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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 

Δευτέρα, 21η Φεβρουαρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τη 

λειτουργία των σχολείων και τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν μετά την 

κορύφωση της πανδημίας COVID-19.  

 (23.07.007.001) 

2. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων τετραμήνων (Α΄ τετράμηνο), οι 

οποίες εφαρμόστηκαν φέτος για πρώτη φορά σε ολόκληρο το φάσμα του 

λυκειακού κύκλου, και για 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.  

 (23.04.039.047-2022) 

 Η Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρία της, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και εκπροσώπων του ίδιου υπουργείου, του 

Υπουργού Υγείας και εκπροσώπων του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπροσώπων του 



Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, της Συντονιστικής 

Επιτροπής Σχολικών Εφορειών, οργανώσεων γονέων και μαθητών και της Παιδοβουλής, 

ενημερώθηκε για τη λειτουργία των σχολείων και τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν 

μετά την κορύφωση της πανδημίας COVID-19, καθώς και για τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων τετραμήνων, οι οποίες εφαρμόστηκαν φέτος για πρώτη φορά.  

  Ειδικότερα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εφαρμογή του «τεστ για παραμονή στα 

σχολεία» («test to stay»), για το οποίο τόσο ο Υπουργός Υγείας όσο και ο Υπουργός 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τόνισαν ότι εφαρμόζεται επιτυχώς και ότι η 

μέχρι σήμερα εφαρμογή του βοήθησε να παραμείνουν τα σχολεία ανοικτά και ασφαλή. 

Περαιτέρω, οι ίδιοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι πρόθεσή τους είναι να συνεχίσουν τη 

διαβούλευση με τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων για επίλυση των 

προβλημάτων που προέκυψαν.   

 Όσον αφορά στη συζήτηση για την αξιολόγηση του θεσμού των εξετάσεων 

τετραμήνων, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημέρωσε την 

Επιτροπή ότι αυτή θα γίνει, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της συλλογής των 

αποτελεσμάτων.   

 Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτηση του θέματος σε μελλοντική συνεδρία 

της. 

 

3. Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.001-2022) 

Η Επιτροπή, αφού  ολοκλήρωσε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του 

οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 

έτος 2022, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €163.640.000 και 

έσοδα του ίδιου ύψους, αποφάσισε να το παραπέμψει στην ολομέλεια του σώματος. 

  

 

 

4. Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 

Νόμος του 2021. 



(Αρ. Φακ. 23.01.062.226-2021) 

Η Επιτροπή, αφού  ολοκλήρωσε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του 

οποίου είναι η  κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου για το έτος 2022, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους 

€73.937.954 και έσοδα του ίδιου ύψους, αποφάσισε να το παραπέμψει στην ολομέλεια του 

σώματος. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy  

 

 

Επαφές: 

 

1.  Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

 
Επιμέλεια 
 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 
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