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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.204-2021) 

Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του 

οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο προβλέπει μεταξύ 

άλλων: 

α. τη δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να παρακάμπτει τη σύσταση της 

Επιτροπής Επιλογής, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για υποτροφία είναι ίσοι ή 

λιγότεροι από τον αριθμό των προσφερόμενων υποτροφιών, 

β. τον καθορισμό των τίτλων που δύναται να αποκτώνται με την παραχώρηση 

υποτροφίας, 

γ. τη διαγραφή της απαίτησης για επιστροφή των καταβληθέντων ποσών της 

υποτροφίας, σε περίπτωση που υπότροφος διακόψει τις σπουδές του κατά τη 

διάρκεια του πρώτου έτους (σημειώνεται ότι το θέμα έχει ρυθμιστεί εσωτερικά, 



ώστε η υποτροφία να παραχωρείται στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, αφού 

διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια), 

δ. τη διαγραφή της διάταξης που προβλέπει την αναδρομική ισχύ των κανονισμών 

που αφορούν τη διαδικασία για αναστολή, ανανέωση, διακοπή υποτροφιών και 

τη μεταγραφή υποτρόφων από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άλλο. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε την εξέταση των πιο πάνω Κανονισμών, οι οποίοι προβλέπουν 

μεταξύ άλλων: 

α. τη δυνατότητα παραχώρησης υποτροφίας σε υποψηφίους που έχουν 

συμπληρώσει με ικανοποιητική πρόοδο οποιοδήποτε έτος προπτυχιακών 

σπουδών και έχουν εγγραφεί στο επόμενο έτος, 

β. τη διαγραφή των ηλικιακών κριτηρίων για τη διεκδίκηση υποτροφιών από 

υποψηφίους, 

γ. την άρση του περιορισμού για διεκδίκηση υποτροφίας σε περίπτωση μερικής 

φοίτησης υποψηφίου. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης των κανονισμών σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

3. Η αξιολόγηση των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων στη δημοτική, 

μέση γενική και μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Παύλου Μυλωνά) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.103-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση των ωρολόγιων και 

αναλυτικών προγραμμάτων στη δημοτική, μέση γενική και μέση τεχνική και 

επαγγελματική εκπαίδευση και αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη 

συνεδρία της. 



 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 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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