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Η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης έχει τεθεί ως κύριος
στόχος για τη διαμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΥΠΠ για το 2019
«Απώτερος στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι να αξιοποιήσει
αποτελεσματικά τους πόρους του Προϋπολογισμού του για το 2019, δίνοντας έμφαση
στην ποιοτική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, την πολιτιστική
δημιουργία, την ενδυνάμωση της αυτονομίας και της ικανότητας της νεολαίας να
συνεισφέρει στα κοινά, καθώς και στη μεγιστοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων που
προσφέρει ο αθλητισμός», ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Κώστας Χαμπιαούρης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προϋπολογισμού.
Ο υπό συζήτηση Προϋπολογισμός ανέρχεται σε €1.078.639.125, παρουσιάζοντας για
το 2019 συνολική αύξηση ύψους €38.69 εκ.. Συγκρίνοντας τον εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό του 2018 με τον υπό συζήτηση Προϋπολογισμό του 2019,
παρατηρείται αύξηση των τακτικών δαπανών ύψους €37.15 εκ. και αύξηση των
αναπτυξιακών δαπανών ύψους €1.54 εκ.. Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό, ο
κ. Χαμπιαούρης επισήμανε ότι αυτός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον Στρατηγικό
Σχεδιασμό του Υπουργείου, με αποτέλεσμα να αναλύεται στις δράσεις και
πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και με αυτόν τον τρόπο να
υπάρχει καλύτερος έλεγχος και αξιολόγηση των επενδύσεων στις πολιτικές του
Υπουργείου.
Παρουσιάζοντας τον Προϋπολογισμό του ΥΠΠ για το 2019, ο οποίος θα αποτελέσει το
βασικό εργαλείο για υλοποίηση της πολιτικής της Κυβέρνησης στους τομείς της

Παιδείας, του Πολιτισμού, της Νεολαίας και του Αθλητισμού, ο κ. Χαμπιαούρης ανέφερε
ότι ως όραμα του ΥΠΠ ορίζεται «η 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 των πολιτών, μέσω της
παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού».
Στην παρουσίαση του, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρθηκε σε νέες
πολιτικές, τις όποιες ήδη προωθεί το ΥΠΠ και οι οποίες αποσκοπούν στην αναβάθμιση
του εκπαιδευτικού μας συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές την προσπάθεια για
εισαγωγή ενός εκσυγχρονισμένου Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του
Εκπαιδευτικού Έργου, τη λειτουργία των Αθλητικών και Μουσικών Λυκείων σε όλες τις
πόλεις της Κύπρου, τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την
εισαγωγή του Νέου Συστήματος Διορισμών και την εισαγωγή κατά τη σχολική χρονιά
2018-2019 των Νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολειών Μέσης
Εκπαίδευσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα για την Ασφάλεια και Υγεία στις
Σχολικές Μονάδες που λήφθηκαν και προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας.
Εκτός από τις νέες πολιτικές, ο Υπουργός επισήμανε και τις πτυχές του εκπαιδευτικού
μας συστήματος που το Υπουργείο σκοπεύει να εκσυγχρονίσει. Συγκεκριμένα, ο
κ. Χαμπιαούρης μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον διορισμό Επιτροπής για τον
Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή στο Κυπριακό Δημόσιο
Σχολείο, την Πολιτική για την Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική
Βιογραφία στην Κύπρο, τους Νέους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης, τη διαδικασία μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της
υφιστάμενης νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στα
Σχολεία.
Παράλληλα, ο Υπουργός ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις σημαντικές
μεταρρυθμίσεις, στις οποίες έχει προχωρήσει το ΥΠΠ για την αναβάθμιση της Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως και για τις ενέργειες για αναβάθμιση της
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης υλοποιώντας τους στόχους που έχουν τεθεί από

το Υπουργείο στον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αναφορά
έγινε, επίσης, στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νεολαίας με
ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της δημιουργίας Υφυπουργείου Πολιτισμού. Επίσης,
σημειώθηκε και η υποβολή, μέσα στο 2019, στη Βουλή για συζήτηση και έγκριση των
κανονισμών για τη λειτουργία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και
Τεχνών.
Τέλος, ο κ. Χαμπιαούρης έκανε εκτενή αναφορά στην αξιοποίηση σημαντικών
ευρωπαϊκών και διεθνών πόρων για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων. Σε αυτό το
πλαίσιο, σημείωσε ότι όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΥΠΠ προχωρούν
κανονικά, απορροφώντας τους πολύτιμους πόρους που προσφέρονται από την ΕΕ,
όπως και ότι, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΥΠΠ, επιδιώχθηκε η
ανάπτυξη μηχανισμού αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων για υλοποίηση πολιτικών του
ΥΠΠ.
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