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Το Όραμα και το Έργο του Υπουργείου
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) ανέπτυξε την τελευταία πενταετία
πολυδιάστατο έργο, μέσα από το οποίο επιδίωξε την υλοποίηση του οράματός του.
Συγκεκριμένα, η δράση του Υπουργείου αποσκοπούσε στη διαμόρφωση εγγράμματων
πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα, αλλά και
σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανών να
συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσω της
παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Διοικητική Οργάνωση
Τα τελευταία χρόνια το ΥΠΠ προχώρησε σε μια σειρά από δράσεις που εξορθολογίζουν
τη δομή και τη λειτουργία του, αντιμετωπίζουν στρεβλώσεις πολλών χρόνων και του
δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στην αποστολή του.
 Με συγκεκριμένη πρόταση προχώρησε η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ της Δομής και της
Λειτουργίας του, με στόχο την προαγωγή της σύγχρονης και χρηστής διοίκησης και τη
δημιουργία ευέλικτων και αποκεντρωμένων δομών.
 Στο οργανόγραμμα του ΥΠΠ δημιουργήθηκαν οι θέσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψής τους. Οι
λειτουργοί αυτοί θα αντικαταστήσουν εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ασχολούνται με
καθαρά διοικητικής φύσεως εργασία, διορθώνοντας έτσι μια στρέβλωση που
διαχρονικά υπήρχε στο ΥΠΠ.
 Το ΥΠΠ προχωρεί στον εκσυγχρονισμό των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ, ώστε να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά πολλά προβλήματα που οφείλονται στην ασάφεια
που χαρακτηρίζει το υφιστάμενο πλαίσιο. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, με τεχνική
υποστήριξη που έχει εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κληθούν όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους, συνεισφέροντας στην
προσπάθεια που αναπτύσσεται για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και
διασφάλιση της χρηστής διοίκησης.
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Παιδεία
Στον τομέα της Παιδείας διαμορφώθηκε και άρχισε ήδη να εφαρμόζεται μια σειρά από
νέες εκσυγχρονιστικές πολιτικές σε τομείς οι οποίοι, κατά γενική ομολογία, έχρηζαν
μεταρρύθμισης εδώ και πολλά χρόνια.

Σχολική Εκπαίδευση
Η εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων έχει ήδη φέρει θετικά αποτελέσματα στην
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τα οποία αναμένεται να γίνουν πιο εμφανή
όταν ολοκληρωθεί η υλοποίηση των νέων πολιτικών.

Πολιτικές για εκπαιδευτικούς
 Μετά από συζητήσεις 34 χρόνων ψηφίστηκε και εφαρμόζεται για πρώτη φορά
νομοθεσία που εισάγει ένα νέο, αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ στην
εκπαίδευση. Με το νέο σύστημα, η επιλογή των εκπαιδευτικών δεν θα στηρίζεται
πλέον στο έτος απόκτησης του πτυχίου, αλλά θα γίνεται στη βάση ποιοτικών κριτηρίων,
όπως τα ακαδημαϊκά προσόντα και οι γνώσεις, τα οποία θα αποδεικνύονται μέσα από
γραπτές εξετάσεις, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και οι συναφείς εμπειρίες.
 Για πρώτη φορά διαμορφώθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά ολοκληρωμένη
πολιτική για τη συστηματική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ των εκπαιδευτικών. Η πολιτική αυτή προνοεί
τη συνεχή επιμόρφωση όλων ανεξαιρέτως των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα που
συνδέονται με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Πολιτικές για τη δομή και το περιεχόμενο του σχολικού προγράμματος
 Με τη συνδρομή πέραν των 400 πανεπιστημιακών, μάχιμων εκπαιδευτικών και
τεχνοκρατών του ΥΠΠ διαμορφώθηκαν νέα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ προγράμματα, τα οποία
εκσυγχρονίζουν το περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκονται στα σχολεία μας.
Επίσης, την τελευταία πενταετία ετοιμάστηκαν, εκδόθηκαν και διδάσκονται στα
σχολεία 367 νέα βιβλία.
 Εφαρμόστηκαν νέα ΩΡΟΛΟΓΙΑ προγράμματα, τα οποία εκσυγχρονίζουν τη δομή του
σχολικού προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα σημαντικό
κρίνεται το γεγονός ότι, μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων, καταργήθηκε ο
προβληματικός θεσμός του Ενιαίου Λυκείου και διαμορφώθηκε ένα νέο, σύγχρονο
ΛΥΚΕΙΟ με συγκροτημένες, επιστημονικά και παιδαγωγικά, κατευθύνσεις επιλογής
μαθημάτων σε τομείς αιχμής.
 Για πρώτη φορά λειτούργησαν ΑΘΛΗΤΙΚΑ και ΜΟΥΣΙΚΑ Γυμνάσια, τα οποία
προσφέρονται ως επιλογή σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Επίσης, από τον
Σεπτέμβριο του 2015 επεκτάθηκαν σε όλες τις πόλεις τα Αθλητικά και Μουσικά Λύκεια.
Δημιουργήθηκαν συνολικά 13 νέα Αθλητικά και Μουσικά Σχολεία. Ήδη καταγράφονται
σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις των σχολείων αυτών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
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 Το 2015 λειτούργησαν για πρώτη φορά, με μεγάλη επιτυχία, τα ΘΕΡΙΝΑ Δημόσια Σχολεία,
τα οποία εξυπηρέτησαν κυρίως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η λειτουργία των
Θερινών σχολείων αντιμετωπίστηκε θετικά από γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το
καλοκαίρι του 2017 λειτούργησαν 30 Θερινά Σχολεία, στα οποία φιλοξενήθηκαν 3.811
παιδιά (μεταξύ των οποίων 140 παιδιά με ειδικές ανάγκες) και εργάστηκαν 603
εκπαιδευτικοί δημοτικής, προδημοτικής και ειδικής εκπαίδευσης, μόνιμοι και
αδιόριστοι.
 Ψηφίστηκε η νομοθεσία που εκσυγχρονίζει τον θεσμό των ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.
Σύμφωνα με αυτή, από τη σχολική χρονιά 2019-20, οι Παγκύπριες Εξετάσεις θα
διαχωριστούν σε Εξετάσεις Απόλυσης από τη Μέση Εκπαίδευση και σε Εξετάσεις
Πρόσβασης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, ώστε η κάθε μια από αυτές τις δύο
εξετάσεις να επιτελεί πιο αποτελεσματικά τον σκοπό της.
 Δημιουργήθηκαν και εφαρμόζονται για πρώτη φέτος νέα ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στην
Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, βάσει των οποίων οι μαθητές εξετάζονται, για
σκοπούς πρόσβασης στα πανεπιστήμια, σε μαθήματα που σχετίζονται με τους κλάδους
σπουδών που επιλέγουν.
 Εφαρμόστηκε η πρωτοποριακή μέθοδος της συνδυασμένης διδασκαλίας σχολικών
θεμάτων με τη διδασκαλία της Αγγλικής, με τη μέθοδο CLIL (Content and language
integrated learning). Δημιουργήθηκε και λειτουργεί το πρώτο Κέντρο CLIL στην Κύπρο,
με στόχο τη στήριξη και την προώθηση της εφαρμογής της προσέγγισης αυτής στα
Δημόσια Σχολεία.
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Πολιτικές για τις σχολικές μονάδες
 Ψηφίστηκε νέα νομοθεσία που διασφαλίζει την έγκαιρη ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ των σχολείων,
αντιμετωπίζοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
 Ψηφίστηκαν οι νέοι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ που εκσυγχρονίζουν συνολικά τη λειτουργία των
Σχολείων ΜΕΣΗΣ Εκπαίδευσης. Ήδη οι πρώτοι μήνες εφαρμογής των κανονισμών
έφεραν θετικά αποτελέσματα, σε θέματα όπως η αντιμετώπιση της παραπαιδείας κατά
τη θερινή περίοδο, η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς και η σημαντική μείωση των
απουσιών των μαθητών.
 Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση των νέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Λειτουργίας των Σχολείων
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Εκπαίδευσης και αναμένεται σύντομα να συζητηθούν στη Βουλή.
 Επεκτάθηκε ο θεσμός του ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Σχολείου με τη λειτουργία 32 νέων
προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, ικανοποιώντας το ευρύτερο κοινωνικό αίτημα για
ασφαλή φοίτηση και δημιουργική απασχόληση των παιδιών και κατά τις απογευματινές
ώρες.
 Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, άρχισε σταδιακά η ενσωμάτωση της
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-Government) στην κυπριακή εκπαίδευση. Στόχος
είναι η δημιουργία ενός προηγμένου πληροφοριακού συστήματος που θα διευκολύνει
την επικοινωνία, θα βελτιώνει τη διαχείριση των πληροφοριών και τον αυτοματισμό
των διαδικασιών του ΥΠΠ και των σχολικών μονάδων, όπως η έγκαιρη και σωστή
στελέχωση, και θα συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και του υψηλού
διοικητικού κόστους.
 Εφαρμόστηκε πολιτική για ανάδειξη του έργου και της προσφοράς των ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ της Κύπρου στα ελληνικά γράμματα, στην πνευματική ζωή και στον πολιτισμό

καθώς και για συνέχιση της προσφοράς τους στη σύγχρονη κοινωνία.
 Αναβαθμίστηκε η ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ των σχολικών μονάδων, παρά τις

οικονομικές δυσκολίες. Μέσα στην τελευταία τετραετία ολοκληρώθηκε η ανέγερση 17
σχολικών μονάδων, πραγματοποιήθηκαν 61 βελτιώσεις, επεκτάσεις και ανακαινίσεις,
καθώς και 643 μικρότερης κλίμακας έργα, συνολικής αξίας πέραν των 100 εκ. ευρώ.
Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 46 μικρής και μεγάλης κλίμακας έργα, αξίας 50 εκ.
ευρώ περίπου.
 Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
διαμορφώθηκε ειδικό σχέδιο που υποστηρίζει την εγκατάσταση ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
συστημάτων στα σχολεία. Η εγκατάσταση αναμένεται να αρχίσει εντός της σχολικής
χρονιάς 2017-2018, με οικονομικά, περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά οφέλη.
 Εγκαθίστανται στα σχολεία μας ειδικοί ψύκτες με φίλτρα για παροχή δροσερού
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ στους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

7

Πολιτικές για τους μαθητές
 Ολοκληρώθηκε η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ στη Μέση Εκπαίδευση και βρίσκεται σε εξέλιξη η αντίστοιχη προσπάθεια για
τη Δημοτική Εκπαίδευση.
 Με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υλοποιούνται Δράσεις
Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (Πρόγραμμα «ΔΡΑ.Σ.Ε.») που αποσκοπούν στη στήριξη
των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτά σημαντικός αριθμός μαθητών με
κοινωνικοοικονομικές ιδιαιτερότητες/δυσκολίες. Από τον Σεπτέμβριο του 2017,
επωφελούνται 96 σχολεία που καλύπτουν το 15% του μαθητικού πληθυσμού. Σε
επιλεγμένα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε. λειτούργησαν για πρώτη φορά τα Κέντρα Πληροφόρησης
και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης.
 Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου και με στόχο την
αναβάθμιση των ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ των μαθητών μας, δόθηκε η δυνατότητα
δωρεάν απόκτησης της διεθνούς πιστοποίησης ECDL στο Γυμνάσιο. Πρόκειται για
σημαντική καινοτομία που εφαρμόστηκε με επιτυχία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
 Το ΥΠΠ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, λειτούργησε την
ανανεωμένη Γραμμή επικοινωνίας, συμβουλευτικής και στήριξης 1410 για μαθητές,
γονείς και εκπαιδευτικούς.
 Ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις των ψηφιακών τεχνολογιών, το ΥΠΠ δημιούργησε τη
Γραμμή βοήθειας και καταγγελιών 1480, με στόχο την προστασία των νέων και την
ασφαλή πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο.
 Διαμορφώθηκε και υλοποιείται νέα πολιτική για την έκδοση ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ. Από τον Ιούνιο του 2017, όλα τα Λύκεια της Κύπρου εκδίδουν μεταφρασμένα
απολυτήρια σε έξι γλώσσες, συμβάλλοντας στη μείωση της γραφειοκρατίας, της
ταλαιπωρίας και της οικονομικής επιβάρυνσης του πολίτη.
 Παρά τις δυσκολίες που επέφερε η οικονομική κρίση, συνεχίστηκε και διευρύνθηκε η
εφαρμογή στοχευμένων μέτρων για τις ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ του πληθυσμού (δωρεάν
σίτιση μαθητών, χορηγία για αγορά υπολογιστή, απαλλαγή τελών για Παγκύπριες
Εξετάσεις και έκδοση απολυτηρίου, μαθητική πρόνοια, απαλλαγή τελών για τα Κρατικά
Ινστιτούτα Επιμόρφωσης κ.λπ.).
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Ιδιωτική εκπαίδευση
 Μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων, διαμορφώθηκε, κατατέθηκε και συζητείται στη
Βουλή νομοσχέδιο που εκσυγχρονίζει το πλαίσιο που διέπει τη δημιουργία και
λειτουργία ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, το οποίο είχε διαμορφωθεί το 1971.
 Μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων, διαμορφώθηκε, κατατέθηκε στη Βουλή και
συζητείται νομοσχέδιο που εκσυγχρονίζει το πλαίσιο που διέπει τη δημιουργία και
λειτουργία ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, το οποίο είχε διαμορφωθεί το 1971.
 Με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, (βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για
νομοτεχνικό έλεγχο), διευκολύνεται η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ σχολείων στα
δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.

Δια βίου μάθηση
 Εγκρίθηκε η εφαρμογή του προγράμματος του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και στους Δήμους
Πέγειας και Πόλης Χρυσοχούς. Στο πλαίσιο του θεσμού αυτού, 11.000 περίπου πολίτες
συμμετέχουν ετησίως σε επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 Τα ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως ένα
αξιόλογο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Προσφέρουν ετησίως 95 διαφορετικά
προγράμματα επιμόρφωσης, στα οποία φοιτούν πέραν των 25.000 ατόμων από 15 ετών
και άνω. Επιπρόσθετα, στα Επιμορφωτικά Κέντρα λειτουργούν 400 τμήματα στα οποία
η φοίτηση παρέχεται δωρεάν (στρατόπεδα, ιδρύματα, φυλακές κ.λπ.).
 Τα ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα απογευματινών
προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχουν σχεδόν 11.000 εκπαιδευόμενοι
 Τα ΕΣΠΕΡΙΝΑ σχολεία, που αποτελούν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, αναβαθμίζονται
μέσα από την υλοποίηση Σχεδίου Δράσης, το οποίο διαμορφώθηκε από ειδική
επιστημονική επιτροπή.

Ειδική Εκπαίδευση
 Στον ευαίσθητο τομέα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, το ΥΠΠ έθεσε ως στόχο τη διαμόρφωση

νέας πολιτικής που θα διέπει την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες ή άλλες
εκπαιδευτικές ανάγκες στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, άρχισε
η Δημόσια Διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον συνολικό
εκσυγχρονισμό της Ειδικής Εκπαίδευσης (η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις
22/1/2018). Επιπρόσθετα, το ΥΠΠ προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά από
ενέργειες για τη στήριξη και την αποτελεσματική εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες.
Συγκεκριμένα:
 Αυξήθηκε ο αριθμός του διδακτικού και θεραπευτικού προσωπικού, καθώς και ο
αριθμός των Σχολικών Συνοδών/Βοηθών για τα παιδιά με αναπηρίες ή άλλες
δυσκολίες.
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 Επιτελέστηκε σημαντική αναβάθμιση στο επίπεδο του εξοπλισμού που απαιτείται
για τον τομέα της Ειδικής Εκπαίδευσης, καθώς και επέκταση των κτηριακών
εγκαταστάσεων των Ειδικών Σχολείων.
 Εφαρμόστηκε νέος μηχανισμός έγκαιρου εντοπισμού των μαθητών με μαθησιακές
δυσκολίες, γεγονός που επιτρέπει την πιο έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση.
 Ετοιμάστηκαν και αξιοποιούνται στα σχολεία για πρώτη φορά ειδικά εγχειρίδια για
μαθητές με πρόβλημα όρασης.

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
 Η Κύπρος υλοποιεί στρατηγική για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, που την έχει καταστήσει πρωτοπόρο στα θέματα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό:
 Ανέλαβε την προεδρία της Μεσογειακής Επιτροπής για την Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη, καθώς και την Προεδρία της αντίστοιχης Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών (UNECE).
 Δημιουργήθηκε και άρχισε το 2016 επίσημα τη λειτουργία του το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κάβο Γκρέκο.
 Από τη σχολική χρονιά 2017–2018, αρχίζει η λειτουργία και του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Παναγιά.
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Πολιτικές που συνδέονται με κοινωνικά θέματα και νέες προκλήσεις
 Διαμορφώθηκε και εφαρμόζεται ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ στα σχολεία,
καθώς και Οδηγός για την Πρόληψη και Διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού, με θετικά
αποτελέσματα.
 Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διαμορφώνεται με τη συνδρομή όλων των
αρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών, ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ στο σχολείο.
 Ενισχύθηκε η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης και το Παρατηρητήριο για τη Βία στα
Σχολεία, για την αντιμετώπιση περιστατικών ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στα σχολεία.
 Διαμορφώθηκε

και εφαρμόζεται πολιτική
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ βιογραφία.

για

την

εκπαίδευση

παιδιών

με

 Διαμορφώθηκε και εφαρμόζεται για πρώτη φορά ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για
την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ των παιδιών, στο
πλαίσιο της οποίας το ΥΠΠ εφαρμόζει καινοτόμες πολιτικές.
 Σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, διαμορφώθηκε και διανεμήθηκε σε όλα τα δημόσια σχολεία το εγχειρίδιο
με τίτλο «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ». Το εγχειρίδιο
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και προωθεί με επιτυχία τη δημιουργία
εθελοντικής συνείδησης μέσω καλών πρακτικών.
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Το ΥΠΠ προχώρησε στην αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ευρύτερο στόχο
την ανάδειξη της Κύπρου σε διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο, υλοποιώντας
τους στόχους που είχε θέσει για προβολή της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στο
εξωτερικό, προσέλκυση στην Κύπρο ξένων φοιτητών και υπογραφή συμφωνιών
αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών με άλλες χώρες.
 Μετά από συζητήσεις σχεδόν δέκα χρόνων, ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος για τη
δημιουργία του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, που αποτελεί
σταθμό για τα θέματα της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας και
αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση του στόχου να καταστεί η Κύπρος
διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο.
 Επεκτάθηκαν και αναβαθμίστηκαν ουσιαστικά οι ΥΠΟΔΟΜΕΣ των Δημόσιων
Πανεπιστημίων, με αποτέλεσμα να μπορούν να προσφέρουν νέα προγράμματα
σπουδών και να ενδυναμώσουν τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.
 Προωθήθηκε και εγκρίθηκε νομοθεσία, η οποία διευρύνει τις δυνατότητες των
Δημόσιων Πανεπιστημίων να προσφέρουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, συμβάλλοντας στη διεθνοποίηση της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου.
 Προς την ίδια κατεύθυνση θα συμβάλουν και μια σειρά ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ που
υπογράφησαν ήδη με άλλες χώρες, καθώς και συμφωνιών που θα υπογραφούν στο
επόμενο διάστημα, είτε για αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών, είτε για ευρύτερη
συνεργασία στα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ξεχωρίζουν οι σχετικές
συμφωνίες με τη Ρωσία και την Κίνα.
 Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναβάθμισης
και αναγνώρισης των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) ως ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με Επαγγελματική
Κατεύθυνση. Τα ΜΙΕΕΚ καλύπτουν το σοβαρό κενό που άφησε η κατάργηση του
Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου. Με χορηγία που εξασφαλίστηκε από τον Ρωσικό
Φιλανθρωπικό Οργανισμό Absolute Charitable Trust, αρχίζει η ανέγερση του πρώτου
κτηρίου των ΜΙΕΕΚ στη Λεμεσό.
 Σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Άμυνας,
εφαρμόστηκε εξ αποστάσεως πρόγραμμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τους
ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΥΣ με πολλαπλά οφέλη.
 Εξορθολογίστηκε η νομοθεσία ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, καθιστώντας το πλαίσιο
παροχής της πιο δίκαιο και λιγότερο γραφειοκρατικό. Με αυτό τον τρόπο καταργήθηκαν
πολλές στρεβλώσεις και δόθηκε η δυνατότητα εφαρμογής πρόσθετων στοχευμένων
μέτρων για φοιτητές που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.
 Αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η δωρεάν ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ για όλους τους φοιτητές.
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 Σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, επιλύθηκαν χρονίζοντα προβλήματα που
αντιμετώπιζαν οι Κύπριοι φοιτητές στην Ελλάδα, όπως το θέμα των ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ από
ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο σε άλλο (από τις 38 αιτήσεις που υποβλήθηκαν φέτος οι 36
έγιναν δεκτές) καθώς και της δυνατότητας πρόσβασης στα Ελληνικά Πανεπιστήμια
κύπριων αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ελληνική καταγωγή, μέσω των
Παγκύπριων Εξετάσεων.
 Διαμορφώθηκε το ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (επίπεδα επαγγελματικών
προσόντων), το οποίο με έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει συσχετιστεί με το
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό, με αποτέλεσμα την αναγνώριση, από όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες, των επαγγελματικών προσόντων που αποκτούνται στην Κύπρο.
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Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και
Τεχνών
Η Κύπρος ήταν από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διέθετε τη δική
της Ακαδημία μέχρι σήμερα. Με τη λειτουργία της, η Ακαδημία αναμένεται να
αξιοποιήσει τους πιο επιφανείς κύπριους πνευματικούς ανθρώπους, μέσα από τη δράση
των οποίων θα αναβαθμιστεί το επιστημονικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι στην Κύπρο.
 Εγκρίθηκε ο νόμος για τη σύσταση της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών,
με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, που αναμένεται ότι θα
αποτελέσει το ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ του τόπου.
 Βασικοί σκοποί της Ακαδημίας είναι η προώθηση της αριστείας, η καλλιέργεια και η
προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών, η συμβολή στην ανάπτυξη
της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και η προβολή του έργου των επιστημόνων της
Δημοκρατίας.
 Παράλληλα, θα δώσει τη δυνατότητα στην Κύπρο να εκπροσωπείται σε διεθνή φόρα και
σε διεθνείς συναντήσεις ακαδημιών και να έχει άποψη και φωνή, κάτι που δεν
συνέβαινε μέχρι σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα η Κύπρος να απουσιάζει από τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή διαμόρφωσης πολιτικών που, στο τέλος, επηρεάζουν
και την ίδια.
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Πολιτισμός
Στον τομέα του Πολιτισμού έχουν προχωρήσει σημαντικά έργα, τόσο σε επίπεδο
διαδικασιών στήριξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όσο και σε επίπεδο
πολιτιστικών υποδομών, που αναμένεται να αναβαθμίσουν το πολιτιστικό γίγνεσθαι του
τόπου.
 Αναθεωρήθηκαν οι διαδικασίες και τα σχετικά προγράμματα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, εισήχθηκαν πρόνοιες που βελτιώνουν τη
διαφάνειά τους και τα καθιστούν πιο αποτελεσματικά.
 Από το 2015, στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ «Πολιτισμός»,
ενισχύθηκαν εκατοντάδες φορείς και άτομα για τη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων
στους τομείς της Λογοτεχνίας, των Εικαστικών, της Μουσικής, του Χορού, του Θεάτρου,
του Λαϊκού Πολιτισμού και του Κινηματογράφου.
 Με οικονομικούς πόρους και μια σειρά δράσεων και έργων υποδομής στηρίχθηκε η
Πάφος ως ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ της Ευρώπης το 2017, αποτελώντας ένα καλό
παράδειγμα μικρής πόλης που κατάφερε με επιτυχία να ανταποκριθεί στον ρόλο της.
 Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προχώρησε η διαδικασία αποκατάστασης
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.
 Μετά από συζητήσεις και αντιπαραθέσεις επτά χρόνων, και με τη μέγιστη δυνατή
συναίνεση, άρχισε τον Ιούνιο του 2016 η ανακαίνιση και κτηριολογική αναβάθμιση του
πιο ιστορικού σχολείου της Κύπρου, του ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
 Δημιουργήθηκε και λειτουργεί η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.
 Ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2014 η μεταστέγαση της ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ σε
μόνιμο χώρο.
 Άρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες για μετατροπή της ΣΠΕΛ σε εκθεσιακό χώρο της
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.
 Βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι διαδικασίες χωροθέτησης και σχεδιασμού της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ώστε σύντομα να προχωρήσει η ανέγερσή της στη Λευκωσία.
 Ολοκληρώθηκε η ΣΤΕΓΗ ΧΟΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγίου Ανδρέα).
 Ολοκληρώθηκε το ΠΑΠΑΔΑΚΕΙΟ Δημοτικό Εικαστικό Κέντρο στη Λεμεσό.
 Με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Ψηφιακού Πρωταθλητή, υπηρεσιών
του δημοσίου, Πανεπιστημίων) και με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
δημιουργήθηκε η Επιτροπή Ψηφιοποίησης της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, η οποία
αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
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 Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ) εφάρμοσε καινοτόμες προσεγγίσεις σε ό,τι
αφορά τους δύο βασικούς άξονες δραστηριότητάς του (Σκηνική Δραστηριότητα και
Θεατρική Οργάνωση) καθώς και τη διοικητική του οργάνωση. Συγκεκριμένα:
 Καταργήθηκε ο Μόνιμος Θίασος με αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα σε
πολλαπλάσιους ηθοποιούς (και κυρίως πολλούς άνεργους) να εργοδοτηθούν στον
ΘΟΚ (τη θεατρική περίοδο 2015/2016, αντί των 24 ετήσιων συμβολαίων, δόθηκαν
114 συμβόλαια συνεργασίας, ενώ το 2016/2017 δόθηκαν 142 συμβόλαια
συνεργασίας σε ηθοποιούς και συντελεστές).
 Το ανανεωμένο και διαρθρωμένο σε συγκεκριμένους άξονες ρεπερτόριο του
οργανισμού έφερε μεγάλη αύξηση θεατών και εισιτηρίων, τόσο στην Κεντρική όσο
και στη Νέα του Σκηνή.
 Στη Θεατρική Ανάπτυξη εφαρμόστηκε ριζική αλλαγή του τρόπου προσέγγισης των
επιχορηγήσεων θεατρικών παραγωγών, με τη θέσπιση του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο Σχέδιο, που αντιμετωπίζει με σεβασμό και ισοτιμία τους
καλλιτέχνες και θεατρικούς παραγωγούς, κρίνοντας ετήσια τις επιχορηγήσεις στη
βάση της παραγωγής, με μετρήσιμα και ξεκάθαρα κριτήρια που αφορούν στους
άξονες βέλτιστης θεατρικής ανάπτυξης.
 Η Σκηνική Δραστηριότητα του ΘΟΚ για την περίοδο 2013-2017 περιέλαβε 1606
παραστάσεις σε όλες τις επαρχίες.
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 Το ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΙΣΟΚ) συνέχισε να προωθεί τους στόχους
του, κάνοντας ακόμα πιο αισθητή την παρουσία του στο φιλόμουσο, αλλά και στο
ευρύτερο κοινό, μέσα από συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα
κοινωνικής προσφοράς. Ειδικότερα:
 Ενισχύθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των Ορχηστρών, με σωρεία βραδινών και
οικογενειακών συναυλιών, εκπαιδευτικών δράσεων, εκδηλώσεων κοινωνικού
χαρακτήρα, flashmops, συνεργειών σε Κύπρο και εξωτερικό, υπογραφή
πρωτοκόλλων συνεργασίας κ.ά.
 Ανανεώθηκε η εταιρική εικόνα και η ταυτότητα του Ιδρύματος και των Ορχηστρών
του, με υιοθέτηση νέου λογότυπου, εισαγωγή νέας διαδραστικής ιστοσελίδας και
κυκλοφορία σύγχρονης, φιλικής προς τον αναγνώστη περιοδικής έκδοσης με τα νέα
των Ορχηστρών, τις εκδηλώσεις τους, συνεντεύξεις και άλλο ενδιαφέρον
περιεχόμενο.
 Θεσμοθετήθηκε η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και συνεισφορά του Ιδρύματος στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από σημαντικά θέματα, όπως η
παιδική προωρότητα και ο εκφοβισμός, μέσω των εκδηλώσεων των Ορχηστρών και
του υλικού, ηλεκτρονικού και έντυπου, που διανέμει ο Ορχήστρα.
 Υιοθετήθηκαν διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες που αφορούν σε κάθε
ζήτημα που χειρίζεται το Ίδρυμα, με αποκορύφωμα την προκήρυξη της θέσης του
νέου καλλιτεχνικού διευθυντή και μαέστρου της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου,
θέση την οποία διεκδίκησαν 47 υποψήφιοι από 16 διαφορετικές χώρες, από
Ευρώπη, Βόρειο και Νότιο Αμερική και Αυστραλία.
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Νεολαία
Οι δράσεις ενδυνάμωσης των νέων για να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους
βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες του ΥΠΠ και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
(ΟΝΕΚ).
 Ο ΟΝΕΚ εκσυγχρονίζεται, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας,
ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των νέων.
 Ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και υλοποιείται για πρώτη
φορά ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Η Στρατηγική αναπτύχθηκε με διευρυμένη
συμμετοχή οργανωμένων συνόλων και των ίδιων των νέων και καλύπτει όλους τους
τομείς ενδιαφέροντος της νεολαίας. Δεν αποτελεί ένα θεωρητικό κείμενο, αφού η
υλοποίησή της αρχίζει με δέσμη πρωτοποριακών προγραμμάτων, που ήδη
ανακοινώθηκαν και έχουν ενταχθεί στους προϋπολογισμούς του κράτους.
 Ο ONEK εκσυγχρονίζει επίσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ώστε να ανταποκρίνονται
στις σημερινές ανάγκες των νέων, μέσα από τη διαμόρφωση συμμετοχικών θεσμών
διαβούλευσης, όπως είναι η Εθνική Σύνοδος Νέων.
 Αναβαθμίστηκε και τίθεται ξανά σε λειτουργία η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ/ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ, με
τη συμπερίληψη νέων ωφελημάτων. Η κάρτα παρέχει στους κατόχους της σημαντικές
διευκολύνσεις και εκπτωτικές παροχές, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
 Για την προώθηση της προσπάθειας να καταστούν οι νέοι ενεργοί πολίτες,
θεσμοθετήθηκε η «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ», μετά από αίτημα του Συμβουλίου Νεολαίας προς
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
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Αθλητισμός
Απώτερος στόχος του ΥΠΠ και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) είναι να
αυξηθεί η αθλητική δραστηριότητα του πληθυσμού και να καταστεί ο αθλητισμός
εργαλείο για μια καλύτερη κοινωνία.
 Προωθήθηκαν 19 έργα αθλητικής ΥΠΟΔΟΜΗΣ στην ελεύθερη Κύπρο. Ξεχωρίζει η
απόφαση για ανέγερση νέου γηπέδου στη Λεμεσό, για την οποία ο ΚΟΑ έχει ήδη
προκηρύξει τις σχετικές προσφορές.
 Μέσα από συνετή οικονομική διαχείριση, ο ΚΟΑ ενισχύει τις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
των Ομοσπονδιών, παρέχοντας επιπρόσθετη χορηγία στα προσφυγικά σωματεία.
 Μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένου πλάνου, ο ΚΟΑ αξιοποίησε στον μέγιστο
βαθμό τους ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
 Υπογράφηκαν Διεθνείς Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση
της ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ και για θέματα ασφάλειας, προστασίας και
υπηρεσιών σε αθλητικές εκδηλώσεις και κυρίως σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Εγκρίθηκε
από τη Βουλή σχετική νομοθεσία για την υιοθέτηση του περιεχομένου των Συμβάσεων
αυτών.
 Σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες, καταρτίζεται ο πρώτος ΚΩΔΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, με βάση τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αρχές. Στόχος
του Κώδικα είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας των αθλητικών φορέων και
ειδικά των Ομοσπονδιών, με στόχο τη βελτίωση της διακυβέρνησης του αθλητισμού του
τόπου.
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