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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, για συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων: 

 

1. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 

2022.  

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Κάρουλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, Μάριου Μαυρίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, 

Πρόδρομου Αλαμπρίτη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας, και Χρύσανθου 

Σαββίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.148-2022) 

Η επιτροπή ενημερώθηκε επί της αρχής για την πιο πάνω πρόταση νόμου, σκοπός της 

οποίας είναι να καταστεί εφικτή η εγγραφή στο μητρώο φαρμακοποιών απoφοίτων 

πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο σπουδών «Master of Pharmacy» για 

τους οποίους η φοίτηση ξεκίνησε πριν από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να απαιτείται αξιολόγηση από το ΚΥΣΑΤΣ. 
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2. Τα κυριότερα προβλήματα που κατέγραψε η επιτροπή κατά τις επισκέψεις που 

πραγματοποίησε σε σχολεία δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης 

παγκύπρια. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας και Πολιτισμού) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.646-2021) 

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση για τη φετινή σχολική χρονιά του πιο πάνω θέματος το 

οποίο επικεντρώθηκε στο Γυμνάσιο Αγλατζιάς. 

 

3. Τα προβλήματα που προκύπτουν από το υφιστάμενο καθεστώς εργοδότησης 

σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη)  

(Αρ. Φακ. 23.04.038.148-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της οποίας 

ενημερώθηκε από τους αρμοδίους για τις τελευταίες εξελίξεις και αποφάσισε να 

συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος 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 

 

 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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