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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ψηφίζει ως 
ακολούθως: 

 

Έχοντας υπόψη την πρόσφατη παράνομη απόφαση της Τουρκίας για διάνοιξη 

μέρους της παραλίας της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου και θεωρώντας ότι 

η ενέργεια αυτή αποτελεί την απαρχή του μεθοδευμένου εποικισμού της 

Αμμοχώστου. 

Τονίζοντας ότι η ενέργεια αποτελεί κατάφορη παράβαση των ψηφισμάτων του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Υπενθυμίζει ότι οι Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου της 19 Μαΐου του 1979 δίδει 

προτεραιότητα για επανεγκατάσταση των νόμιμων κατοίκων στη περίκλειστή 

περιοχή της Αμμοχώστου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 

Υπενθυμίζει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 

550/1984 και 789/1992 και τα Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 

καταδικάζουν όλες τις παράνομες αποσχιστικές ενέργειες της Τουρκίας και του 

παράνομου καθεστώτος των κατεχομένων αλλά και τις απαράδεκτές απόπειρες 

για εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου,  

Επισημαίνει τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ημερομηνίας 6ης 

Οκτωβρίου του 2020 για αποφυγή μονομερών ενεργειών από την Τουρκία και 

τονίζει την αμετάβλητη θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας όπως αυτή καταγράφεται 

στα Ψηφίσματα και τις Αποφάσεις αυτού για την περίκλειστη πόλη της 

Αμμοχώστου, 



Υπογραμμίζει, ότι η επίλυση του ζητήματος της Αμμοχώστου πρέπει να 

στηρίζεται στις αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας και του Οργανισμού των 

Ηνωμένων Εθνών και οποιαδήποτε επεμβατική ενέργεια είναι παράνομη και 

καταδικαστέα.  

   

Ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Επαναβεβαιώνει τα προηγούμενα ψηφίσματά της για το θέμα της 

Αμμοχώστου. 

2. Τονίζει ότι η παράνομη απόφαση της Τουρκίας για μερική διάνοιξη του 

παραλιακού μετώπου της περίκλειστης πόλης αποτελεί μονομερή ενέργεια της 

τουρκικής κατοχικής δύναμης  με στόχο τον σταδιακό  παράνομο εποικισμό τη 

περίκλειστης  πόλης της Αμμοχώστου κατά παράβαση του πλαισίου των 

ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο γενικά και 

ειδικότερα για το θέμα της Αμμοχώστου,  γεγονός το οποίο συνιστά κατάφορη  

παραβίαση του διεθνούς. 

3. Απαιτεί από την Τουρκία να σεβαστεί τη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου 1979 και 

να προχωρήσει σε εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για επιστροφή της περίκλειστης πόλης της 

Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, ειδικότερα των Ψηφισμάτων 

550/1984 και 789/1992, ως βήμα καλής θέλησης και διάθεσης να συμβάλει στις 

προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. 

4. Απευθύνει έκκληση για ανάληψη ενεργότερου ρόλου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση προς την επίτευξη αυτού του στόχου και καλεί τα κράτη μέλη της να 

ασκήσουν πιέσεις στην Τουρκία, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες 

του Ψηφίσματος του ΕΚ της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την έκθεση της 

Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία [2018/2150(INI)] που αφορούν στην 

απόσυρση των στρατευμάτων της Τουρκίας από την Κύπρο και τη μεταβίβαση της 

περίκλειστης περιοχής της Αμμόχωστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, 



σύμφωνα με την απόφαση 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών.  

5. Καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για ενεργοποίηση του άρθρου 42 της Συνθήκης 

της Λισαβόνας για έμπρακτη αλληλεγγύη προς την Κυπριακή Δημοκρατία και 

παράλληλα επισημαίνει ότι οι Τουρκικές μεθοδεύσεις και προκλήσεις καθιστούν τις 

τομεακές κυρώσεις ως επιτακτική ανάγκη για κατευνασμό της τουρκικής 

επιθετικότητας.  

6. Καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ασκήσει πίεση στην 

Τουρκία για εφαρμογή των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 

ειδικότερα του 550/1984, το οποίο στην παράγραφο 5 ζητεί να μεταφερθεί η 

διοίκηση αυτής της περιοχής στην ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών. 

7. Υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι η επίλυση του ζητήματος της Αμμοχώστου 

προδιαγράφεται ξεκάθαρα μέσα από αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας και η 

εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο είναι απαράδεκτη, παράνομη και 

καταδικαστέα.  

8. Καλεί τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση της Τουρκίας για το θέμα 

της Αμμοχώστου. 

 

 


