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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020) 

 Η επιτροπή άρχισε την εξέταση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι 

η παροχή δυνατότητας στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού 

να επιτρέπει τη διεξαγωγή μαθητικών εκλογών ή μέρους αυτών με ηλεκτρονική 

ψηφοφορία, διασφαλίζοντας την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, την αξιοπιστία, την προσβασιμότητα, την επαληθευσιμότητα και τη 

διαφάνεια αυτής, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή πανδημίας ή καταστάσεων 



εκτάκτου ανάγκης και εφόσον μαθητές αδυνατούν να συμμετέχουν στη διαδικασία των 

εκλογών με φυσική παρουσία. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.204-2021) 

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

ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου και προβλέπει μεταξύ άλλων:  

α. τη δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να παρακάμπτει τη σύσταση της 

Επιτροπής Επιλογής, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για υποτροφία είναι ίσοι ή 

λιγότεροι από τον αριθμό των προσφερόμενων υποτροφιών, 

β. τον καθορισμό των τίτλων που δύναται να αποκτώνται με την παραχώρηση 

υποτροφίας, 

γ. τη διαγραφή της απαίτησης για επιστροφή των καταβληθέντων ποσών της 

υποτροφίας, σε περίπτωση που υπότροφος διακόψει τις σπουδές του κατά τη 

διάρκεια του πρώτου έτους (σημειώνεται ότι το θέμα έχει ρυθμιστεί εσωτερικά, 

ώστε η υποτροφία να παραχωρείται στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, αφού 

διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια), 

δ. τη διαγραφή της διάταξης που προβλέπει την αναδρομική ισχύ των κανονισμών 

που αφορούν τη διαδικασία για αναστολή, ανανέωση, διακοπή υποτροφιών και 

τη μεταγραφή υποτρόφων από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άλλο. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της εξέτασης του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

3. Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021) 

Η επιτροπή άρχισε την εξέταση των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι προβλέπουν 

μεταξύ άλλων: 



α. τη δυνατότητα παραχώρησης υποτροφίας σε υποψηφίους που έχουν 

συμπληρώσει με ικανοποιητική πρόοδο οποιοδήποτε έτος προπτυχιακών 

σπουδών και έχουν εγγραφεί στο επόμενο έτος, 

β. τη διαγραφή των ηλικιακών κριτηρίων για τη διεκδίκηση υποτροφιών από 

υποψηφίους, 

γ. την άρση του περιορισμού για διεκδίκηση υποτροφίας σε περίπτωση μερικής 

φοίτησης υποψηφίου. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της εξέτασης των κανονισμών σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

4. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

για τη Διανέλλειο Σχολή στη Λάρνακα. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χρίστου Ορφανίδη, Πρόδρομου 

Αλαμπρίτη, Ανδρέα Πασιουρτίδη και Ανδρέα Αποστόλου) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1128-2021) 

Η επιτροπή ενημερώθηκε για τον σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης 

του έργου της Διανέλλειου Σχολής στη Λάρνακα.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

κατατέθηκαν στην επιτροπή σχετικά με την εκμετάλλευση του χώρου που βρίσκεται η 

εν λόγω σχολή, αναφέρθηκε ότι εντός του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη 

που θα καταδείξει την ανάγκη για δημιουργία ειδικού γυμνασίου, εντός του 2023 θα 

ολοκληρωθεί η μελέτη που θα καθορίσει το κόστος του έργου και μέχρι το 2027 

αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες.  Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε να 

παρακολουθεί το θέμα και εντός δύο μηνών να επανέλθει για τη συζήτησή του. 

 

5. Η ανάγκη δημιουργίας δημόσιων πανεπιστημιακών σχολών στη Λάρνακα και 

εξελίξεις για το πού ευρίσκεται το όλο ζήτημα σήμερα. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας και Πολιτισμού και των κ. Χρίστου Ορφανίδη, Σωτήρη Ιωάννου και Ανδρέα 

Πασιουρτίδη) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.080-2022) 



Η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμοδίους για το ενδεχόμενο δημιουργίας 

πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ, 

καθώς και για την απόφαση για δημιουργία σχολής της θάλασσας.  Συναφώς, η 

επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους να αποστείλουν συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση 

με τις μελέτες που έχουν ήδη διενεργηθεί και αποφάσισε όπως εντός ενός μηνός 

επανέλθει για τη συζήτηση του θέματος. 

 

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

Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020) 

 Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω κανονισμών στη συνεδρία της 

ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 14 Απριλίου 2022 προς έγκριση. 

 Σκοπός των εν λόγω κανονισμών είναι η παροχή δυνατότητας 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. 
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