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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία 

της σήμερα, Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022, και ενημερώθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τετραμήνων (Α΄ τετράμηνο), οι οποίες 

εφαρμόστηκαν φέτος για πρώτη φορά σε ολόκληρο το φάσμα του λυκειακού 

κύκλου, και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από την εφαρμογή των 

ενδιάμεσων εξετάσεων - Πλήρης τεκμηρίωση των στόχων που είχαν τεθεί και 

επιτεύχθηκαν, αλλά και αυτών που δεν επιτεύχθηκαν με την εφαρμογή του εν 

λόγω θεσμού. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας και Πολιτισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.047-2022) 

2. Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του Α΄ τετραμήνου της σχολικής 

χρονιάς 2021-2022, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και τρόποι 

αντιμετώπισής τους. 



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

Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.069-2022) 

Η επιτροπή ενημερώθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας και λειτουργούς του γραφείου του σχετικά με τα πιο πάνω θέματα.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ο υπουργός παρουσίασε συνοπτικά τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων Α΄ τετραμήνου. 

Κατά τη συζήτηση κατατέθηκαν τόσο από μέλη της επιτροπής όσο και από 

προσκεκλημένους εισηγήσεις για βελτίωση του θεσμού των εξετάσεων τετραμήνων. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

E-mail:  ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

Email: 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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