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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

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

 

1. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 

Νόμος (Αρ. 2) του 2022. 

(Αρ Φακ. 23.01.063.230-2022) 

 Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

έγκριση πληρωμής συμπληρωματικών πιστώσεων από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου 

που δεν υπερβαίνουν τις €3.600.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

2022 για την κάλυψη συγκεκριμένων κατασκευαστικών δαπανών, και αποφάσισε την 

προώθησή του στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

 

2. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει για τα προσόντα 

των εκπαιδευτών γυμναστικής και για τη λειτουργία των γυμναστηρίων. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 

Πολιτισμού και των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου, Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.239-2022) 

Η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμόδιους φορείς για το νομοθετικό πλαίσιο που 

προβλέπει για τα προσόντα των εκπαιδευτών γυμναστικής και για τη λειτουργία των 
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γυμναστηρίων.  Ειδικότερα, η συζήτηση επικεντρώθηκε τόσο στα διαφορετικά είδη 

διπλωμάτων που προσφέρονται στον τομέα όσο και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του 

νομοθετικού πλαισίου. 

 

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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