
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 

Πολιτισμού για την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021, στις 9.00 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 

 9.00 π.μ. 1.

  

Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των 

προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2.

  

Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. 

 

Β. Νομοθετική εργασία: 

 

 9.10 π.μ. Ο περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.115-2021) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου (Κανονισμός 

41Α): 

 

 9.30 π.μ. 

 

1. Η στήριξη προσφυγικών σωματείων ομαδικών αθλημάτων 

εξαιρουμένου του ποδοσφαίρου. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Παύλου Μυλωνά.) 

(22.9.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.07.007.001) 

 

 10.15 π.μ. 2. Τα προβλήματα που παρατηρούνται στη λειτουργία των Κρατικών 

Ινστιτούτων Επιμόρφωσης και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, 

Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου.) 

(6.10.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.07.007.001) 

 

 

 
 
 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Σημειώσεις 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 

 Για το Β θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του 

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, 

του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων 

Κύπρου και της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων.  
 

(Σύνολο ατόμων 29: 8 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 8 συνεργάτες βουλευτών) 

 

 Για το Γ1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, 

της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, της ΑΕΚ Καραβά (Πετοσφαίριση), της Νέα 

Σαλαμίνα Αμμοχώστου (Πετοσφαίριση), της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας (Καλαθοσφαίριση), του Διγενή 

Μόρφου (Πετοσφαίριση) και της Ανόρθωσης Αμμοχώστου (Πετοσφαίριση και 

Καλαθοσφαίριση). 
 

(Σύνολο ατόμων 31: 10 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 8 συνεργάτες 

βουλευτών) 

 

 Για το Γ2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ, των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου 

Προσοντούχων Εκπαιδευτικών Απασχολουμένων ΚΙΕ, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 

Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, της Κυπριακής 

Παιδοβουλής και της ΠΣΕΜ. 

  

(Σύνολο ατόμων 31: 10 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 8 συνεργάτες 

βουλευτών) 

 

2. Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο, σε αίθουσα που θα 

σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 

 

3. Λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων, κάθε υπουργείο/υπηρεσία/ 

οργανισμός/σύνδεσμος θα εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από ένα άτομο. 

 

4.  Παρακαλούνται όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, 

όπως κατά την είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του Συνεδριακού Κέντρου 

φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους προσωπική μάσκα. 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

5. Σημειώνεται ότι όσοι εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο για να παραστούν στις 

συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών υποχρεούνται με βάση τα σχετικά 

διατάγματα του Υπουργείου Υγείας για τη νόσο COVID-19, να κατέχουν ένα από τα 

ακόλουθα: 

• Αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου η οποία να 

έχει πραγματοποιηθεί  εντός 72 ωρών, ή  

• πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστο με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει 

παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων από την ημερομηνία εμβολιασμού, ή 

• αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης από την εν λόγω νόσο με ισχύ έξι μηνών από 

την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσής τους, ή 

• ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital Covid 

Certificate), μόνο στις περιπτώσεις που αυτό αφορά σε εμβολιασμό ή αποδέσμευση 

από την εν λόγω νόσο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Οκτωβρίου 2021 
ΘΒ/ΚΣ/ΦΕ 


