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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σήμερα, Τετάρτη, 9 

Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού 

Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.092-2021) 

2. Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.091-2021) 

3. Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.154-2021) 

4. Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.155-2021) 

 Η Επιτροπή μελέτησε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν, με βάση τη διαδικασία που 

προβλέπεται στον Κανονισμό 54 του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για 

τα πιο πάνω νομοσχέδια, σκοπός των οποίων είναι:  



α.  η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού 

Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και η μεταφορά στο Υφυπουργείο 

Πολιτισμού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας 

του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και μέρους των 

δραστηριοτήτων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου,  

β.  η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

σε «Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας» και η σχετική τροποποίηση 

όλων των νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και δημόσιων εγγράφων,  

γ. η τροποποίηση του περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμου, ώστε να συνάδει με 

τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού 

Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο και  

δ.  η τροποποίηση του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, ώστε να 

συνάδει με τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού 

Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο. 

 Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των νομοσχεδίων στη ολομέλεια. 

 

5. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020) 

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι 

να παρέχουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου:  

α.  να επιβάλλει σε μέλος του ακαδημαϊκού ή άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού 

πειθαρχικές ποινές, σε περίπτωση καταδίκης του από ποινικό δικαστήριο για 

συγκεκριμένα αδικήματα,  

β.  να θέτει σε διαθεσιμότητα μέλος του ακαδημαϊκού ή άλλου εκπαιδευτικού 

προσωπικού, αν διαταχθεί έρευνα πειθαρχικού παραπτώματος εναντίον του ή με 

την έναρξη αστυνομικής έρευνας με σκοπό την ποινική δίωξη εναντίον του,  



γ.  να επιβάλλει σε μέλος του ακαδημαϊκού ή άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού 

χρηματική ποινή, αν παραλείπει να εμφανιστεί ενώπιόν της ή αν αρνείται να 

απαντήσει σε ερώτηση.  

Οι υπό αναφορά Κανονισμοί σκοπό έχουν την κάλυψη του κενού που εντοπίστηκε στο 

νομοθετικό πλαίσιο και καταγράφεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 

έτος 2015. 

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω Κανονισμοί απασχόλησαν την Επιτροπή και κατά την 

προηγούμενη βουλευτική περίοδο, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της 

μελέτης τους. 

Η εξέταση των Κανονισμών θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.   

 

6. Οι αυξημένες ανάγκες, τα προβλήματα και οι προοπτικές που δημιουργούνται 

στην ειδική εκπαίδευση. 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.147-2021) 

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος και μετά από ενημέρωση από τους αρμόδιους 

και εμπλεκόμενους φορείς, την Επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, η 

καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση νομοσχεδίου που ρυθμίζει την ενιαία 

εκπαίδευση, καθώς και οι εγκύκλιοι και οι διαδικασίες του υπουργείου για εφαρμογή 

της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ειδική εκπαίδευση. Η Επιτροπή τόνισε για άλλη 

μια φορά την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για 

κατάθεση νομοσχεδίου που να ρυθμίζει την ενιαία εκπαίδευση και αποφάσισε τη 

συνέχιση της παρακολούθησης του θέματος σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

  

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού 
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