
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

1.   Ο περί Ηθοποιών Νόμος του 2004. 
(Πρόταση νόμου των κ. Πανίκου 

Λεωνίδου και Χρίστου Ορφανίδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Δημοκρατικού Κόμματος και 

Κυριάκου Χατζηγιάννη, Γιώργου 

Κάρουλλα και Αννίτας Δημητρίου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Συναγερμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.033.2004). 

 

 

Κατάθεση: 29.4.2004 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 

τους ηθοποιούς, τη δημιουργία Συμβουλίου 

Εγγραφής Ηθοποιών, την κατάρτιση μητρώου για 

την εγγραφή ηθοποιών, τον καθορισμό των 

προϋποθέσεων για έκδοση άδειας επαγγέλματος 

και τη θεσμοθέτηση πειθαρχικού συμβουλίου, 

πειθαρχικής διαδικασίας και πειθαρχικών ποινών 

που αφορούν τους ηθοποιούς. 

 

2.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2006. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, Γιώργου Κάρουλλα και 

Αννίτας Δημητρίου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.007.2006). 

 

 

Κατάθεση: 19.1.2006 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

Νόμου, ώστε να εισαχθεί υποχρεωτικά 

διδασκόμενο μάθημα στα σχολεία μέσης 

εκπαίδευσης της Κύπρου, το μάθημα της οδικής 

συνείδησης.  

 
 

3.  Ο περί Φορολογίας 
Κεφαλαιουχικών Κερδών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006. 
(Πρόταση νόμου των κ. Πανίκου 

Λεωνίδου και Χρίστου Ορφανίδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Δημοκρατικού Κόμματος και 

Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.2006). 

Κατάθεση: 13.7.2006 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 

Νόμου, ώστε να απαλλάσσoνται από την 

καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών 

πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε ανταλλαγή ή 

πώληση γης για σκοπούς ανέγερσης/κατασκευής 

σχολικών /εκπαιδευτικών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων, καθώς και για τη δημιουργία 

πολιτιστικών ή αθλητικών χώρων. 
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4.  Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2010. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου 

Τορναρίτη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.072-2010). 

 

 

Κατάθεση: 9.12.2010. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η διαδικασία και οι 

προϋποθέσεις που αφορούν στη δυνατότητα 

ίδρυσης παραρτήματος ιδιωτικής σχολής στο 

εξωτερικό ή παραχώρησης δικαιωμάτων 

δικαιόχρησης των προγραμμάτων σπουδών σε 

ιδρύματα του εξωτερικού. 

 
5.  Ο περί Αγγλικής Σχολής (Διεύθυνση 

και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2011. 
(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος και Κωστή 

Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ,). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.058-2011). 

 

Κατάθεση: 13.10.2011 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Αγγλικής Σχολής (Διεύθυνση και 

Έλεγχος) Νόμου, ώστε να διαφοροποιηθεί ο 

τρόπος διορισμού των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής και 

εκπροσώπησής τους σε αυτό. 

 

6.  Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2011. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου 

Τορναρίτη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.030-2011). 

 

 

 

 

Κατάθεση: 31.3.2011 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Νόμου, για σκοπούς εναρμόνισης με τον 

ευρωπαϊκό χώρο ανώτερης εκπαίδευσης και τη 

διασφάλιση συμβατότητας και διαφάνειας, στη 

βάση του πλαισίου της Μπολόνιας και της 

Διεθνούς Πρότυπης Ταξινόμησης Εκπαίδευσης 

της ΟΥΝΕΣΚΟ. 

 

7.  Ο περί Σχολικών Εφορειών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής 

Κατάθεση: 15.3.2012 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε σε 

περίπτωση που η πλειοψηφία των μαθητών που 
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περιφέρειας Αμμοχώστου, και 

Ευθύμιου Δίπλαρου, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.029-2012). 

 
 

φοιτά σε συγκεκριμένο σχολείο δεν προέρχεται 

από τον δήμο εντός της περιοχής του οποίου 

λειτουργεί το σχολείο αλλά από γειτονικό δήμο, 

τότε στη σχολική εφορεία του εν λόγω σχολείου να 

μπορούν να συμμετέχουν κατ’ αναλογίαν και μέλη 

που θα υποδεικνύονται από τον γειτονικό δήμο.  

 

8.  Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και 
Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2014.  
(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.055.051-2014). 

 

 

Κατάθεση: 26.6.2014 
Σκοπός της πρότασης νόμου, είναι η τροποποίηση 

του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων 

Νόμου, ώστε να καταστεί ποινικό αδίκημα η μη 

έκδοση απολυτηρίου ή η μη προαγωγή μαθητή 

στην επόμενη τάξη λόγω χρηματικών οφειλών των 

γονέων του μαθητή προς το ιδιωτικό σχολείο. 

 

9.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή 

Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.097-2015). 

 
 

Κατάθεση: 2.7.2015 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

Νόμου, ώστε να βελτιωθεί η πρόνοια που αφορά 

στην αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για 

σκοπούς προαγωγής. Ειδικότερα, το 2011 με τον 

Νόμο [Aρ. Νόμου 24(Ι) του 2011] αναγνωρίστηκε η 

υπηρεσία των ανδρών εκπαιδευτικών στην Εθνική 

Φρουρά για σκοπούς προαγωγής τους και κατά 

συνέπεια είχε αρθεί μια μεγάλη αδικία που υπήρχε 

εις βάρος τους. Ωστόσο κρίνεται σκόπιμη η 

περαιτέρω τροποποίηση της πιο πάνω διάταξης, 

διότι στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία 

υπάρχουν και άνδρες εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

υπηρέτησαν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις 

της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 

10.  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής 
Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2016.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χρίστου 

Χρίστου εκ μέρους του ΕΛΑΜ). 

Κατάθεση: 30.9.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, 

ώστε για την καταβολή φοιτητικής χορηγίας να μη 

λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά κριτήρια, αλλά 
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(Αρ. Φακ .23.02.057.067-2016). 

 

 

μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια. 

 

11.  Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.079-2017). 

 
 

Κατάθεση: 14.7.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με 

Ειδικές Ανάγκες Νόμου, ώστε να επέλθουν 

ορισμένες βελτιωτικές ρυθμίσεις οι οποίες 

αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην ομαλή φοίτηση 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα κανονικά 

σχολεία. Ειδικότερα, καθορίζεται- 

1.      ο ανώτατος αριθμός των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες που θα φοιτούν σε 

ειδικές μονάδες, ο οποίος θα 

διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό 

αναπηρίας. 

2.      το ποσοστό μείωσης του συνολικού 

αριθμού των παιδιών που φοιτούν σε μία 

τάξη, όταν σε αυτή φοιτούν και παιδιά με 

σοβαρές αναπηρίες, μαθησιακές 

δυσκολίες και άλλα προβλήματα, καθώς 

και ο ανώτατος αριθμός μαθητών με 

ειδικές ανάγκες που θα είναι δυνατόν να 

φοιτούν σε συνηθισμένη τάξη. 

3.       η συχνότητα παροχής ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, ώστε τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες να τυγχάνουν ουσιαστικής 

βοήθειας.  

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι σχολικοί βοηθοί θα 

έχουν απρόσκοπτη παρουσία στις τάξεις για 

σκοπούς στήριξης των παιδιών αυτών. 

 

12.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου 

Λεωνίδου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Κατάθεση: 13.10.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

Νόμου, ώστε- 

1.  να καταστούν αορίστου χρόνου όλοι οι 

εκπαιδευτικοί λειτουργοί ορισμένου 
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Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.100-2017). 

 

 

χρόνου, καθώς και οι αντικαταστάτες που 

συμπληρώνουν τριάντα (30) μήνες 

υπηρεσίας στη δημόσια εκπαιδευτική 

υπηρεσία, και 

2.       η μεταβατική περίοδος για την 

παράλληλη εφαρμογή του Πίνακα 

Διοριστέων και του Πίνακα Διορισίμων, 

να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2028, αντί μέχρι την 31η Αυγούστου 2027 

που ισχύει σήμερα, ενώ περαιτέρω η 

αποκλειστική εφαρμογή της πρόσληψης 

εκπαιδευτικών λειτουργών από τον 

Πίνακα Διορισίμων να ισχύσει από την 1η 

Ιανουαρίου 2029.  

 

13.  Ο περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων 
ή Τίτλων Αναγνωρισμένων 
Πανεπιστημίων και Άλλων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του 
Εξωτερικού (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.140-2018). 

 

 

Κατάθεση: 29.6.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 

περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων 

Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού Νόμου, 

ώστε να συμβαδίζει με τη νομοθεσία που διέπει τη 

λειτουργία του Κυπριακού Συμβουλίου 

Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). 

 

14.  Ο περί Εγγραφής Σκηνοθετών 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.003-2019). 

Κατάθεση: 11.1.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση ενός 

αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι ο χειρισμός και η επεξεργασία 

σκηνοθετικού υλικού γίνεται από επαγγελματίες 

σκηνοθέτες, καθώς και ότι οποιοδήποτε 

σκηνοθετικό υλικό, ιδιαίτερα ανήλικων ατόμων, δε 

θα χρησιμοποιείται σε παράνομες δραστηριότητες. 

 
15.  Ο περί Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου 

Χορού (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη εκ μέρους της 

Κατάθεση: 5.4.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού 

Νόμου, ώστε να μην επιτρέπεται η λειτουργία 

ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού, εφόσον 
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κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.057-2019). 
 
 
Ο κ. Γιώργος Κάρουλλας, με 
επιστολή του ημερομηνίας 4 
Οκτωβρίου 2019, αποσύρεται από 
εισηγητής της πιο πάνω πρότασης 
νόμου. 
 
 

προσφέρει μαθήματα σε ανήλικα πρόσωπα μετά 

τις 8.00 το βράδυ. Η προτεινόμενη ρύθμιση 

στοχεύει στην ασφάλεια των ανήλικων 

προσώπων. 

 

16.  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής 
Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μάριου 

Μαυρίδη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.096-2019). 

 

 

Κατάθεση: 29.7.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, 

ώστε να αρθεί η άδικη μεταχείριση πολιτών οι 

οποίοι λόγω του ότι τα εισοδήματά τους 

υπερβαίνουν ελάχιστα τα υφιστάμενα εισοδηματικά 

κριτήρια, αποστερούνται τη φοιτητική χορηγία. 

 

17.  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής 
Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου 

Λεωνίδου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.031-2020). 

 

 

Κατάθεση: 13.3.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, 

ώστε υπό προϋποθέσεις να παρέχεται η 

δυνατότητα σε δικαιούχο αιτητή να υποβάλλει 

σχετική αίτηση για παραχώρηση κρατικής 

φοιτητικής μέριμνας και μετά την καθορισμένη από 

τον νόμο προθεσμία υποβολής αιτήσεων. 

 

18.  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής 
Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 
Νόμος του 2020.  
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου 

Λουκαΐδη, Ανδρέα Καυκαλιά και Νίκου 

Κέττηρου εκ μέρους της 

Κατάθεση: 3.12.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, 

ώστε να αρθεί η αδικία την οποία υφίστανται 

φοιτητές τριετών προγραμμάτων σπουδών, οι 

οποίοι για την απόκτηση άδειας εξάσκησης 
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κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.172-2020). 

 

 

επαγγέλματος απαιτείται να συνεχίζουν τις 

σπουδές τους για ακόμη δύο ή και τρία χρόνια, 

χωρίς να τυγχάνουν οποιασδήποτε κρατικής 

φοιτητικής μέριμνας.  

 
19.  Ο περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 
3) Νόμος του 2021. (Πρόταση νόμου 

του κ. Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους του 

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.137-2021). 

Κατάθεση 23.9 2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

Νόμου, ώστε οι αθλητές πνευματικών αθλημάτων 

να εξαιρούνται από την υποχρέωση απόκτησης 

δελτίου υγείας για τη συμμετοχή τους σε αγώνες.  

  

20.  Ο περί Διεξαγωγής των 
Παγκύπριων Εξετάσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.154-2021). 

 

Κατάθεση 7.10. 2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 

Νόμου, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτόν και ο 

ορισμός του όρου «υποψήφιος με έκτακτες 

ανάγκες».   

21.  Ο περί της Λειτουργίας Παιδικών 
Κατασκηνώσεων Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.161-2021). 

Κατάθεση 7.10. 2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση 

του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών 

κατασκηνώσεων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται 

η προστασία και η ασφάλεια των παιδιών που 

διαμένουν στις παιδικές κατασκηνώσεις. 

 
22.  Ο περί Σχολικών Βοηθών (Όροι 

Εργασίας και Μισθοδοσίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση  νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.167-2021). 

Κατάθεση 21.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

ορισμένων προνοιών της βασικής νομοθεσίας για 

τους όρους εργασίας και μισθοδοσίας των 

σχολικών βοηθών που αφορούν το ωράριο και τα 

καθήκοντά τους, ώστε να διασαφηνιστούν και να 

βελτιωθούν με στόχο να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

πιθανή μελλοντική εκμετάλλευσή τους. 
 

23.  Ο περί Οργανισμού Νεολαίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

Κατάθεση 21.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αύξηση των 
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(Πρόταση  νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.168-2021). 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Νεολαίας με στόχο την ισότιμη 

παρουσία όλων των πολιτικών δυνάμεων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, καθώς και 

η αποτελεσματικότερη λειτουργία του.   

 
24.  Ο περί της Καθιέρωσης της 19ης  

Μαΐου κάθε Έτους ως Επίσημης 
Ημέρας Μνήμης και Τιμής για τους 
Έλληνες του Μικρασιατικού Πόντου 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση  νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.169-2021). 

Κατάθεση 21.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η καθιέρωση 

της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης και Τιμής της 

Γενοκτονίας των Ποντίων. 

 

25.  Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή 

Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.202-2021). 

 

Κατάθεση 18.11.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Νόμου, έτσι 

ώστε η 7η Ιανουαρίου, που, κατά το ιουλιανό 

ημερολόγιο, είναι η ημέρα των Χριστουγέννων και 

ταυτόχρονα  η εορτή του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου, να θεωρείται σχολική αργία. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την προτεινόμενη 

ρύθμιση, η ονομαστική εορτή του Αρχιεπισκόπου 

Κύπρου δε θα αποτελεί, με βάση σχετική 

προτροπή του, σχολική αργία αλλά σχολική εορτή, 

στο πλαίσιο της οποίας θα γίνεται αναφορά στην 

ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου. 

 
26.  Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί 
Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των 
Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής 
Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί 
Υπουργείου Παιδείας Νόμου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή 

Κατάθεση 18.11.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης Νόμου, έτσι ώστε η 7η Ιανουαρίου, 

που, κατά το ιουλιανό ημερολόγιο, είναι η ημέρα 

των Χριστουγέννων και ταυτόχρονα  η εορτή του 

Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, να θεωρείται 

σχολική αργία. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την προτεινόμενη 



 9 
Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.203-2021). 

ρύθμιση, η ονομαστική εορτή του Αρχιεπισκόπου 

Κύπρου δε θα αποτελεί, με βάση σχετική 

προτροπή του, σχολική αργία αλλά σχολική εορτή, 

στο πλαίσιο της οποίας θα γίνεται αναφορά στην 

ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου. 

 
27.  Ο περί Σχολικών Εφορειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2021.  
(Πρόταση νόμου των κ. Πρόδρομου 

Αλαμπρίτη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Σωτήρη 

Ιωάννου εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού 

Μετώπου, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών, Παύλου Μυλωνά, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λεμεσού, Ανδρέα Αποστόλου εκ 

μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Αλέκου 

Τρυφωνίδη εκ μέρους της 

Δημοκρατικής Παράταξης). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.209-2021). 

Κατάθεση 25.11.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών 

Νόμου, ώστε στις συνεδριάσεις των σχολικών 

εφορειών να καλείται και να παρευρίσκεται ως 

παρατηρητής ο πρόεδρος ή εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος της οικείας επαρχιακής 

ομοσπονδίας, η οποία, ανάλογα με την 

περίπτωση, είναι μέλος: 

1.  της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 

Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και 

Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών 

Νηπιαγωγείων/ ή  

2.  της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 

Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 

Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης/ ή 

3.  της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 

Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 

Δημοσίων Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης. 

 

28.  Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.022-2022). 

 

Κατάθεση 27.1.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 
περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου με την 

συμπερίληψη πρόνοιας στον βασικό νόμο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ), ώστε να επιτρέπεται 

η ίδρυση ή/και η κατάργηση Κέντρων Αριστείας, 

μέσω της έκδοσης Κανονισμών. Τα Κέντρα 

Αριστείας θα υπάγονται στη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 

29.  Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Κατάθεση 10.3.2022 
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(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.060-2022). 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του  περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, 

ώστε να επιτρέπεται η έκδοση κανονισμών για 

την παραχώρηση συντάξεων και 

φιλοδωρημάτων με αναδρομική ισχύ. 

 
30.  Ο περί Διεξαγωγής των 

Παγκύπριων Εξετάσεων 
Πρόσβασης στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.062-2022). 

Κατάθεση 10.3.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

αντικατάσταση της νομοθεσίας που ισχύει 

σήμερα για τη διεξαγωγή των παγκύπριων 

εξετάσεων, πρόσβασης στα ανώτερα και 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου  

και της Ελλάδας, με σκοπό την 

επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, 

ώστε αφενός να επιτευχθεί εναρμόνιση με 

τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων 

Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς 

και αφετέρου να διασφαλιστεί η ομαλή 

λειτουργία των σχολείων μέσης εκπαίδευσης 

και η ομαλή διεξαγωγή των  παγκύπριων 

εξετάσεων πρόσβασης.  

 
31.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου 

Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.098-2022). 

Κατάθεση 26.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε ο 

έλεγχος και η διαπίστωση της κατοχής του 

προσόντος της καλής γνώσης της Αγγλικής ή 

της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας να 

γίνεται από τη Δημόσια Εκπαιδευτική 

Υπηρεσία στο στάδιο της λήψης της 

απόφασης για διορισμό και όχι στο στάδιο της 

εγγραφής των υποψηφίων στους καταλόγους 

διοριστέων και διορισίμων, ούτως ώστε τα 

πρόσωπα που στερούνται του εν λόγω 

προσόντος να έχουν το χρονικό περιθώριο να 

εξασφαλίσουν το προσόν αυτό στο διάστημα 

που μεσολαβεί μέχρι τον διορισμό». 
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32.  Ο περί Δημοτικής και Μέσης 

Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική 
Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν 
Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.111-2022). 

Κατάθεση 23.6.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης 

(Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν 

Παιδείας) Νόμου, ώστε να προσδιορίζεται η   

επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής 

εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων 

χρόνων. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η 

υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση αφορά 

την ηλικιακή ομάδα τεσσάρων χρόνων και 

οκτώ μηνών έως έξι χρόνων. Η εφαρμογή της 

μεταρρύθμισης θα διασφαλίσει την καθολική 

πλέον φοίτηση των παιδιών τεσσάρων έως έξι 

χρόνων σε εκπαιδευτικά προγράμματα που 

θα λειτουργούν, αποκλειστικά, σε δημόσια, 

κοινοτικά ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

(Υ.Π.Π.Α.Ν.). Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης 

θα γίνει σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε τρεις 

φάσεις. 

 

33.  Ο περί του Ελάχιστου Ποσοστού 
Εμπλουτισμού των Δημόσιων 
Κτιρίων με Έργα Τέχνης 
(Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου 

Κουκουμά, Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου 

Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.117-2022). 

Κατάθεση 30.6.2022 
Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι 

η τροποποίηση του περί του Ελάχιστου 

Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων 

Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και 

Υποχρεώσεις) Νόμου ώστε να εκσυγχρονιστεί 

και να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της 

υφιστάμενης νομοθεσίας σε ικανοποιητικό 

βαθμό. 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στοχεύουν 

στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 

υφιστάμενης νομοθεσίας παρέχοντας 

εργαλεία και αρμοδιότητες στο Υφυπουργείο 

Πολιτισμού. 

34.  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής 
Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 
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του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.148-2022). 

του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας 

Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά των 

αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Φοιτητικής 

Μέριμνας από το Υπουργείο Παιδείας, 

Αθλητισμού και Νεολαίας στο Υπουργείο 

Οικονομικών. 

 

35.  Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 
Νόμος (Αρ. 1) του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.165-2022). 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η  

έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού που δεν 

υπερβαίνει τα €4.726.000 για τη χρήση του 

έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 

36.  Ο περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα 

Αποστόλου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λάρνακας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.161-2022). 

 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κυπριακού 

Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου, ώστε ο 

οργανισμός να υποχρεούται να μεριμνά για 

την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων 

στον αθλητισμό και την εξάλειψη οποιαδήποτε 

μορφής ανισότητας στις παροχές μεταξύ 

ανδρών και γυναικών που συμμετέχουν στις 

εθνικές ομάδες σε ομαδικά και ατομικά 

αθλήματα. 

 
37.  Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης, όπως 
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 
4 του περί Μεταβιβάσεως της 
Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της 
Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
και περί Υπουργείου Παιδείας 
Νόμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου 

Χρίστου, Λίνου Παπαγιάννη και 

Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους του 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινοτικών Σχολείων 

Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με 

τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως 

της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της 

Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί 

Υπουργείου Παιδείας Νόμου, ώστε να 

απαγορεύεται στους μαθητές και στις 

μαθήτριες να έχουν καλυμμένο το κεφάλι τους 

με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκρύπτονται τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου τους.   
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38.  O Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί 
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Κύπρου του 2019, Νόμου του 2019, 
Νόμος του 2022. 
(Αρ Φακ. 23.01.063.204-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου του 2019, Νόμου του 2022, ώστε να 

καλυφθούν νομοθετικά δαπάνες στις οποίες 

προέβη το Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι 

οποίες δεν καλύφθηκαν από την αντίστοιχη 

εγκεκριμένη πρόνοια του Άρθρου 503 

«Δαπάνες από Χρηματοδοτήσεις για 

Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα» στον 

Προϋπολογισμό του 2019. 

 
39.  Ο περί Προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.205-2022). 
 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ποσού που δεν υπερβαίνει τα 

€172.317.000 για την χρήση του έτους που 

λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

 
40.  Ο περί της Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης και της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.218-2022). 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης 

της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και 

της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για 

Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να επεκταθεί το 

χρονικό διάστημα για τη διενέργεια 

διαδικτυακών αξιολογήσεων από την 31η 

Αυγούστου 2022, που είναι σήμερα, μέχρι την 

31η Αυγούστου 2023. 

 

41.  Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 
Νόμος (Αρ. 2) του 2022. 

Κατάθεση 10.11.2022 
Σκοπός του νομοσχέδιου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ποσού ύψους  €3.600.000 για την 

κάλυψη δαπανών για τη χρήση του έτους που 

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.162-2022). 
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(Αρ Φακ. 23.01.063.230-2022). λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 
 

ΘΒ/ΣΒ/ 10.11 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


