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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σήμερα, Τετάρτη, 2 

Φεβρουαρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.063.001-2022) 

Η Επιτροπή άρχισε 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.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου επεξήγησαν τις 

πρόνοιες του υποβληθέντος προς έγκριση προϋπολογισμού, τονίζοντας το έργο και τους 

στόχους του πανεπιστημίου για την περαιτέρω ανάπτυξή του, ενώ η Επιτροπή υπέβαλε 

ερωτήματα και ζήτησε από τους εκπροσώπους του ακαδημαϊκού ιδρύματος να αποστείλουν 

στοιχεία.  

Η εξέταση του θέματος θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.   

 



2. Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 

Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.226-2021) 

Η Επιτροπή άρχισε 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.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου επεξήγησαν τις 

πρόνοιες του υποβληθέντος προς έγκριση προϋπολογισμού, τονίζοντας το έργο και τους 

στόχους του πανεπιστημίου για την περαιτέρω ανάπτυξή του, ενώ η επιτροπή υπέβαλε 

ερωτήματα και ζήτησε από τους εκπροσώπους του ακαδημαϊκού ιδρύματος να αποστείλουν 

στοιχεία.  

Η εξέταση του θέματος θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.   

 

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

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.012-2022) 

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

οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου 

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

€13.510.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, αποφάσισε όπως προωθήσει για ψήφιση το 

νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος.  

 

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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