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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. 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 συνέχισε τη συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση των ωρολόγιων και 

αναλυτικών προγραμμάτων στη δημοτική, μέση γενική και μέση τεχνική και 

επαγγελματική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της οποίας ο Υπουργός Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή για την εκπόνηση μελέτης που θα 

εξετάσει, μεταξύ άλλων, κατά πόσο η αλλαγή του ωραρίου στα σχολεία θα βοηθήσει 

στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος.  Περαιτέρω ανέφερε ότι από τη νέα 

σχολική χρονιά προγραμματίζεται να εφαρμοστεί πιλοτικά, σε δέκα σχολεία 

παγκύπρια, σχέδιο για τη μεταφορά με λεωφορείο των μαθητών της δημοτικής 

εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία από σπίτι σε σπίτι με συνοδό. 

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

 



2. Εξέταση της καταλληλότητας των αθλητικών χώρων σε θέματα ασφάλειας, 

υγείας και υπηρεσιών φιλοξενίας, καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν σε 

αυτούς.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας και Πολιτισμού)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.101-2022)  

Η επιτροπή ενημερώθηκε για τα προβλήματα που υφίστανται σε αθλητικούς χώρους 

αναφορικά με την καταλληλότητα, την ασφάλεια και τις υπηρεσίες φιλοξενίας αυτών, 

καθώς και για τον προγραμματισμό που τέθηκε από το κράτος για την επόμενη 

πενταετία με στόχο τη βελτίωσή τους. 

Η επιτροπή 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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