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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρία 

της σήμερα, Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα 

Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.090-2022) 

Η επιτροπή μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, σκοπός της οποίας είναι η 

παράταση της προβλεπόμενης μεταβατικής περιόδου που είχε παρασχεθεί στους 

υφιστάμενους ιδιοκτήτες ιδιωτικών φροντιστηρίων για σκοπούς πλήρους 

συμμόρφωσής τους με ορισμένες διατάξεις του εν λόγω νόμου που αφορούν τις 

κτιριολογικές προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία φροντιστηρίων. 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πιο πάνω πρότασης νόμου στην ολομέλεια 

του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

 

2. O περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος 

(Αρ. 1) του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.125-2022) 
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Η επιτροπή μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κατά νόμο 

έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου 

(ΟΝΕΚ), ύψους €500.000, για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

Ειδικότερα, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός είναι αναγκαίος για την κάλυψη 

ποσού ύψους €95.000, που αφορά αγορά υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών 

σχετικά με τη δημιουργία του Youth Center, καθώς και για την κάλυψη ποσού ύψους 

€405.000 για τη χρηματοδότηση Συντονιστικών Σωμάτων.    

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του 

σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

 

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 

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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