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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε εκτάκτως και από
κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 1η Νοεμβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων
κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, για συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων:
1.

Η ανάγκη δημιουργίας επιπρόσθετων κέντρων φιλοξενίας και ενίσχυσης
των προγραμμάτων στήριξης, αποκατάστασης και ένταξης ατόμων με
αναπηρίες, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.619-2021)
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)
Οι επιτροπές ενημερώθηκαν από τους αρμοδίους σχετικά με τα πιο πάνω θέματα.
Ειδικότερα, συνεχίστηκε η συζήτηση του πρώτου θέματος και ενημερώθηκαν οι
επιτροπές για τις υφιστάμενες δομές και για τα προγράμματα που προσφέρονται σε
άτομα με αναπηρίες, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, οι επιτροπές ενημερώθηκαν σχετικά με τα προβλήματα
που κατέγραψε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού κατά τις
επισκέψεις της στα ειδικά σχολεία.
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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.

