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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

 (Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.044-2022) 

 Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής αποφασίστηκε 

όπως η πιο πάνω πρόταση νόμου, όπως αυτή τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις 

προτάσεις των εισηγητών, προωθηθεί στην ολομέλεια του σώματος, αφού προηγηθεί 

η τοποθέτηση και η λήψη τελικής απόφασης, καθώς και ο κύκλος διαβούλευσης επί 

τροπολογιών που αναμένεται να υποβάλουν βουλευτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

  

2. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.053-2022) 

 Η επιτροπή μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με 
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τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α (3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

λόγω της φύσης και της σημασίας των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.  

Σκοπός των κανονισμών είναι η διαφοροποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων στη 

μέση εκπαίδευση, η βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης και η διευκόλυνση της 

εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε θέματα χρονοδιαγραμμάτων και 

διαδικασιών, ενόψει της επέκτασης της εφαρμογής του θεσμού της αξιολόγησης των 

μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο των τετραμήνων και στο γυμνάσιο. 

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

  

 

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

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021) 

4. Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.081-2022)  

5. Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου 

Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.082-2022)  

6. Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.03.059.037-2022)  

7. Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημία Επαγγελμάτων 

Φιλοξενίας Κύπρου) Κανονισμοί του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.03.059.038-2022)  

8. Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα 

Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.03.059.039-2022)  

 Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω κειμένων στην ολομέλεια του 

σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 
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Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 

Επιμέλεια 

Νατάσα Χαραλάμπους, 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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