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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  

  

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

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

 

1. Ενημέρωση για τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, 

Αθλητισμού και Νεολαίας σε ό,τι αφορά την αντισεισμική αναβάθμιση των 

σχολείων και την ανέγερση αιθουσών πολλαπλής χρήσης.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, 

Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια)  

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1131-2021)  

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της κτιριολογικής κατάστασης και 

αντισεισμικής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων.  Στο πλαίσιο της 

συζήτησης οι εκπρόσωποι των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ενημέρωσαν την 

επιτροπή για τα έργα που αφορούν την αντισεισμική αναβάθμιση στις σχολικές 

μονάδες, και ειδικότερα για όσα ολοκληρώθηκαν, για όσα βρίσκονται σε εξέλιξη 

καθώς και για όσα περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του αρμόδιου 

υπουργείου.  

Η επιτροπή αποφάσισε την παρακολούθηση του όλου θέματος και σε 

περίπτωση που κριθεί σκόπιμο να το επαναφέρει προς συζήτηση σε επόμενη 

συνεδρία της. 
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2. Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022.  

(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Αποστόλου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας).  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.161-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της 

οποίας είναι η τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

Νόμου, ώστε ο οργανισμός να μεριμνά για την καταπολέμηση των έμφυλων 

διακρίσεων στον αθλητισμό και την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής ανισότητας 

στις παροχές μεταξύ ανδρών και γυναικών που συμμετέχουν σε ομαδικά και 

ατομικά αθλήματα στις εθνικές ομάδες. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης της πιο πάνω πρότασης 

νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 Νόμος του 

2022.  

  (Αρ. Φακ. 23.01.063.205-2022)  

Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου, 

σκοπός του οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2023 το ύψος του οποίου ανέρχεται στα 

€213.068.748 και αποφάσισε την προώθησή του στην ολομέλεια του σώματος 

για λήψη τελικής απόφασης. 

 

4. Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 

Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.283-2022)    

Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου, 

σκοπός του οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2023 το ύψος του οποίου 

ανέρχεται στα €78.359.078 και αποφάσισε την προώθησή του στην ολομέλεια 

του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 
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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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