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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σήμερα, Τετάρτη, 23 

Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.  

 (Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020)  

 Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον εξέταση των πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός 

των οποίων είναι να παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου:  



α.  να επιβάλλει σε μέλος του ακαδημαϊκού ή άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού 

πειθαρχικές ποινές, σε περίπτωση καταδίκης του από ποινικό δικαστήριο για 

συγκεκριμένα αδικήματα,  

β.  να θέτει σε διαθεσιμότητα μέλος του ακαδημαϊκού ή άλλου εκπαιδευτικού 

προσωπικού, αν διαταχθεί έρευνα πειθαρχικού παραπτώματος εναντίον του ή με 

την έναρξη αστυνομικής έρευνας με σκοπό την ποινική δίωξη εναντίον του,  

γ.  να επιβάλλει σε μέλος του ακαδημαϊκού ή άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού 

χρηματική ποινή, αν παραλείπει να εμφανιστεί ενώπιόν της ή αν αρνείται να 

απαντήσει σε ερώτηση.  

 Οι υπό αναφορά Κανονισμοί σκοπό έχουν την κάλυψη του κενού που εντοπίστηκε στο 

νομοθετικό πλαίσιο και καταγράφεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 

έτος 2015.  

 Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω Κανονισμοί απασχόλησαν την Επιτροπή και κατά την 

προηγούμενη βουλευτική περίοδο, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της 

μελέτης τους.  

 Η εξέταση των Κανονισμών θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. 

 

2. Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμος του 

2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018)  

 Η Επιτροπή άρχισε την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η αντικατάσταση και ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη διεξαγωγή 

των παγκύπριων εξετάσεων πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 



Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας και η επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, 

ώστε αφενός να επιτευχθεί εναρμόνιση με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων 

Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και αφετέρου να διασφαλιστεί η ομαλή 

λειτουργία των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και η ομαλή διεξαγωγή των παγκύπριων 

εξετάσεων πρόσβασης. 

 Σημειώνεται ότι η Επιτροπή εξετάζει το νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, ώστε η 

έγκαιρη ολοκλήρωση της συζήτησής του να συμβάλει στην ομαλή διεξαγωγή των 

Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας που θα 

πραγματοποιηθούν εντός Μαΐου και Ιουνίου 2022. 

 Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης των προνοιών του νομοσχεδίου 

στην επόμενη συνεδρία της. 
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