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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, για συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων:  

 

1. Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 Νόμος 

του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.250-2022)   

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι  

η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 

έτος 2023, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €15.000.000 

και έσοδα του ίδιου ύψους. 

 

2. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.097-2022)   

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι 

η κατάργηση της στασιμότητας μαθητών του γυμνασιακού κύκλου λόγω επίδοσης και 
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την ένταξη σε Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού στο Λύκειο αναλόγως των 

επιδόσεων στο Γυμνάσιο. 

 

3. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.098-2022)   

 Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων 

είναι η διαφοροποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων για προαγωγή και απόλυση των 

μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Τεχνικών Σχολών εξαιτίας της λειτουργίας νέων 

κλάδων και ειδικοτήτων στην Τεχνική Εκπαίδευση και αποφάσισε την προώθησή τους 

στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

 

4. Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή 

Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.111-2022)  

5. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.  

  (Αρ. Φακ. 23.03.059.052-2022)  

 Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοθετημάτων και αποφάσισε 

την προώθησή τους στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 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 
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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.  

 

 

http://www.parliament.cy/

