
 

 

 

 

 

 
 

                      

 
 
                      

 

1η Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων                              
Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας  

 
Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2019 

 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο 

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αραβικής Δημοκρατίας της 

Αιγύπτου και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, έχοντας 

πραγματοποιήσει την 1η Τριμερή Συνάντησή τους, στις 11 Φεβρουαρίου 2019, 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στη Λευκωσία, υπογραμμίζουν τη σημασία 

της κοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας, η 

οποία συμπληρώνει τη στενή διακυβερνητική συνεργασία μεταξύ των τριών 

χωρών και εδράζεται σε κοινές αξίες και αρχές. Η συνεργασία αυτή είναι 

επωφελής για τις τρεις χώρες και τους αντίστοιχους λαούς τους και για τους 

στόχους της ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή.  

 
Στη βάση των εποικοδομητικών συζητήσεών τους όσον αφορά σε προοπτικές 

για περαιτέρω προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, ειδικότερα σε τρεις 

επιλεγμένους τομείς, την ενέργεια, τον τουρισμό και την εκπαίδευση και τον 

πολιτισμό,  οι Πρόεδροι των τριών Κοινοβουλίων αποφάσισαν να συζητήσουν 

περαιτέρω για αυτά, ενδεχομένως και για άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 

με στόχο την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων, μέσω κοινών πρωτοβουλιών 

και δράσεων.  

Σε αυτό το πνεύμα, συμφώνησαν για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ των τριών Κοινοβουλίων, μέσω τακτικών ανταλλαγών και στο πλαίσιο 

διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών. Αναδείχθηκε επίσης η χρησιμότητα 
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της περαιτέρω επέκτασης της συνεργασίας στο επίπεδο αρμόδιων 

κοινοβουλευτικών επιτροπών, για την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, 

βέλτιστων πρακτικών και νομοθετικής εμπειρίας.  

 
Οι Πρόεδροι συμφώνησαν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της 

κοινοβουλευτικής διπλωματίας και να εξετάσουν την πιθανότητα συνεργασίας 

με άλλα Κοινοβούλια χωρών της περιοχής που ασπάζονται τις ίδιες αρχές.   

 
Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας τόνισαν τη 

σημασία της μετατροπής της ενέργειας σε καταλύτη για την ειρήνη και την 

ευημερία και της προώθησης της ενεργειακής ασφάλειας,  σε πλήρη 

συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και το σεβασμό των κυριαρχικών 

ενεργειακών δικαιωμάτων των Κρατών. Οι τρεις Πρόεδροι επικεντρώθηκαν 

ιδιαίτερα σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην 

περαιτέρω προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης, της ενεργειακής 

απόδοσης της προστασίας του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της 

θαλάσσιας ρύπανσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίστηκαν τα οφέλη της 

μεγιστοποίησης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Συμφώνησαν επίσης να ενθαρρύνουν περαιτέρω συνέργειες στους τομείς της 

έρευνας και καινοτομίας σε σχέση με την ενέργεια μεταξύ αρμόδιων θεσμών 

και ενδιαφερομένων μερών από τις τρεις χώρες.  

 
Οι Πρόεδροι των τριών Κοινοβουλίων συζήτησαν επίσης τρόπους για 

περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού, ειδικότερα 

μέσω κοινών τουριστικών πακέτων που θα στοχεύουν σε νέες αγορές, καθώς 

και μέσω της διαφοροποίησης και αναβάθμισης κοινών θεματικών ταξιδιών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να εμπλακεί περαιτέρω η διασπορά 

των τριών χωρών, της οποίας η συμβολή μπορεί να είναι πολύ ουσιαστική και 

σε αυτό τον τομέα. Επίσης, οι τρεις Πρόεδροι αποφάσισαν να προωθήσουν τη 

δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγών για τουριστικά 

επαγγέλματα μεταξύ των τριών χωρών.  

 



 

Στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού,  οι Πρόεδροι των τριών 

Κοινοβουλίων συζήτησαν πιθανούς τρόπους για περαιτέρω καλλιέργεια της 

αλληλοκατανόησης και στενότερων σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Δόθηκε 

δε ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προώθηση της διδασκαλίας της 

Αραβικής και της Ελληνικής γλώσσας, ως βασικό εργαλείο στο πλαίσιο αυτό.  

 
Οι Πρόεδροι ανέδειξαν επίσης την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των τριών 

χωρών. Τόνισαν συναφώς την ανάγκη να κτίσουν πάνω στη συνεργασία που 

έχει εγκαινιαστεί στο διμερές και τριμερές επίπεδο και η οποία στοχεύει στην 

καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας αρχαιοτήτων και άλλων θησαυρών 

πολιτιστικής κληρονομιάς.  Οι Πρόεδροι των τριών Κοινοβουλίων 

επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να προωθήσουν την τακτική ανταλλαγή 

πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, ως βασικό εργαλείο στις κοινές και 

παράλληλες προσπάθειες της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Ελλάδας σε αυτό 

τον τομέα.  

 
Συμφωνήθηκε όπως η 2η Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των 

Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα 

και η 3η, στην Αίγυπτο. 


