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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 Ιουλίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. 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) 

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

 Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του 

σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

 

2. Τα προβλήματα που προκύπτουν από το υφιστάμενο καθεστώς εργοδότησης 

σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες. 
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη)  

(Αρ. Φακ. 23.04.038.148-2021) 

Η επιτροπή ενημερώθηκε εκ νέου από τους εκπροσώπους των αρμόδιων και 

εμπλεκόμενων φορέων, μεταξύ άλλων, για τη διαδικασία πρόσληψης των σχολικών 

συνοδών, την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση νομοσχεδίου για 

ρύθμιση της ενιαίας εκπαίδευσης και για τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την 

εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με το όλο θέμα. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την αδειοδότηση γηπέδων στα οποία 

διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες και ποια κριτήρια πρέπει να τηρούνται. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χρύσανθου Σαββίδη) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.170-2022) 

Η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των αρμόδιων και εμπλεκόμενων 

φορέων, μεταξύ άλλων, για τις διαδικασίες αδειοδότησης των γηπέδων από την Αρχή 

Αδειοδότησης Σταδίων και για τα προβλήματα που υφίστανται σε αθλητικούς χώρους 

αναφορικά με την καταλληλότητα και την ασφάλεια αυτών.  Η επιτροπή, αφού 

ενημερώθηκε για τον προγραμματισμό που τέθηκε από το κράτος για την επόμενη 

πενταετία αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης 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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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.  
 

http://www.parliament.cy/

