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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 Μαρτίου 2023, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, για συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων:  

 

1. Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε από τα 

άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της 

Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. 

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

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

(Αρ. Φακ. 23.02.064.005-2023) 

Η επιτροπή ξεκίνησε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η κατάργηση των ενδιάμεσων εξετάσεων στο τέλος του Α΄ τετραμήνου στα 

δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης για τις επόμενες σχολικές χρονιές ενώ για την 

τρέχουσα σχολική χρονιά 2022-2023 που έχουν ήδη διενεργηθεί οι εν λόγω εξετάσεις, 

αυτές να έχουν διαμορφωτικό χαρακτήρα και να μην προσμετρηθούν στην τελική 

αξιολόγηση των μαθητών.   

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημέρωσαν την 

επιτροπή ότι σήμερα κατατέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση σε σχέση με 
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την τρέχουσα σχολική χρονιά, για την τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών 

που ρυθμίζουν τη διενέργεια των εξετάσεων τετραμήνων και αναμένεται να 

προωθηθεί το συντομότερο η κατάθεση τροποποιητικών κανονισμών στη Βουλή.  

Παράλληλα, ανέφεραν ότι το υπουργείο επεξεργάζεται πρόταση, σύμφωνα με την 

οποία εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα προωθηθούν για κατάθεση στη 

Βουλή νέοι τροποποιητικοί κανονισμοί, για τη ρύθμιση του όλου θέματος, με 

εφαρμογή από την επόμενη σχολική χρονιά.  

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

 

2. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης τα οποία έχουν σχέση με τη λογοθεραπεία και την εργοθεραπεία 

και οι μηχανισμοί στήριξης των μαθητών αυτών. 

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

(Αρ. Φακ. 23.04.040.025-2023) 

Η επιτροπή ξεκίνησε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος και ενημερώθηκε από τους 

εκπροσώπους των συνδέσμων λογοθεραπευτών και εργοθεραπευτών τόσο για τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται με βάση τις ειδικότητές τους όσο και για την ανάγκη 

στήριξης των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.  Ειδικότερα, αναφέρθηκαν, 

μεταξύ άλλων, στην ανάγκη για τον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές, ώστε να τους παρασχεθεί η απαραίτητη στήριξη για την 

ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.  Παράλληλα τόνισαν την ανάγκη 

εκσυχρονισμού της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανέφερε ότι, με 

βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, μόνο στις ειδικές μονάδες των δημόσιων σχολείων 

προσφέρονται υπηρεσίες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας.  Παράλληλα επισήμανε 

ότι στα δημόσια σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης προσφέρονται μόνο υπηρεσίες 

λογοθεραπείας ενώ στα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης δεν προσφέρονται 

καθόλου τέτοιου είδους υπηρεσίες.   

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρία της. 
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Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού   

Email: parliamentary-commitees@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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