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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ενημέρωση της επιτροπής για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στα 

δημόσια σχολεία.  

 (Αρ. Φακ. 23.07.007.001) 

Η επιτροπή ενημερώθηκε από εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς για την ανάγκη 

αναβάθμισης του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στα δημόσια σχολεία. 

Η επιτροπή αποφάσισε, όπως μελετήσει περαιτέρω το όλο θέμα, στο πλαίσιο 

αυτεπάγγελτης εξέτασης σχετικού θέματος.  

 

2. Ενημέρωση της επιτροπής για το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών στα Κρατικά 

Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.  

(Αρ. Φακ. 23.07.007.001) 



Η επιτροπή ενημερώθηκε από εκπροσώπους των εκπαιδευτικών που απασχολούνται 

στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης για το διαχρονικό αίτημά τους για αναγνώριση 

της εκπαιδευτικής τους πείρας σε αυτά. 

Η επιτροπή αποφάσισε, όπως μελετήσει περαιτέρω το όλο θέμα, στο πλαίσιο 

αυτεπάγγελτης εξέτασης σχετικού θέματος.  

 

3. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές σχολές χορού και μουσικής.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας και Πολιτισμού) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.046-2022)  

Η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των ιδιωτικών σχολών χορού και 

μουσικής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, την ανάγκη εκσυγχρονισμού ή 

αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας ούτως ώστε να καλύψει όλα τα είδη χορού 

και τα ωδεία. 

Η επιτροπή αποφάσισε να επανεξετάσει το θέμα πριν το τέλος της παρούσας 

βουλευτικής συνόδου μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του αρμόδιου 

υπουργείου με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 

4. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για τη 

χρήση υποστατικών ως ιδιωτικών φροντιστηρίων και η αδυναμία 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας των 

Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας και Πολιτισμού)  

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.084-2022)  

Η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμόδιους φορείς για τις προϋποθέσεις και τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται για αδειοδότηση ιδιωτικών φροντιστηρίων και εγγραφή 

τους στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.  Μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας 

του 2018 δόθηκε παράταση τεσσάρων ετών για συμμόρφωση των φροντιστηρίων με 

τις σχετικές διατάξεις.  Η επιτροπή ζήτησε και έλαβε πληροφορίες σχετικά με τους 

λόγους που αριθμός φροντιστηρίων δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τις εν λόγω 



διατάξεις, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει ανάγκη περαιτέρω τροποποίησης 

της νομοθεσίας. 

Η επιτροπή αποφάσισε να επανεξετάσει το θέμα εντός του επομένου μηνός και ζήτησε 

από το αρμόδιο υπουργείο, όπως διαβιβάσει την πιο πάνω πληροφόρηση στις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού1 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

E-mail:  ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

 Email: press.parliament@parliament.cy 

 
1  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, 
μεταμόρφωση (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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