
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

1.  Ο περί του Οργανισμού Νεολαίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου  Περδίκη 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.029.2003) 

 

 

 

Κατάθεση: 22.5.2003. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αύξηση 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Νεολαίας με στόχο την ισότιμη 

παρουσία όλων των πολιτικών δυνάμεων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού καθώς 

και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. 

 

2.  Ο περί Ηθοποιών Νόμος του 2004. 
(Πρόταση νόμου των κ. Πανίκου Λεωνίδου και 

Χρίστου Ορφανίδη εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Γιώργου 

Κάρουλλα και Αννίτας Δημητρίου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας  του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.033.2004). 

 

 

Κατάθεση: 29.4.2004. 
Σκοπός της πρότασης νόμου  

είναι η δημιουργία Συμβουλίου Εγγραφής 

Ηθοποιών, η κατάρτιση μητρώου για την 

εγγραφή ηθοποιών, ο καθορισμός των 

προϋποθέσεων για έκδοση άδειας 

επαγγέλματος και η θεσμοθέτηση 

πειθαρχικού συμβουλίου, πειθαρχικής 

διαδικασίας και πειθαρχικών ποινών που 

αφορούν τους ηθοποιούς. 

 
3.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, 

Γιώργου Κάρουλλα και Αννίτας Δημητρίου εκ 

μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας  του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.007.2006) 

 

Κατάθεση: 19.1.2006. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

εισαγωγή ως υποχρεωτικού διδασκόμενου 

μαθήματος στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης 

της Κύπρου, του μαθήματος της οδικής 

συνείδησης.   

 
 

4.  Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, 
Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2006. 
(Πρόταση νόμου των Πανίκου Λεωνίδου και 

Χρίστου Ορφανίδη, εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κατάθεση: 16.2.2006. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας 

ώστε να επέλθουν μεταξύ άλλων λειτουργικές 

βελτιώσεις αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου 

των οικονομικών των Πανεπιστημίων, τον 
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Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.021.2006) 

 
 

 

 

τρόπο εκλογής του Πρύτανη, του Κοσμήτορα 

και Αναπληρωτή Κοσμήτορα και τον τρόπο 

εισαγωγής των φοιτητών στα Πανεπιστήμια. 

5.  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 
Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006. 
(Πρόταση νόμου των Πανίκου Λεωνίδου και 

Χρίστου Ορφανίδη, εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος και Γιώργου Περδίκη βουλευτή 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.2006) 

Κατάθεση: 13.7.2006. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να 

απαλάσσoνται από την καταβολή του εν 

λόγω φόρου όσοι προβαίνουν σε ανταλλαγή 

ή πώληση γης για σκοπούς 

ανέγερσης/κατασκευής 

σχολικών/εκπαιδευτικών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων, καθώς και για τη δημιουργία 

πολιτιστικών ή αθλητικών χώρων. 

 

6.  Ο περί Σχολικών Βοηθών (Όροι Εργασίας 
και Μισθοδοσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2006. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ.Φακ. 23.02.070.2006). 

 

 

Κατάθεση: 30.11.2006. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να 

τροποποιήσει με περισσότερη σαφήνεια και 

πιο ρεαλιστικά, ορισμένες διατάξεις του 

υφιστάμενου νόμου που αφορούν το ωράριο 

και τα καθήκοντα των σχολικών βοηθών, 

ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανή 

μελλοντική τους εκμετάλλευση. 

 

7.  Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
(Πρόταση νόμου των Πανίκου  Λεωνίδου και 

Χρίστου Ορφανίδη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

 

(Αρ. Φακ. 23.02.049.010-2008) 

 

 

Κατάθεση: 17.4.2008. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου 

Κύπρου Νόμου, έτσι ώστε όλα τα θέματα 

που αφορούν τα κριτήρια για την εισαγωγή 

φοιτητών στο πανεπιστήμιο, την εγγραφή και 

την διαγραφή τους, τα ειδικά κριτήρια για την 

εισαγωγή τους καθώς και τη ρύθμιση της 

δυνατότητας προσφοράς από το 

πανεπιστήμιο υπεράριθμων θέσεων, να 

ρυθμίζονται με κανονισμούς που θα 
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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 
Κάθε Έτους ως Επίσημης Ημέρας 
Συμφιλίωσης και Ειρηνικής Συμβίωσης 
Νόμος του 2003. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία 

Πολιτών). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.098.2003) 

 

 

Κατάθεση: 11.12.2003. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

απόδοση έμπρακτης τιμής σε όσους 

αγωνίστηκαν για την αποτροπή της 

σύγκρουσης μεταξύ των κοινοτήτων της 

Κύπρου, σε όσους έπεσαν θύματα των 

εθνικιστικών τρομοκρατικών επιθέσεων και 

σε όσους υπερασπίστηκαν την ενότητα και 

ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

9.  Ο περί Σχολικών Εφορειών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Προκοπίου, 

Πανίκου  Λεωνίδου και Χρίστου Ορφανίδη, εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.036-2010) 

 

 

 

Κατάθεση: 27.5.2010. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών 

Νόμου για τον πιο κάτω λόγο: Μετά την 

αυτοδιάλυση της Ελληνοκυπριακής 

κοινοτικής συνέλευσης 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 στις οικείες-αρμόδιες 

Σχολικές Εφορείες. Γι αυτό κρίθηκε αναγκαίο 

να προβλεφθεί ειδικά στον υφιστάμενο νόμο 

το θέμα της μεταβίβασής τους, ώστε να 

καταστεί πλήρες το ιδιοκτησιακό δικαίωμα 

των Σχολικών Εφορειών.  

 

10.  Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 

Κατάθεση: 9.12.2010. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του νόμου περί Σχολών 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτσι ώστε να 
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(Αρ. Φακ. 23.02.051.072-2010) 

 

 

 

ρυθμιστεί η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 

που αφορούν τη δυνατότητα ίδρυσης 

παραρτήματος ιδιωτικής σχολής στο 

εξωτερικό ή παραχώρησης δικαιωμάτων 

δικαιόχρησης των προγραμμάτων σπουδών 

της, σε ιδρύματα του εξωτερικού. 

 
11.  Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.030-2011). 

 

 

 

 

Κατάθεση: 31.3.2011. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Σχολών Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Νόμου για σκοπούς 

εναρμόνισης του 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 
Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του  
2011. 
(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα Παπαδόπουλου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ, Γιώργου Περδίκη, εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών 

και Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της 

Αλληλεγγύης). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.058-2011). 

Κατάθεση: 13.10.2011. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αγγλικής Σχολής 

(Διεύθυνση και Ελέγχου) Νόμου, ώστε να 

διαφοροποιηθεί ο τρόπος διορισμού των 

μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου  της 

Αγγλικής Σχολής και  εκπροσώπησής τους σ΄ 

αυτό. 

 

 

13.  Ο περί Σχολικών Εφορειών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου 

και Ευθύμιου Δίπλαρου βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.029-2012) 

Κατάθεση: 15.3.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών 

Νόμου, ώστε στις περιπτώσεις όπου η 

πλειοψηφία των μαθητών που φοιτούν σε 

συγκεκριμένο σχολείο δεν προέρχεται από το 

δήμο εντός της περιοχής του οποίου 

λειτουργεί το σχολείο, αλλά από γειτονικό 
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δήμο, τότε στη σχολική εφορεία του εν λόγω 

σχολείου να μπορούν να συμμετέχουν κατ’ 

αναλογία και μέλη που θα υποδεικνύονται 

από γειτονικό δήμο.   

 
14.  Ο περί Καθιέρωσης της 19ης Μαΐου Κάθε 

Έτους ως Επίσημης Ημέρας Μνήμης και 
Τιμής για τους Έλληνες του Μικρασιατικού 
Πόντου Νόμος του 2014. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.007-2014). 

 

Κατάθεση: 30.1.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως επίσημης 

ημέρας μνήμης και τιμής των Ελλήνων του 

Πόντου, οι οποίοι σφαγιάσθηκαν κατά την 

περίοδο 1914-1923 από τους Νεότουρκους.  

 

15.  Ο περί Σχολικών Εφορειών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014  
(Πρόταση νόμου του κ.  Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.049-2014). 

 

 

Κατάθεση: 19.6.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών 

Νόμου ώστε οι προϋπολογισμοί των 

σχολικών εφορειών να κατατίθενται στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση.  

16.  Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και 
Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2014.  
(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία εκ 

μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.055.051-2014). 

Κατάθεση: 26.6.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία 

τροποποιεί το νόμο για τα ιδιωτικά σχολεία και 

φροντιστήρια, είναι να θεωρηθεί ως ποινικό 

αδίκημα η μη έκδοση απολυτηρίου ή η μη 

προαγωγή μαθητή στην επόμενη 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. 

17.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου εκ 

Κατάθεση: 2.7.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 
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μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.097-2015). 

 
 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, έτσι ώστε 

να βελτιωθεί η πρόνοια που αφορά την 

αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας 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. 

 

18.  Ο περί Ορειβασίας, Αγωνιστικής 
Αναρρίχησης και Προσανατολισμού Νόμος 
του 2016. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.018-2016). 

 

 

Κατάθεση 25.2.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου ώστε να διασφαλιστεί η 

πιστοποίηση εκπαιδευτών και βοηθών 

εκπαιδευτών αθλητικής και παραδοσιακής 

αναρρίχησης βράχου , ορεινής διάσωσης και 

συνοδών πεζοπόρων από την Κυπριακή 

Ομοσπονδία Ορειβασίας, Αγωνιστικής 

Αναρρίχησης και Προσανατολισμού και να 

διασφαλιστεί περαιτέρω η προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

19.  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χρίστου Χρίστου εκ 

μέρους του ΕΛΑΜ). 

(Αρ. Φακ .23.02.057.067-2016). 

Κατάθεση 30.9.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής 

Μέριμνας Νόμου, ώστε για την επιλογή των 

δικαιούχων φοιτητικής χορηγίας να μην 

συμπεριλαμβάνονται τα περιουσιακά κριτήρια, 

αλλά αυτή να γίνεται μόνο στη βάση των 

εισοδηματικών κριτηρίων. 

 
20.  Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Κατάθεση 14.7.2017 
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Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017. 
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.079-2017). 

 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί 

Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές 

Ανάγκες, ώστε να επέλθουν σε αυτόν 

ορισμένες βελτιωτικές ρυθμίσεις, που θα 

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 

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. 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.058.137-2017). 

Κατάθεση 8.9 2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

Νόμου, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα 

διορισμού σε έκτακτη βάση εκπαιδευτικού με 

σύμβαση πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) , 

μηνών και κανενός η σύμβαση δεν θα  μπορεί 
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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.  

 

22.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.100-2017). 

Κατάθεση 13.10.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου έτσι ώστε: 

(α) 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 περίοδος για την 

παράλληλη εφαρμογή του 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 της πρόσληψης 

εκπαιδευτικών λειτουργών από του 

Πίνακα Διορισίμων να ισχύσει από την 

1η Ιανουαρίου 2029.  

23.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, 

προέδρου  της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.121-2017). 

Κατάθεση  1.12.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, έτσι ώστε 

οι εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνται στα 

Κρατικά Ινστιτούτα Κύπρου (ΚΙΕ) να 

συμπεριληφθούν στους υποψήφιους των 

οποίων η εκπαιδευτική προϋπηρεσία 
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μοριοδοτείται για σκοπούς εγγραφής στους 

Πίνακες Διορισίμων.  

 
24.  Ο περί Σχολικών Εφορειών  

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.012-2018). 

 

Κατάθεση 23.3.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών 

Νόμου, ώστε ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη της 

σχολικής εφορείας σε δημαρχούμενες 

περιοχές να εκλέγονται απευθείας από τους 

πολίτες. 

 
25.  Ο περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων 

Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και 
Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του 
Εξωτερικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.140-2018). 

Κατάθεση 29.6.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων 

Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού 

Νόμου, με σκοπό την διαγραφή του άρθρου 3 

του βασικού νόμου, ώστε να μην υπάρχει 

σύγκρουση με τη νομοθεσία που διέπει τη 

λειτουργία του Κυπριακού Συμβουλίου 

Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). 

 

26.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία και 

Μιχάλη Γιωργάλλα,  βουλευτές εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου και Παύλου Μυλωνά, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.074-2018). 

Κατάθεση 13.7.2018 
Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να 

μπορούν να υπηρετήσουν κατά 

προτεραιότητα στα σχολεία του 

Ριζοκαρπάσου εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι 

τέκνα, σύζυγοι τέκνων ή εγγόνια 

εγκλωβισμένων. 
27.  Ο περί Εγγραφής Σκηνοθετών Νόμος του 

2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου,  βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.003-2019). 

Κατάθεση 11.1.2019 
Σκοπός  της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι ο χειρισμός και η 

επεξεργασία σκηνοθετικού υλικού γίνεται από 

επαγγελματίες σκηνοθέτες, καθώς και ότι 
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οποιοδήποτε σκηνοθετικό υλικό, ιδιαίτερα 

ανήλικων ατόμων, δε θα χρησιμοποιείται σε 

παράνομες δραστηριότητες. 

 
28.  Ο περί Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

και Γιώργο Κάρουλλα  εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.057-2019). 
 
Ο περί Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.057-2019). 
 
Ο κ. Γώργος Κάρουλλας με επιστολή του 
ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2019 αποσύρεται 
από εισηγητής της πιο πάνω πρότασης 
νόμου. 
 
 
 
 
 

Κατάθεση 5.4.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Σχολών 

Έντεχνου Χορού Νόμου, έτσι ώστε να μην 

επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτική σχολή 

έντεχνου χορού αν σ΄αυτή προσφέρονται 

μαθήματα σε ανήλικα πρόσωπα μετά τις 8 το 

βράδυ. Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει 

στην ασφάλεια των ανηλίκων προσώπων. 

 

29.  Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.118-2019). 

Κατάθεση 31.5.2019 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 

Νόμου, με σκοπό την  αντικατάσταση της 

θέσης του Διευθυντή με τη θέση του Γενικού 

Διευθυντή, έτσι ώστε να ισχύει και στο 

Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου ότι ισχύει για 

όλα τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, στα οποία η ανώτατη θέση είναι αυτή 
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του Γενικού Διευθυντή. 

 

30.  Ο περί Σχολικού Εκφοβισμού και 
Ενδοσχολικής Βίας στη Δημοτική και Μέση 
Εκπαίδευση (Μέτρα Αντιμετώπισης) Νόμος 
του 2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, 

Αννίτας Δημητρίου και Γιώργου Κάρουλλα, 

Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού και Παύλου Μυλωνά εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.070-2019). 

Κατάθεση 31.5.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η πρόληψη 

και αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικού 

εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας.  

Ειδικότερα η θέσπιση του νόμου αυτού, του 

οποίου οι πρόνοιες θα εξειδικευτούν στα 

πλαίσια έκδοσης σχετικών Κανονισμών, 

κρίνεται αναγκαία λόγω της ανησυχητικής 

αύξησης των περιστατικών σχολικού 

εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας, τα οποία 

επισύρουν αρνητικές συνέπειες για τη 

σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών και 

του προσωπικού του σχολείου οι οποίοι  

βιώνουν ως θύματα τα φαινόμενα αυτά.  Η 

πρόταση αυτή νόμου αποσκοπεί στην έγκαιρη 

λήψη μέτρων αντιμετώπισης των πιο πάνω 

περιστατικών. 

 

31.  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση  νόμου  του κ. Μάριου Μαυρίδη  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.096-2019). 

Κατάθεση 29.7.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής 

Μέριμνας Νόμου, ώστε να αρθεί η άδικη 

μεταχείριση πολιτών που λόγω του ότι τα 

εισοδήματα τους υπερβαίνουν κατά πολύ λίγο 

τα υφιστάμενα εισοδηματικά κριτήρια, δεν 

τους παραχωρείται η φοιτητική χορηγία. 

 

32.  Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων 
Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της 
Κύπρου και Ελλάδας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.009-2020). 

Κατάθεση 24.1.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

της νομοθεσίας για την Διεξαγωγή των 

παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου με σκοπό την  
εναρμόνιση της με το κοινοτικό δίκαιο, κατά 

τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα σε όσους 

υποψήφιους το επιθυμούν να έχουν 

πρόσβαση στα γραπτά τους. 
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33.  Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων 

Εξετάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.010-2020). 

Κατάθεση 24.1.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων 

Εξετάσεων Νόμου, με σκοπό την  εναρμόνιση 

του με το κοινοτικό δίκαιο, κατά τρόπο που να 

δίνει τη δυνατότητα σε όσους υποψήφιους το 

επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα γραπτά 

τους. 

34.  Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων 
Εξετάσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.008-2020). 

Κατάθεση 7.2.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Διεξαγωγής των 

Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου, ώστε να 

συμπεριληφθεί σε αυτόν και ο ορισμός του 

όρου «υποψήφιος με έκτακτες ανάγκες».  

Συγκεκριμένα, με την πρόνοια αυτή θα 

μπορούν να αιτούνται για παροχή 

διευκολύνσεων και όσα άτομα αντιμετωπίζουν 

προβλήματα υγείας ή έκτακτες προσωπικές 

καταστάσεις κατά την περίοδο διενέργειας των 

εξετάσεων, όπως για παράδειγμα στις 

περιπτώσεις εγκυμοσύνης, νοσηλείας κτλ.   
35.  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. 
(Πρότασή νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.031-2020). 

Κατάθεση 13.3.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής 

Μέριμνας Νόμου, ώστε να παρέχεται υπό 

προϋποθέσεις η δυνατότητα σε δικαιούχο 

αιτητή , να υποβάλει την σχετική αίτηση για 

παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας 

και μετά την καθορισμένη από τον νόμο 

προθεσμία υποβολής αιτήσεων. 

36.  Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Ελένης Σταύρου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.053-2020). 

 

Κατάθεση 22.5.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κυπριακού 

Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου, ώστε οι 

αθλητές πνευματικών αθλημάτων να 

εξαιρούνται από την  υποχρέωση κατοχής 

δελτίου υγείας από τον ΚΟΑ, εφόσον θα 
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κατέχουν ειδική κάρτα υγείας, η οποία θα 

εκδίδεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.  

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ειδική κάρτα 

υγείας θα παραχωρείται κατόπιν 

καρδιολογικής εξέτασης του αθλητή.  

 
37.  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.066-2020). 

Κατάθεση 19.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής 

Μέριμνας Νόμου, έτσι ώστε κατά τον 

υπολογισμό της συνολικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων  της οικογένειας που 

διεκδικεί φοιτητικό επίδομα, η ακίνητη 

ιδιοκτησία να υπολογίζεται σε τιμές 1.1.2018 

αντί σε τιμές 1.1.2013 όπως ισχύει σήμερα, 

δεδομένου ότι το Τμήμα Κτηματολόγιο και 

Χωρομετρίας έχει προχωρήσει το 2018 σε 

νέες εκτιμήσεις των ακινήτων. 

38.  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.071-2020). 

Κατάθεση 19.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής 

Μέριμνας Νόμου, ώστε κατά την εξέταση των 

περιουσιακών κριτηρίων για σκοπούς 

παραχώρησης φοιτητικής χορηγίας, να 

λαμβάνονται υπόψη, σε σχέση με την 

εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, οι τιμές της 

πιο πρόσφατης επίσημης εκτίμησης του 

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

αντί οι τιμές του 2013, που προβλέπονται 

σήμερα στην σχετική πρόνοια του 

υφιστάμενου νόμου. 
 

39.  Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με τα 
άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της 
Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της 
Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί 
Υπουργείου Παιδείας Νόμου 

Κατάθεση 31.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινοτικών Σχολείων 

Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, έτσι ώστε η 7η 

Ιανουαρίου, που κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο,  

είναι η ημέρα των Χριστουγέννων αλλά και 



 14 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, 

Παύλου Μυλωνά, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού, και Μιχάλη Γιωργάλλα, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.089-2020). 

ταυτόχρονα η γιορτή του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου, να θεωρείται σχολική αργία. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την προτεινόμενη 

ρύθμιση, τα ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου 

Κύπρου δε θα αποτελούν με βάση σχετική 

προτροπή του, σχολική αργία αλλά σχολική 

γιορτή, η οποία θα γιορτάζεται ενδοσχολικά, 

με αναφορά στην ιστορία της Εκκλησίας της 

Κύπρου. 

 
40.  Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, 

Παύλου Μυλωνά, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού, και Μιχάλη Γιωργάλλα, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.061.090-2020). 

Κατάθεση 31.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Περί Στοιχειώδους 

Εκπαίδευσης Νόμου, έτσι ώστε η 7η 

Ιανουαρίου που κατά τον Ιουλιανό ημερολόγιο 

είναι η μέρα των Χριστουγέννων αλλά 

ταυτόχρονα και η γιορτή του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου, να θεωρείται σχολική αργία. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την προτεινόμενη 

ρύθμιση, τα ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου 

Κύπρου δε θα αποτελούν με βάση σχετική 

προτροπή του, σχολική αργία αλλά σχολική 

γιορτή, η οποία θα γιορτάζεται ενδοσχολικά, 

με αναφορά στην ιστορία της Εκκλησίας της 

Κύπρου. 
 

 

ΙΧ/ΣΛ  31.7.2020 
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