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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνήλθε 

σήμερα, Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1.  Κονδύλι διαφώτισης του Υπουργείου Εξωτερικών: Διακυβέρνηση, κανονισμοί, 

απολογισμός λειτουργίας και αποτελεσματικότητα. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου) 

     (Αρ. Φακ. 23.04.039.240-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων εξέτασε, στο πλαίσιο του ασκούντος από τη Βουλή κοινοβουλευτικού 

ελέγχου, το πιο πάνω θέμα εστιάζοντας στους τρόπους διάθεσης και χρήσης του 

κονδυλίου διαφώτισης του Υπουργείου Εξωτερικών, ενόψει των επισημάνσεων που 

περιλαμβάνονται στην έκθεση ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 

αναφορικά με το εν λόγω υπουργείο. Η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη χρήσης του 

υπό αναφορά κονδυλίου αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και 



ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινότητας για το κυπριακό πρόβλημα και αποφάσισε 

να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε εύθετο χρόνο. 

 

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

και της Κυβέρνησης της Κροατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία 

Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.217-2022) 

Η επιτροπή συζήτησε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, το υπό 

αναφορά νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κροατίας για την 

Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών. Η επιτροπή 

αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου για ψήφιση στην ολομέλεια 

του σώματος. 

 

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

της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για Ανταλλαγή 

Υπηρεσιών και Υποστήριξης σε Θέματα Διοικητικής Μέριμνας (Κυρωτικός) 

Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.272-2022) 

 Η επιτροπή συζήτησε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, το υπό 

αναφορά νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 169 του Συντάγματος, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για 

Ανταλλαγή Υπηρεσιών και Υποστήριξης σε Θέματα Διοικητικής Μέριμνας. Η 

επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του  πιο πάνω νομοσχεδίου για ψήφιση στην 

ολομέλεια του σώματος. 

 

4.    Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την κατάργηση της 

Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου για τους όρους οργάνωσης, 



λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από 

την «ΟΠΑΠ Α.Ε.» στην Κύπρο (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.243-2022) 

Η επιτροπή συζήτησε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, το υπό 

αναφορά νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας δι’ 

ανταλλαγής επιστολών, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2022 και 8 Ιουλίου 2022, μεταξύ των 

Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

αντίστοιχα, καθώς και η ταυτόχρονη κατάργηση του σχετικού κυρωτικού της νόμου 

[Ν.34(ΙΙΙ)/2003] κατά την ημερομηνία υπογραφής της προβλεπόμενης στο άρθρο 5 

του περί Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμου του 2018. Η επιτροπή αποφάσισε 

την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος. 

 

5.    Προσχέδιο ψηφίσματος για τη διαφύλαξη της μνήμης των ηρωικά πεσόντων 

Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.  

(Κατατέθηκε από τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου) 

(Αρ. Φακ. 23.10.001). 

Η επιτροπή συζήτησε εκ νέου το πιο πάνω ψήφισμα, τονίζοντας την ανάγκη να 

αποδοθεί τιμή στη μνήμη των ηρωικά πεσόντων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού. 

Η επιτροπή, αφού συμφώνησε σε επιμέρους τροποποιήσεις του κειμένου του 

ψηφίσματος, αποφάσισε την επαναπροώθησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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 press.parliament@parliament.cy 
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Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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