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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σήμερα, Τετάρτη, 23 

Φεβρουαρίου 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 2021.  

(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 συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων σκοπός των οποίων 

είναι:  



1. 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, 

2. 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, 

3. 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 

4. 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, αφού έτυχε ενημέρωσης από τους εκπροσώπους των αρμοδίων 

υπηρεσιών για θέματα που προέκυψαν κατά την προηγούμενη συνεδρία της και ζήτησε από 

αυτούς να αποστείλουν το συντομότερο και γραπτώς τις σχετικές θέσεις τους, ολοκλήρωσε 

τη συζήτηση των νομοσχεδίων και αποφάσισε την παραπομπή τους στην ολομέλεια.   

 

5. Ο περί Προϋπολογισμού Οργανισμού Νεολαίας του 2022 Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.037-2022) 

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το 

έτος 2022, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €17.182.816 και 

έσοδα του ίδιου ύψους.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι του οργανισμού παρείχαν διευκρινίσεις σε 

σχέση με στοιχεία που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, κατά την προηγούμενη συνεδρία της, 

ενώ υποβλήθηκαν νέα ερωτήματα, τα οποία απαντήθηκαν προφορικά. Αναμένεται ωστόσο 

από τους εκπροσώπους να αποστείλουν και γραπτώς στοιχεία.   



Η συζήτηση επί του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η παραπομπή του 

στην ολομέλεια. 

 

6. Ο περί Προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και 

Τεχνών του 2022 Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.051-2022) 

Η Επιτροπή  άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 

Γραμμάτων και Τεχνών για το έτος 2022, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει 

δαπάνες ύψους €372.500 και έσοδα του ίδιου ύψους.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι της ακαδημίας επεξήγησαν τις πρόνοιες 

του υποβληθέντος προς έγκριση προϋπολογισμού, επεξηγώντας το έργο της στους τομείς 

της παιδείας, της επιστήμης και των γραμμάτων, καθώς και τους στόχους της. Η Επιτροπή 

υπέβαλε ερωτήματα, τα οποία απαντήθηκαν προφορικά ενώ αναμένεται από τους 

εκπροσώπους να αποστείλουν και γραπτώς κάποια στοιχεία.   

Η συζήτηση επί του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η προώθησή του 

στην ολομέλεια. 

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού  

 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές: 

 

1.  Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής. 

 

Επιμέλεια 
 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 
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