του έργου τους.
Για την αξιολόγηση του έργου των Επίτιμων Προξένων, οι Διπλωματικές
Αποστολές και η Διεύθυνση Σένγκεν και Προξενικών Υποθέσεων, επιβάλλεται
όπως:
•

Διατηρούν άμεση και τακτική επαφή με τους Επίτιμους Πρόξενους.

Ενημερώνουν για τροποποιήσεις σε υφιστάμενους κανονισμούς μέσω
εγκυκλίων ή οδηγιών. Ενημερώνουν για την πολιτική της κυβέρνησης σε
κεφαλαιώδη θέματα εξωτερικής πολιτικής ή επί άλλων θεμάτων, που
κρίνεται αναγκαίο και αναθέτουν σχετικά καθήκοντα.
•

Λαμβάνουν ανά εξάμηνο ή ανά άλλη τακτή περίοδο (που δεν θα

υπερβαίνει το ένα έτος) που θα καθοριστεί μεταξύ τους, έκθεση με τις
προξενικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των Προξενείων,
στη βάση και των καθηκόντων τους, οι οποίες θα αποστέλλονται στο
Κέντρο.
•

Αξιολογούν τον βαθμό αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε καθημερινά

και έκτακτα περιστατικά, εκεί όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο μέσω της
ανωτέρω έκθεσης.
•

Αξιολογούν την χρησιμότητα συνέχισης ύπαρξης των υφιστάμενων

Επίτιμων Προξένων στις χώρες διαπίστευσης τους ή/και προτείνουν την
ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση τους.
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•

Σε περίπτωση όπου κρίνεται ότι εξέλιπαν οι λόγοι που οδήγησαν στην

ίδρυση Επίτιμου Προξενείου, η διαπίστωση αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται
και να καταγράφεται και στη συνέχεια να αξιολογείται το ενδεχόμενο
κατάργησης του εν ενεργεία Επίτιμου Προξενείου, λαμβανομένου υπόψη
του πιθανού κόστους.

(iii)

Άσκηση Ελέγχου

1. Για την αποτελεσματική άσκηση ελέγχου του έργου των Επίτιμων
Προξένων, οι Διπλωματικές Αποστολές και η Διεύθυνση Σένγκεν και
Προξενικών Υποθέσεων (όπου αυτό επιβάλλεται) και το Λογιστήριο του
Υπουργείου Εξωτερικών, θα τηρούν τα ακόλουθα:
• Λαμβάνουν ανελλιπώς τριμηνιαία κατάσταση λογαριασμού του
Επίτιμου Προξενείου ή όπως άλλως καθοριστεί στη βάση των οδηγιών
του Λογιστηρίου του Υπουργείου Εξωτερικών.
• Εποπτεύουν με την καθοδήγηση του Λογιστηρίου του Υπουργείου
Εξωτερικών, που θα έχει την πρωτεύουσα αρμοδιότητα, για την
οικονομική πτυχή των εργασιών του Επίτιμου Προξενείου όπως για
παράδειγμα, τις εισπράξεις εσόδων από προξενικές πράξεις.

• Το Λογιστήριο του Υπουργείου Εξωτερικών έχει την ευθύνη, στην
περίπτωση όπου τα λογιστικά στοιχεία, λογαριασμοί και άλλες
οικονομικές πράξεις του Προξενείου δεν υποβάλλονται στο καθορισθέν
χρονικό πλαίσιο και με τον δέοντα καθορισμένο τύπο, να ενημερώνει
την οικεία Διπλωματική Αποστολή και τη Διεύθυνση Σένγκεν και
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Προξενικών Υποθέσεων και να ζητά την άμεση διευθέτηση των
εκκρεμοτήτων. Όπου υπάρχει απευθείας επικοινωνία του Προξενείου
με το Λογιστήριο, η εκατέρωθεν επικοινωνία θα γίνεται με κοινοποίηση
στην οικεία Διπλωματική Αποστολή και στη Διεύθυνση Σένγκεν και
Προξενικών Υποθέσεων.
• Ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές σε στοιχεία επικοινωνίας ή και
παρατεταμένης απουσίας των Επίτιμων Προξένων από την έδρα τους.

2. Παύση
Τίποτε δεν θα εμποδίζει τον Υπουργό Εξωτερικών να παύσει ή/και να

1.

τερματίσει τις υπηρεσίες του Επίτιμου Προξένου εάν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση
για:
• Ανεπαρκή διεκπεραίωση/εκπλήρωση καθηκόντων
• Ύπαρξη σοβαρών και τεκμηριωμένων κατηγοριών εναντίον του Επίτιμου
Πρόξενου για πταίσματα και αδικήματα, ποινικής, οικονομικής και ηθικής
φύσης ή που ενέχουν έλλειψη σεβασμού προς τους πολίτες, των Αρχών της
φιλοξενούσας χώρας και των Αρχών της Δημοκρατίας.
• Μη

καταβολή/άρνηση

καταβολής

στη

Δημοκρατία

εισπράξεων,

συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου θα παρουσιαστεί
καθυστέρηση

καταβολής

μετά

από

παρέλευση

δυο

συνεχόμενων

προειδοποιήσεων για καταβολή τους.
• Κατάχρηση της ιδιότητας του Επίτιμου Πρόξενου προς ίδιον όφελος
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• Κατ’ επανάληψη επίδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς ή συμπεριφοράς που
εκθέτει την Δημοκρατία απέναντι στις αρχές του κράτους διαπίστευσης του.

2.

Σε περίπτωση που τεκμηριώνεται κάποιο από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα,

το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να λάβει ανάλογα μέτρα, ξεκινώντας με γραπτές
προειδοποιήσεις. Ο Επίτιμος Πρόξενος θα έχει προθεσμία ενός μηνός για να
συμμορφωθεί με την προειδοποίηση.
Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από πλευράς Επίτιμου Προξένου, το Υπουργείο
Εξωτερικών έχει στη διάθεσή του τις εξής επιλογές:
•

Ο

Διευθυντής

Σένγκεν

και

Προξενικών

Υποθέσεων

σε

συνδιαβούλευση με την οικεία Διπλωματική Αποστολή (όπου αυτό
εφαρμόζεται) συντάσσει εμπεριστατωμένο σημείωμα προς το Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών.
•

Ζητεί τη συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας (όπου αυτό κριθεί αναγκαίο)

για ενδεχόμενη έναρξη διαδικασίας δίωξης του Επίτιμου Πρόξενου σε
περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων / παρατυπιών που εκθέτουν τη
Δημοκρατία ή πλήττουν τα συμφέροντα της, συμπεριλαμβανομένης και
της μη συμμόρφωσης για καταβολή στο Λογιστήριο του Υπουργείου
Εξωτερικών, εισπραχθέντων νόμιμων τελών εκ μέρους της Δημοκρατίας.

• Η όλη διαδικασία παύσης, συμπεριλαμβανομένου του ενός μηνός
προειδοποίησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρείς μήνες.
3. Εάν ο Επίτιμος Πρόξενος υποπέσει σε παράπτωμα/αδίκημα που να το
αιτιολογεί, το Υπουργείο Εξωτερικών δύναται να τερματίσει άμεσα και χωρίς
πρότερη προειδοποίηση τις υπηρεσίες καταλήγοντας του Επίτιμου Πρόξενου.
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4. Η εισήγηση για τερματισμό των Υπηρεσιών του Επίτιμου Προξένου θα γίνεται
γραπτώς και θα είναι λεπτομερώς αιτιολογημένη από τον Διευθυντή Σένγκεν
και Προξενικών Υποθέσεων προς τον Υπουργό Εξωτερικών.

5. Νοείται ότι ο τερματισμός των Υπηρεσιών του μπορεί να γίνει κατόπιν δικής
του επιθυμίας. Σε τέτοια περίπτωση ο Επίτιμος Πρόξενος θα πρέπει να δώσει
τουλάχιστον έξι μήνες προειδοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών.
6. Η παύση των Επίτιμων Προξένων γίνεται με υποβολή σχετικής πρότασης
προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Άμα τη λήψει Απόφασης από το Υπουργικό
Συμβούλιο, η οικεία Διπλωματική Αποστολή ή το Υπουργείο Εξωτερικών
(όπου αυτό εφαρμόζεται) αποστέλλει Ρηματική Διακοίνωση στη φιλοξενούσα
χώρα, γνωστοποιώντας την απόφαση της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας για την παύση του Επίτιμου Πρόξενου, με παράλληλη
ενημέρωση του Επίτιμου Πρόξενου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Λευκωσία, 20 Απριλίου 2018
ΓΓ

10

