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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή 

Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.068-2022). 

Η επιτροπή άρχισε την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

να διασαφηνιστεί ότι ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

παρέχει εξαίρεση απο την υποχρεωτική φοίτηση παιδιού για ειδικούς και σοβαρούς 

λόγους. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδιου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.081-2022)  

Η επιτροπή άρχισε την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η ίδρυση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ακαδημαϊκής οντότητας υπό την 



επωνυμία «Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου», στην οποία να ενταχθεί το 

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, και η επέκταση της εξουσίας του 

Συμβουλίου να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας της εν λόγω 

οντότητας. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδιου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου 

Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.082-2022)  

Η επιτροπή άρχισε την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να ρυθμιστεί η μεταφορά του προσωπικού του Ανώτερου 

Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(ΤΕΠΑΚ) λόγω της ένταξης του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδιου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.03.059.037-2022)  

Η επιτροπή άρχισε την εξέταση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι 

η ίδρυση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κυπρου (ΤΕΠΑΚ) νέας σχολής και τμημάτων 

που κρίνονται αναγκαία για τη λειτουργία της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας 

Κύπρου στην οποία θα ενταχθεί το ΑΞΙΚ, καθως και η μετονομασία υφιστάμενων 

τμημάτων του. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

5. Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημία Επαγγελμάτων 

Φιλοξενίας Κύπρου) Κανονισμοί του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.03.059.038-2022)  



Η επιτροπή άρχισε την εξέταση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι 

η ρύθμιση της λειτουργίας της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου, στην 

οποία θα ενταχθεί το ΑΞΙΚ.  Η εν λόγω ακαδημία θα υπάγεται θεσμικά και οργανικά 

στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, 

Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

6. Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα 

Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.03.059.039-2022)  

Η επιτροπή άρχισε την εξέταση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι 

η ρύθμιση θεματων που αφορούν την εισαγωγή φοιτητων, την κατανομή και προσφορά 

θέσεων στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ανώτερου Ξενοδοχειακού 

Ινστιτούτου Κύπρου. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

7. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις)  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.044-2022) 

Η επιτροπή άρχισε την εξέταση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που εργάζονται με το 

καθεστώς αορίστου χρόνου και η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων: 

α.  την κατάργηση της υποχρέωσης των εν λόγω εκπαιδευτικών να παρακάθηνται σε 

γραπτή εξέταση κάθε οκτώ χρόνια, για να διατηρούν τη θέση τους στον πίνακα 

διορισίμων, 

β.  τη διατήρηση του δικαιώματός τους να τύχουν μόνιμου διορισμού και μετά την 

κατάργηση των πινάκων διοριστέων, την 1η Σεπτεμβρίου 2027, μέσα από 



κατάλογο που θα δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό, ο οποίος θα 

καταρτίζεται με αξιοκρατικά κριτήρια, και 

 γ. την κατοχύρωση των ίδιων εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων με τους 

εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία χωρίς τον κίνδυνο 

απόλυσης για λόγους πλεονασμού με σκοπό την άρση της δυσμενούς διάκρισης 

και της στρέβλωσης που παρατηρείται σε βάρος τους. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της εξέτασης της πιο πάνω προτασης νομου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 
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