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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  

  

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

   

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, 

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και εμπλεκόμενων φορέων, για συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων:  

 

1. Συνάντηση με τoν νέο Υφυπουργό Πολιτισμού, κ. Μιχάλη Χατζηγιάννη.  

(Αρ. Φακ. 23.07.007.004) 

Η επιτροπή πραγματοποίησε συνάντηση με τoν νέο Υφυπουργό Πολιτισμού, κ. 

Μιχάλη Χατζηγιάννη, στο πλαίσιο της οποίας παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τις 

προτεραιότητες του υφυπουργείου του και συζητήθηκαν θέματα της αρμοδιότητας 

της επιτροπής.  Παράλληλα εκφράστηκε εκατέρωθεν η κοινή βούληση για αγαστή 

συνεργασία.  

 

2. Ο περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με 

Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Κουκουμά, Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστοφίδη 

και Χρίστου Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις).  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.117-2022) 

Η επιτροπή ξεκίνησε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε μεταξύ άλλων να 

εκσυγχρονιστεί και να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή της. 
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Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης 

νόμου, σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022.  

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

Λάρνακας).  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.161-2022) 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, για την οποία 

δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 54 

του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην ολομέλεια του σώματος προς 

ψήφιση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού   

Email: parliamentary-commitees@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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