ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1.

Ο

περί

του

Οργανισμού

Νεολαίας Κατάθεση: 22.5.2003.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
Περδίκη αύξηση

των

μελών

του

Διοικητικού

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας με
Πολιτών).

στόχο την ισότιμη παρουσία όλων των

(Αρ. Φακ. 23.02.029.2003)

πολιτικών

δυνάμεων

στο

Διοικητικό

Συμβούλιο του Οργανισμού καθώς και
την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.
2.

Ο περί Ηθοποιών Νόμος του 2004.

Κατάθεση: 29.4.2004.

(Πρόταση νόμου των κ. Πανίκου Λεωνίδου και Σκοπός της πρότασης νόμου
Χρίστου

Ορφανίδη

εκ

μέρους

της είναι η δημιουργία Συμβουλίου Εγγραφής

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Ηθοποιών, η κατάρτιση μητρώου για την
Κόμματος, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Γιώργου εγγραφή ηθοποιών, ο καθορισμός των
Κάρουλλα και Αννίτας Δημητρίου εκ μέρους της προϋποθέσεων
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού επαγγέλματος

για
και

έκδοση
η

συμβουλίου,

άδειας

θεσμοθέτηση

Συναγερμού).

πειθαρχικού

πειθαρχικής

(Αρ. Φακ. 23.02.033.2004).

διαδικασίας και πειθαρχικών ποινών που
αφορούν τους ηθοποιούς.

3.

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κατάθεση: 19.1.2006.
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, εισαγωγή

ως

υποχρεωτικού

Γιώργου Κάρουλλα και Αννίτας Δημητρίου εκ διδασκόμενου μαθήματος στα σχολεία
μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

του μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου, του
μαθήματος της οδικής συνείδησης.

Δημοκρατικού Συναγερμού).
(Αρ. Φακ. 23.02.007.2006)
4.

Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Κατάθεση: 16.2.2006.
Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
(Αρ. 3) Νόμος του 2006.

τροποποίηση

της

υφιστάμενης

(Πρόταση νόμου των Πανίκου Λεωνίδου και νομοθεσίας ώστε να επέλθουν μεταξύ
Χρίστου

Ορφανίδη,

εκ

μέρους

της άλλων λειτουργικές βελτιώσεις αναφορικά

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού με τον τρόπο ελέγχου των οικονομικών

2
Κόμματος).

των Πανεπιστημίων, τον τρόπο εκλογής

(Αρ. Φακ. 23.02.021.2006)

του

Πρύτανη,

του

Κοσμήτορα

και

Αναπληρωτή Κοσμήτορα και τον τρόπο
εισαγωγής

των

φοιτητών

στα

Πανεπιστήμια.
5.

Ο

περί

Φορολογίας

Κεφαλαιουχικών Κατάθεση: 13.7.2006.

Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των Πανίκου Λεωνίδου και τροποποίηση
Χρίστου

Ορφανίδη,

εκ

μέρους

του

περί

Φορολογίας

της Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού απαλάσσoνται από την καταβολή του εν
Κόμματος και Γιώργου Περδίκη βουλευτή λόγω

φόρου

όσοι

προβαίνουν

σε

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

ανταλλαγή ή πώληση γης για σκοπούς

(Αρ. Φακ. 23.02.051.2006)

ανέγερσης/κατασκευής
σχολικών/εκπαιδευτικών

κτιρίων

εγκαταστάσεων,

και

δημιουργία

καθώς

πολιτιστικών

ή

για

και
τη

αθλητικών

χώρων.
6.

Ο περί Σχολικών Βοηθών (Όροι Εργασίας Κατάθεση: 30.11.2006.
και Μισθοδοσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να
του 2006.

τροποποιήσει με περισσότερη σαφήνεια

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, και πιο ρεαλιστικά, ορισμένες διατάξεις
βουλευτή Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία του υφιστάμενου νόμου που αφορούν το
Πολιτών).

ωράριο και τα καθήκοντα των σχολικών

(Αρ.Φακ. 23.02.070.2006).

βοηθών,

ώστε

οποιαδήποτε

να

πιθανή

αποφευχθεί
μελλοντική

η
τους

εκμετάλλευση.
7.

Ο

περί

Πανεπιστημίου

Κύπρου Κατάθεση: 17.4.2008.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008.
(Πρόταση νόμου των Πανίκου
Χρίστου

Ορφανίδη

εκ

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

Λεωνίδου και τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου
μέρους

της Κύπρου Νόμου, έτσι ώστε όλα τα θέματα

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού που
Κόμματος).

αφορούν

τα

κριτήρια

για

την

εισαγωγή φοιτητών στο πανεπιστήμιο,
την εγγραφή και την διαγραφή τους, τα

(Αρ. Φακ. 23.02.049.010-2008)

ειδικά κριτήρια για την εισαγωγή τους
καθώς και τη ρύθμιση της δυνατότητας

3
προσφοράς

από

το

πανεπιστήμιο

υπεράριθμων θέσεων, να ρυθμίζονται με
κανονισμούς που θα κατατίθενται στη
Βουλή για έγκριση και όχι με κανόνες του
πανεπιστημίου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα υπάρχει
διαφάνεια και θα ασκείται καλύτερα ο
κοινοβουλευτικός έλεγχος.
8.

Ο περί Καθιέρωσης της 8ης Νοεμβρίου Κατάθεση: 11.12.2003.
Κάθε

Έτους

Συμφιλίωσης

ως
και

Επίσημης
Ειρηνικής

Ημέρας Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

Συμβίωσης απόδοση έμπρακτης τιμής σε όσους

Νόμος του 2003.

αγωνίστηκαν

για

την

αποτροπή

της

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, σύγκρουσης μεταξύ των κοινοτήτων της
βουλευτή Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Κύπρου, σε όσους έπεσαν θύματα των
Πολιτών).

εθνικιστικών τρομοκρατικών επιθέσεων

(Αρ. Φακ. 23.02.098.2003)

και

σε

όσους

υπερασπίστηκαν

την

ενότητα και ανεξαρτησία της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
9.

Ο

περί

Σχολικών

Εφορειών Κατάθεση: 27.5.2010.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Προκοπίου, τροποποίηση

του

περί

Σχολικών

Πανίκου Λεωνίδου και Χρίστου Ορφανίδη, εκ Εφορειών Νόμου για τον πιο κάτω λόγο:
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Μετά

την

αυτοδιάλυση

της

Δημοκρατικού Κόμματος).

Ελληνοκυπριακής κοινοτικής συνέλευσης

(Αρ. Φακ. 23.02.051.036-2010)

είχε απαλλοτριωθεί ακίνητη περιουσία για
σκοπούς ανέγερσης σχολικών κτιρίων
από

την

Δημοκρατία

και/ή

άλλων

αναγκαίων υποδομών για τη λειτουργία
σχολικών κτιρίων, από τη Δημοκρατία
χωρίς όμως αυτά να έχουν μέχρι στιγμής
μεταβιβαστεί
Σχολικές

στις

Εφορείες.

οικείες-αρμόδιες
Γι

αυτό

κρίθηκε

αναγκαίο να προβλεφθεί ειδικά στον
υφιστάμενο

νόμο

το

θέμα

της

μεταβίβασής τους, ώστε να καταστεί
πλήρες το ιδιοκτησιακό δικαίωμα των
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Σχολικών Εφορειών.
10.

Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κατάθεση: 9.12.2010.
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη, τροποποίηση του νόμου περί Σχολών
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας).

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτσι ώστε να

(Αρ. Φακ. 23.02.051.072-2010)

ρυθμιστεί

η

διαδικασία

προϋποθέσεις
δυνατότητα
ιδιωτικής

που
ίδρυσης

σχολής

στο

παραχώρησης
δικαιόχρησης
σπουδών

της,

και

οι

αφορούν

τη

παραρτήματος
εξωτερικό

ή

δικαιωμάτων
των

προγραμμάτων

σε

ιδρύματα

του

εξωτερικού.
11.

Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κατάθεση: 31.3.2011.
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη,

τροποποίηση

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας).

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου για

(Αρ. Φακ. 23.02.052.030-2011).

σκοπούς

του

περί

εναρμόνισης

του

Σχολών
με

τον

ευρωπαϊκό χώρο ανώτερης εκπαίδευσης
και

τη

δημιουργία

συμβατότητας

και

διαφάνειας στη βάση του πλαισίου της
Μπολόνιας και της Διεθνούς Πρότυπης
Ταξινόμησης Εκπαίδευσης της ΟΥΝΕΣΚΟ.
12.

Ο περί Αγγλικής Σχολής (Διεύθυνση και Κατάθεση: 13.10.2011.
Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

2011.

τροποποίηση του περί Αγγλικής Σχολής

(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα Παπαδόπουλου (Διεύθυνση και Ελέγχου) Νόμου, ώστε να
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του διαφοροποιηθεί ο τρόπος διορισμού των
Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ μελών
μέρους
ΕΔΕΚ,

του

Κινήματος

Γιώργου

Περδίκη,

Μιχάλη

Γιωργάλλα

της

Σοσιαλδημοκρατών Αγγλικής Σχολής και εκπροσώπησής τους
εκ

μέρους

του σ΄ αυτό.

Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών
και

του Διοικητικού Συμβουλίου

εκ

Αλληλεγγύης).
(Αρ. Φακ. 23.02.052.058-2011).

μέρους

της
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13.

Ο περί Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Νόμος του Κατάθεση: 9.2.2012.
Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η

2012.

(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Τορναρίτη, επαγγελματική κατοχύρωση του ιδιοκτήτη
Γιώργου Κάρουλα και Αννίτας Δημητρίου εκ ιδιωτικών φροντιστηρίων. Επίσης με τον
μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του προτεινόμενο νόμο ιδρύεται Συμβούλιο
Δημοκρατικού Συναγερμού, Πανίκου Λεωνίδου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων το οποίο θα
και

Χρίστου

Ορφανίδη,

εκ

μέρους

της ρυθμίζει

μεταξύ

άλλων

τα

πολλά

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα
Κόμματος και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του ιδιωτικά φροντιστήρια σε σχέση με τη
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ).

λειτουργία τους και θα συμβάλλει στην

(Αρ. Φακ. 23.02.053.007-2012).

πάταξη του φαινομένου της παρανομίας
που

παρατηρείται

σε

αρκετές

περιπτώσεις.
14.

Ο

περί

Σχολικών

Εφορειών Κατάθεση: 15.3.2012.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη τροποποίηση

του

περί

Σχολικών

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου Εφορειών Νόμου, ώστε στις περιπτώσεις
και Ευθύμιου Δίπλαρου βουλευτή εκλογικής όπου η πλειοψηφία των μαθητών που
περιφέρειας Λεμεσού).

φοιτούν σε συγκεκριμένο σχολείο δεν

(Αρ. Φακ. 23.02.053.029-2012)

προέρχεται
περιοχής

από
του

το

δήμο

οποίου

εντός

της

λειτουργεί

το

σχολείο, αλλά από γειτονικό δήμο, τότε
στη σχολική εφορεία του εν λόγω σχολείου
να μπορούν να συμμετέχουν κατ’ αναλογία
και μέλη που θα υποδεικνύονται από
γειτονικό δήμο.
15.

Ο περί Καθιέρωσης της 19ης Μαΐου Κάθε Κατάθεση: 30.1.2014.
Έτους ως Επίσημης Ημέρας Μνήμης και Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
Τιμής για τους Έλληνες του Μικρασιατικού καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως επίσημης
Πόντου Νόμος του 2014.

ημέρας μνήμης και τιμής των Ελλήνων του

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,

Πόντου, οι οποίοι σφαγιάσθηκαν κατά την

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία περίοδο
Πολιτών).
(Αρ. Φακ. 23.02.055.007-2014).

1914-1923

Νεότουρκους.

από

τους
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16.

Ο

περί

Στοιχειώδους

Εκπαιδεύσεως Κατάθεση: 27.2.2014.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαϊδη

θέσπιση ειδικής διάταξης η οποία να

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, τροποποιεί συγκεκριμένη πρόνοια που
Αντρέα

Καυκαλιά

βουλευτή

εκλογικής περιλαμβάνεται στους κανονισμούς για τη

περιφέρειας Λεμεσού, Γιώργου Κ. Γεωργίου λειτουργία

των

δημόσιων

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας και δημοτικής εκπαίδευσης.
Γιώργου

Τ.

Γεωργίου

βουλευτή

σχολείων

Ειδικότερα, η

εκλογικής προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπει ότι

περιφέρειας Λεμεσού).

κανένα

παιδί

δεν

εγγράφεται

(Αρ. Φακ. 23.02.055.022-2014).

νηπιαγωγείο, εκτός εάν συμπληρώνει την
ηλικία των τριών χρόνων πριν

σε

την 31η

Δεκεμβρίου, της σχολικής χρονιάς που
γίνεται η εγγραφή.
17.

Ο

περί

Σχολικών

Εφορειών Κατάθεση: 19.6.2014.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη

τροποποίηση

του

περί

Σχολικών

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Εφορειών Νόμου ώστε οι προϋπολογισμοί
Πολιτών).

των σχολικών εφορειών να κατατίθενται

(Αρ. Φακ. 23.02.055.049-2014).

στη

Βουλή

των

Αντιπροσώπων

για

ενημέρωση.
18.

Ο

περί

Ιδιωτικών

Φροντιστηρίων

Σχολείων

(Τροποποιητικός)

του 2014.

και Κατάθεση: 26.6.2014.
Νόμος Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία
τροποποιεί το νόμο για τα ιδιωτικά σχολεία

(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία εκ και φροντιστήρια, είναι να θεωρηθεί ως
μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ποινικό αδίκημα η μη έκδοση απολυτηρίου
Δημοκρατικού Κόμματος).

ή η μη προαγωγή μαθητή στην επόμενη

(Αρ. Φακ. 23.02.055.051-2014).

τάξη, λόγω χρηματικών οφειλών των
γονέων του μαθητή προς το ιδιωτικό
σχολείο.
Ειδικότερα, σε περίπτωση καταδίκης για
το πιο πάνω αδίκημα, θα προβλέπονται
ως ποινές το χρηματικό πρόστιμο των
είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ή η ποινή
φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια ή και οι δύο
αυτές ποινές.
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19.

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κατάθεση: 2.7.2015.
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου εκ τροποποίηση
μέρους

του

Κινήματος

του

περί

Δημόσιας

Σοσιαλδημοκρατών Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, έτσι

ΕΔΕΚ και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του ώστε να βελτιωθεί η πρόνοια που αφορά
Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών).

την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας

(Αρ. Φακ. 23.02.056.097-2015).

για σκοπούς προαγωγής. Ειδικότερα, το
2011

με

το

νόμο

Ν.24(Ι)/2011

αναγνωρίστηκε η υπηρεσία των ανδρών
εκπαιδευτικών στην Εθνική Φρουρά για
σκοπούς προαγωγής τους και έτσι είχε
αρθεί μια μεγάλη αδικία που υπήρχε εις
βάρος τους.

Εντούτοις όμως κρίνεται

σκόπιμη η περαιτέρω τροποποίηση της
πιο πάνω πρόνοιας διότι στη δημόσια
εκπαιδευτική

υπηρεσία

υπάρχουν

και

άνδρες εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν τη
θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της
Ελληνικής Δημοκρατίας.
20.

Ο

περί

Ορειβασίας,

Αγωνιστικής Κατάθεση 25.2.2016

Αναρρίχησης και Προσανατολισμού Νόμος Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
του 2016.

θέσπιση νομοθετικού πλαισίου ώστε να

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, διασφαλιστεί η πιστοποίηση εκπαιδευτών
βουλευτή

Κινήματος

Οικολόγων-Συνεργασία και βοηθών εκπαιδευτών αθλητικής και

Πολιτών).

παραδοσιακής

(Αρ. Φακ. 23.02.057.018-2016).

ορεινής

αναρρίχησης

διάσωσης

πεζοπόρων
Ομοσπονδία

από

και
την

Ορειβασίας,

βράχου

,

συνοδών
Κυπριακή
Αγωνιστικής

Αναρρίχησης και Προσανατολισμού και να
διασφαλιστεί περαιτέρω η προστασία του
περιβάλλοντος.
21.

Ο

περί

Κρατικής

Φοιτητικής

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

Μέριμνας Κατάθεση 30.9.2016
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου του κ. Χρίστου Χρίστου εκ τροποποίηση

του

περί

Κρατικής

μέρους του ΕΛΑΜ).

Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, ώστε για την

(Αρ. Φακ .23.02.057.067-2016).

επιλογή

των

δικαιούχων

φοιτητικής

8
χορηγίας να μην συμπεριλαμβάνονται τα
περιουσιακά κριτήρια, αλλά αυτή να γίνεται
μόνο

στη

βάση

των

εισοδηματικών

κριτηρίων.
22.

Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2017.

Κατάθεση 10.3.2017

(Αρ. Φακ. 23.01.058.045-2017).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή
νέας νομοθεσίας η οποία αφορά την
ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών και
θερινών σχολείων και η κατάργηση των
διατάξεων που περιλαμβάνονται στον περί
Ιδιωτικών

Σχολών

και

Φροντιστηρίων

Νόμο, στην έκταση που αφορούν την
ίδρυση

και

θερινών

λειτουργία

ιδιωτικών

σχολείων

ανταποκρίνονται

ώστε

στις

και
να

εκπαιδευτικές

ανάγκες της σύγχρονης εποχής.
23.

Ο

περί

της

Καταπολέμησης

της Κατάθεση 24.3.2017

Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμος Σκοπός

του

νομοσχεδίου

είναι

η

του 2017.

δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου

(Αρ. Φακ. 23.01.058.052-2017).

βάσει διεθνών και ευρωπαϊκών πρακτικών
που να περιλαμβάνει :
(α) νομοθετικά μέτρα και διαδικασίες για
αποτροπή και πάταξη του φαινομένου των
στημένων αγώνων
(β)

αποτρεπτικές

πρόσωπα,

ποινές

φυσικά

δραστηριοποιούνται

ή
στο

για

όλα

τα

νομικά

που

χώρο

του

αθλητισμού
(γ)

την

εγκαθίδρυση

επιτροπής

για

τον

μηχανισμό

διερεύνηση

ανεξάρτητης
αποτελεσματικό
περιπτώσεων

στημένων αγώνων.
24.

Ο περί της Κυπριακής Ακαδημίας

Κατάθεση 2.6.2017

Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμος

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση

του 2017.

της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών,

9
(Αρ. Φακ. 23.01.058.100-2017).

Γραμμάτων και Τεχνών, η οποία θα
αποτελεί

ανεξάρτητο

και

πλήρως

αυτόνομο

νομικό

πρόσωπο

δημοσίου

δικαίου.
25.

Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) Κατάθεση 23.6.2017
κατά

του

Ντόπινγκ

στον

Αθλητισμό Σκοπός

του

(Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του τροποποίηση

νομοσχεδίου
των

περί

είναι

της

η

Διεθνούς

2017.

Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ

(Αρ. Φακ. 23.01.058.121-2017).

στον Αθλητισμό (Κυρωτικών) Νόμων του
2009

μέχρι

του

2016,

ώστε

να

περιληφθούν σε αυτό τα αναθεωρημένα
Προσαρτήματα

και

Παραρτήματα

της

Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του
Ντόπινγκ στον Αθλητισμό που ισχύουν για
το 2017.

26.

Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Κατάθεση 14.7.2017
Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

του 2017.

τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί

(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου

Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ανάγκες,

ώστε

να

επέλθουν

σε

αυτόν

Δημοκρατικού Κόμματος).

ορισμένες βελτιωτικές ρυθμίσεις, που θα

(Αρ. Φακ. 23.02.058.079-2017).

συμβάλουν στην ομαλή φοίτηση των παιδιών
αυτών στα συνηθισμένα με βάση τον νόμο
σχολεία.

Ειδικότερα,

οι

προτεινόμενες

ρυθμίσεις ρυθμίζουν τα ακόλουθα:
α.

Τον ανώτατο αριθμό των παιδιών με
ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε ειδικές
μονάδες,

ο

οποίος

διαφοροποιείται

ανάλογα με την αναπηρίας τους.
β.

Το ποσοστό μείωσης του συνολικού
αριθμού των παιδιών που φοιτούν σε
μια συνηθισμένη τάξη, όταν σ’ αυτή
φοιτούν

και

παιδιά

με

σοβαρές

αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες και
άλλα προβλήματα. Επίσης τον ανώτατο

10
αριθμό μαθητών με ειδικές ανάγκες που
μπορούν να φοιτούν σε συνηθισμένη
τάξη.
γ.

Την συχνότητα παροχής ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης, ώστε τα παιδιά με
ειδικές

ανάγκες

να

τυγχάνουν

ουσιαστικής βοήθειας.
Περαιτέρω, στην πρόταση αυτή νόμου,
προβλέπεται η προσθήκη πρόνοιας για τους
σχολικούς βοηθούς, ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα για απρόσκοπτη παρουσίας τους
μέσα στις τάξεις.
27.

Ο

περί

Πανεπιστημίου

Κύπρου Κατάθεση 8.9 2017

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση

(Αρ. Φακ. 23.01.058.134-2017).

του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε
το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ιδρύει, να
συστήνει και να συμμετέχει σε οργανισμούς,
εταιρείες

ή

άλλα

νομικά

πρόσωπα,

συνεταιρισμούς ή άλλες οντότητες για την
εκπλήρωση των σκοπών του.
28.

Ο

περί

Τεχνολογικού

Πανεπιστημίου Κατάθεση 8.9 2017

Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση

(Αρ. Φακ. 23.01.058.135-2017).

του

περί

Τεχνολογικού

Πανεπιστημίου

Κύπρου Νόμου, ώστε το Πανεπιστήμιο να
μπορεί

να

ιδρύει,

να

συστήνει

και

να

συμμετέχει σε οργανισμούς, εταιρείες ή άλλα
νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή άλλες
οντότητες για την εκπλήρωση των σκοπών
του.
29.

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κατάθεση 8.9 2017
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση

(Αρ. Φακ. 23.01.058.137-2017).

του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Νόμου, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα
διορισμού σε έκτακτη βάση εκπαιδευτικού με
σύμβαση πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) ,
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μηνών και κανενός η σύμβαση δεν θα μπορεί
να ανανεωθεί πέραν των είκοσι τεσσάρων
(24) μηνών, ούτως ώστε να μην υπάρχει η
δυνατότητα διεκδίκησης της μετατροπής της
απασχόλησης

του

εκπαιδευτικού

σε

απασχόληση αορίστου διαρκείας, σύμφωνα
με τον περί Εργοδοτουμένων με Εργασία
Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς
Μεταχείρισης Νόμο του 2003.
30.

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Κατάθεση 13.10.2017

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017.

Σκοπός

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου

τροποποίηση

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου έτσι ώστε:

Δημοκρατικού Κόμματος).
(Αρ. Φακ. 23.02.058.100-2017).

(α)

της

πρότασης
του

νόμου

είναι

περί

η

Δημόσιας

να καταστούν αορίστου χρόνου όλοι οι
εκπαιδευτικοί

λειτουργοί

ορισμένου

χρόνου καθώς και οι αντικαταστάτες
που συμπληρώνουν τριάντα (30) μήνες
υπηρεσίας στη δημόσια εκπαιδευτική
υπηρεσία, και
(β)

η

μεταβατική

παράλληλη

περίοδος

εφαρμογή

για

του

την

Πίνακα

Διοριστέων και του Πίνακα Διορισίμων
να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2028, αντί για την 31η Αυγούστου 2027,
που ισχύει σήμερα και η αποκλειστική
εφαρμογή
εκπαιδευτικών

της
λειτουργών

πρόσληψης
από

του

Πίνακα Διορισίμων να ισχύσει από την
1η Ιανουαρίου 2029.

ΚλΧ/ΣΛ
13.10.2017

