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Απιθμόρ  60 

 
Ο ΠΔΡΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΥΟΛΔΙΧΝ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΟΜΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ, 

ΟΠΧ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΜΔ ΣΑ ΑΡΘΡΑ 3 (2) ΚΑΙ 4 ΣΟΤ ΠΔΡΙ MΔΣΑΒΙΒΑΔΧ ΣΗ ΑΚΗΔΧ ΣΧΝ 
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΧΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΔΧ ΚΑΙ ΣΗ ΙΓΡΤΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΝΟΜΟΤ 
 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΥΟΛΔΙΧΝ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  
 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΧΝ 
Καλνληζκφο  
 ΜΔΡΟ Ι 

1.  πλνπηηθφο ηίηινο. 

2.  Δξκελεία. 

 ΜΔΡΟ ΙΙ 

3.  Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

4.  Γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

5.  Καζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο καζεηψλ. 

 ΜΔΡΟ ΙΙΙ 

6.  Γηνίθεζε. 

7.  ρνιηθή ρξνληά. 

8.  ρνιηθέο δηαθνπέο, αξγίεο θαη γηνξηέο. 

9.  Διεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

10.  Δθδξνκέο. 

11.  Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθφηεηα - Γξάζε - Κνηλσληθή Πξνζθνξά. 



 ΜΔΡΟ IV 

12.  Δγγξαθέο. 

13.  Μεηεγγξαθέο. 

14.  Πξναγσγή, εμεηάζεηο καζεηψλ γπκλαζηαθνχ θχθινπ. 

15.  Πξναγσγή, απφιπζε θαη εμεηάζεηο καζεηψλ ηνπ ιπθεηαθνχ θχθινπ Μέζεο θαη Σερληθήο 
Δθπαίδεπζεο. 

16.  Απνθάζεηο θαζεγεηηθψλ ζπιιφγσλ γηα πξναγσγή ή απφιπζε καζεηψλ. 

17.  Έιεγρνο θαη αλαβαζκνιφγεζε γξαπηψλ δνθηκίσλ. 

18.  Με πιήξεο θνίηεζε. 

 ΜΔΡΟ V 

19.  Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί. 

20.  Μαζεηηθά ζπκβνχιηα, ζθνπνί θ.ά 

21.  Γηαγσγή καζεηψλ. 

22.  Παηδαγσγηθά κέηξα. 

23.  Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. 

24.  Κεδεκφλεο καζεηψλ. 

 ΜΔΡΟ VI 

25.  χλζεζε, ιεηηνπξγία, θαζήθνληα, αξκνδηφηεηεο θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ. 

26.  Καζήθνληα θαη επζχλεο Γηεπζπληψλ.  

27.  πκβνχιην Γηεχζπλζεο. 

28.  Γηεπζπληηθή Οκάδα. 

29.  Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο Βνεζψλ Γηεπζπληψλ Α΄ θαη Βνεζψλ Γηεπζπληψλ. 

30.  Καζήθνληα θαζεγεηψλ θαη εθπαηδεπηψλ. 

31.  Καζεγεηέο ππεχζπλνη ηκεκάησλ. 

32.  Δθεκεξεχνληεο θαζεγεηέο. 

  

ΜΔΡΟ VII 

33.  θνπφο ηεο εθδξνκήο ζηελ Διιάδα. 

34.  Οξγάλσζε ηεο εθδξνκήο. 

35.  Καηαξηηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

36.  Γηαδηθαζία εμεχξεζεο δηνξγαλσηή ηαμηδίσλ. 

37.  Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

38.  πκπεξηθνξά ησλ εθδξνκέσλ. 

39.  πλνδνί θαζεγεηέο. 

40.  Καζήθνληα ζπλνδψλ θαζεγεηψλ. 

41.  Καζήθνληα αξρεγνχ. 

42.  Οηθνλνκηθά ζέκαηα. 

43.  Έγγξαθα πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 

44.  πληνληζηηθή Δπηηξνπή. 

45.  Τπεξεζία ζπλνδψλ θαζεγεηψλ. 

46.  Δθδξνκή ζε επξσπατθή γεηηνληθή ρψξα. 

47.  χζηαζε Δηδηθήο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Πξνεηνηκαζίαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 
αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. 

  

 ΜΔΡΟ VIII 

48.  Έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

49.  Καηάξγεζε. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ. 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ. 
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Οι πεπί Λειηοςπγίαρ ηων Γημόζιων Σσολείων Μέζηρ Δκπαίδεςζηρ Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι 
εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο με βάζη ηο άπθπο 11 ηος πεπί Κοινοηικών Σσολείων Μέζηρ 
Δκπαίδεςζηρ Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, 
δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί 
ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, 
Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 

Ο ΠΔΡΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΥΟΛΔΙΧΝ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΟΜΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ, 
ΟΠΧ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΜΔ ΣΑ ΑΡΘΡΑ 3 (2) ΚΑΙ 4 ΣΟΤ ΠΔΡΙ MΔΣΑΒΙΒΑΔΧ ΣΗ ΑΚΗΔΧ ΣΧΝ 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΧΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΔΧ ΚΑΙ ΣΗ ΙΓΡΤΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ 
ΝΟΜΟΤ 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11 
 

 
ΔΚ. 

6 ηνπ 1961 
12 ηνπ 1965 
45 ηνπ 1965 
49 ηνπ 1966 
50 ηνπ 1967 
87 ηνπ 1968 
58 ηνπ 1969 

138(Ι) ηνπ 2013 
12(I) ηνπ 2017. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ αλαηέζεθαλ ζ’ απηφ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 11 ηνπ πεξί Κνηλνηηθψλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Νφκνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηα άξζξα 3 (2) θαη 4 ηνπ πεξί Mεηαβηβάζεσο ηεο Αζθήζεσο ησλ Αξκνδηνηήησλ ηεο 
Διιεληθήο Κνηλνηηθήο πλειεχζεσο θαη ηεο Ιδξχζεσο Τπνπξγείνπ Παηδείαο Νφκνπ, εθδίδεη 
ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο. 

 ΜΔΡΟ Ι 
  
πλνπηηθφο ηίηινο.  1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ ρνιείσλ 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο Καλνληζκνί ηνπ 2017. 
  
Δξκελεία. 2.  ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 
  
 «απνβνιή» ζεκαίλεη ην παηδαγσγηθφ κέηξν πνπ απνβιέπεη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή 

απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο γηα φζν ρξφλν πξνβιέπεη ην ελ ιφγσ παηδαγσγηθφ κέηξν
.
  

  
 «απνιπηήξην» ζεκαίλεη επίζεκν ζρνιηθφ έγγξαθν ην νπνίν πηζηνπνηεί ηελ απνπεξάησζε ησλ 

ζπνπδψλ ζην γπκλαζηαθφ ή ζην ιπθεηαθφ θχθιν· 
  
 «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ελεξγνχληα ζπλήζσο δηά 

ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή απηνχ ή δηά δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνπ ιεηηνπξγνχ∙  
  
 «Βνεζφο Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ιεηηνπξγφ πνπ θαηέρεη ζέζε Βνεζνχ 

Γηεπζπληή θαη δηνξίδεηαη γηα ππεξεζία ζε ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο· 
  
 «Βνεζφο Γηεπζπληήο Α΄» ζεκαίλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ιεηηνπξγφ πνπ θαηέρεη ζέζε Βνεζνχ 

Γηεπζπληή Α΄ θαη δηνξίδεηαη γηα ππεξεζία ζε ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο· 
  
 «γπκλαζηαθφο θχθινο» ζεκαίλεη ηηο ηξεηο (3) πξψηεο ηάμεηο ησλ ζρνιείσλ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο· 
  
 «γπκλάζην» ζεκαίλεη ην γπκλαζηαθφ θχθιν ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο· 
  
 «δειηίν επίδνζεο ηεηξακήλνπ» ζεκαίλεη ην επίζεκν ζρνιηθφ ελδεηθηηθφ έγγξαθν ην νπνίν 

παξαδίδεηαη ζηνπο γνλείο ή ζηνπο θεδεκφλεο ή ζηνπο καζεηέο κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ 
ηεηξακήλνπ θαη ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία θνίηεζεο, επίδνζεο θαη δηαγσγήο ηνπ 
καζεηή γηα ην πξψην (Α΄) ηεηξάκελν· 

  
 «δειηίν εηήζηαο επίδνζεο» ζεκαίλεη ην επίζεκν ζρνιηθφ ελδεηθηηθφ έγγξαθν ην νπνίν 

παξαδίδεηαη ζηνπο γνλείο ή ζηνπο θεδεκφλεο ή ζηνπο καζεηέο κεηά ην πέξαο ηεο ζρνιηθήο 
ρξνληάο θαη ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία θνίηεζεο, επίδνζεο θαη δηαγσγήο ηνπ 
καζεηή γηα φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά· 

  
 

10 ηνπ 1969 
67 ηνπ 1978  
53 ηνπ 1979  

4 ηνπ 1985  
100 ηνπ 1985  
168 ηνπ 1986  

«Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην 
άξζξν 2 ηνπ πεξί Γεκνζίαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκνπ· 
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65 ηνπ 1987  
129 ηνπ 1987  
157 ηνπ 1987  
162 ηνπ 1987 
170 ηνπ 1987  
180 ηνπ 1987  
245 ηνπ 1987  

76 ηνπ 1988  
107 ηνπ 1988  
234 ηνπ 1988  
105 ηνπ 1990  
135 ηνπ 1991  
151 ηνπ 1991  
251 ηνπ 1991  

12(I) ηνπ 1992  
50(I) ηνπ 1992  
78(I) ηνπ 1992  
80(I) ηνπ 1992  
81(I) ηνπ 1992  

116(I) ηνπ 1992  
40(I) ηνπ 1993  
46(I) ηνπ 1993  

8(I) ηνπ 1994  
37(I) ηνπ 1994  
26(I) ηνπ 1995  
72(I) ηνπ 1995  
25(I) ηνπ 1996  
43(I) ηνπ 1996  

110(I) ηνπ 1996  
42(I) ηνπ 1997  
88(I) ηνπ 1997  

5(I) ηνπ 1998  
23(I) ηνπ 1998  
46(I) ηνπ 1998  
57(I) ηνπ 1998  
79(I) ηνπ 1998  
12(I) ηνπ 1999  
30(I) ηνπ 1999  
44(I) ηνπ 1999  
84(I) ηνπ 1999  

157(I) ηνπ 1999  
31(I) ηνπ 2000  
48(I) ηνπ 2000  
83(I) ηνπ 2000  

131(I) ηνπ 2000  
13(I) ηνπ 2001  
21(I) ηνπ 2001  

162(I) ηνπ 2001  
163(I) ηνπ 2001  
135(I) ηνπ 2002  
207(I) ηνπ 2002  

17(I) ηνπ 2003  
113(I) ηνπ 2003  

44(I) ηνπ 2004  
80(I) ηνπ 2004  

100(I) ηνπ 2006  
36(I) ηνπ 2007  
52(I) ηνπ 2007  
84(I) ηνπ 2008  
21(I) ηνπ 2010  
93(I) ηνπ 2010  
21(I) ηνπ 2011  
24(I) ηνπ 2011  

195(I) ηνπ 2011  
76(I) ηνπ 2012  

164(I) ηνπ 2012  
8(Ι) ηνπ 2014  

76(Ι) ηνπ 2014  
101(I) ηνπ 2015  
127(I) ηνπ 2015  
128(I) ηνπ 2015  
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185(I) ηνπ 2015  
48(Ι) ηνπ 2016  

74(Ι) ηνπ 2016.  

1 ηνπ 1990 
71 ηνπ 1991  

211 ηνπ 1991  
27(I) ηνπ 1994  
83(I) ηνπ 1995  
60(I) ηνπ 1996  

109(I) ηνπ 1996  
69(I) ηνπ 2000  

156(I) ηνπ 2000  
4(I) ηνπ 2001  

94(I) ηνπ 2003  
128(I) ηνπ 2003  
183(I) ηνπ 2003  

31(I) ηνπ 2004  
218(I) ηνπ 2004  

68(I) ηνπ 2005  
79(I) ηνπ 2005  

105(I) ηνπ 2005  
96(I) ηνπ 2006  

107(I) ηνπ 2008  
137(I) ηνπ 2009  
194(I) ηνπ 2011  

78(I) ηνπ 2013  
7(Ι) ηνπ 2014  

21(I) ηνπ 2014 
100(Ι) ηνπ 2015.  

«Γεκφζηα Τπεξεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί 
Γεκνζίαο Τπεξεζίαο Νφκνπ· 

 
  

«δεκφζην ζρνιείν» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί 
Γεκνζίαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκνπ· 

   Κεθ. 166. 
21 ηνπ 1959 
19 ηνπ 1967 
62 ηνπ 1968 
69 ηνπ 1970 
20 ηνπ 1971 
67 ηνπ 1973 
70 ηνπ 1975 
41 ηνπ 1976 
36 ηνπ 1979 
38 ηνπ 1981 
26 ηνπ 1984 
4 ηνπ 1986 

33 ηνπ 1988 
63 ηνπ 1990 

93(Ι) ηνπ 1992 
35(Ι) ηνπ 1992 
93(Ι) ηνπ 1992 

114(Ι) ηνπ 1992 
45(Ι) ηνπ 1993 
15(Ι) ηνπ 1994 
95(Ι) ηνπ 1994 
28(Ι) ηνπ 1996 
73(Ι) ηνπ 1996 
88(Ι) ηνπ 1996 
97(Ι) ηνπ 1997 

108(Ι) ηνπ 1997 
86(Ι) ηνπ 1998. 

«Γεκνηηθφ ζρνιείν» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί 
ηνηρεηψδνπο Δθπαηδεχζεσο Νφκνπ· 

 «Γηδάζθσλ θαζεγεηήο» ζεκαίλεη ηνλ θαζεγεηή πνπ δηδάζθεη ζε ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
θαη πεξηιακβάλεη απηφλ πνπ αλαπιεξψλεη ή/θαη αληηθαζηζηά ηνλ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο πνπ 
απνπζηάδεη· 

  
 «Γηεπζπληήο»/«Γηεπζχλσλ» ζεκαίλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ιεηηνπξγφ πνπ δηνξίδεηαη/νξίδεηαη γηα 

λα δηεπζχλεη δεκφζην ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο· 
  
 «Γηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο εθπαίδεπζεο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

(Γ.Μ.Δ.) ή ην Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γ.Μ.Σ.Δ.Δ.), 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε· 
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 «δηθαζηήξην» ζεκαίλεη δηθαζηήξην αξκφδηαο δηθαηνδνζίαο∙ 
  

 
51(Ι) ηνπ 1998 
72(Ι) ηνπ 1999 
23(Ι) ηνπ 1999 

56(Ι) ηνπ 2008. 

«Γηνξγαλσηήο ηαμηδηψλ» ζεκαίλεη ην πξφζσπν πνπ δηνξγαλψλεη νξγαλσκέλα ηαμίδηα, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 θαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Οξγαλσκέλσλ 
Σαμηδηψλ, Γηαθνπψλ θαη Πεξηεγήζεσλ Νφκνπ· 

 «εγγξαθή» ζεκαίλεη ηελ εγγξαθή γηα πξψηε θνξά καζεηή πνπ πξνέξρεηαη απφ δεκφζην 
ζρνιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε δεκφζην ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη απφ ηδησηηθφ 
ζρνιείν Γεκνηηθήο ή Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζε δεκφζην ζρνιείν 
Μέζεο Δθπαίδεπζεο· 

  
 «εθπαηδεπηήο» ζεκαίλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ιεηηνπξγφ πνπ θαηέρεη ζέζε ζηε Γεκφζηα 

Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία θαη δηνξίδεηαη γηα ππεξεζία ζε ζρνιείν Μέζεο Σερληθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Δηδηθή ρνιή ή Μεηαιπθεηαθφ Ιλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Μ.Ι.Δ.Δ.Κ.)· 

  
 

221 ηνπ 1991. 
«Δθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα» ή «Πεξηθέξεηα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ 
απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Δθπαηδεπηηθψλ Πεξηθεξεηψλ Νφκνπ, πνπ πξνβιέπεη γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη γηα ζπλαθή ζέκαηα θαη ζεκαίλεη ηε γεσγξαθηθή 
πεξηνρή ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη έλα (1) ηνπιάρηζην ζρνιείν, ε νπνία θαζνξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ· 

  
 «Δθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο» ζεκαίλεη ην ιεηηνπξγφ πνπ θαηέρεη ζέζε ζηε Γεκφζηα 

Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία· 
  
 «Δπαξρηαθφ Γξαθείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο» ζεκαίλεη ην γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο πφιεηο ησλ επαξρηψλ ηεο Κχπξνπ· 
  
 «Δπαξρηαθφο Πξψηνο Λεηηνπξγφο Δθπαίδεπζεο» ή «Δπαξρηαθφο Π.Λ.Δ.» ζεκαίλεη ηνλ Πξψην 

Λεηηνπξγφ Δθπαίδεπζεο πνπ πξνΐζηαηαη Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο· 
  
 «Δπηζεσξεηήο Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο» ή «Δ.Μ.Δ.» ή «Δπηζεσξεηήο Μέζεο Σερληθήο 

θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο» ή «Δ.Σ.Δ.»» ζεκαίλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ιεηηνπξγφ πνπ 
θαηέρεη ζέζε Δπηζεσξεηή θαη εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην νηθείν ζρέδην 
ππεξεζίαο· 

  
 «εζσηεξηθνί θαλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 19∙ 
  
 «θαζεγεηήο» ζεκαίλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ιεηηνπξγφ πνπ δηνξίδεηαη γηα ππεξεζία ζε ζρνιείν 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο· 
  
 «θεδεκφλαο» ζεκαίλεη έλαλ (1) εθ ησλ δχν (2) βηνινγηθψλ ή λφκηκσλ ζεηψλ γνλέσλ ή 

εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν απφ κέξνπο ηνπο, θαηφπηλ έλνξθεο δήισζεο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή 
ην γνλέα πνπ νξίδεηαη σο ν έρσλ ηε γνληθή κέξηκλα, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 
εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ, ζε πεξίπησζε γνλέσλ πνπ έρνπλ πάξεη δηαδχγην, κεηά απφ ζρεηηθή 
απφθαζε δηθαζηεξίνπ ή ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, φηαλ απηέο αλαιακβάλνπλ ηελ θεδεκνλία ηνπ παηδηνχ· 

  
 «ιπθεηαθφο θχθινο» ζεκαίλεη ηηο ηξεηο (3) ηειεπηαίεο ηάμεηο ησλ ζρνιείσλ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο· 
  
 «ιχθεην» ζεκαίλεη ην ιπθεηαθφ θχθιν ηεο Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο∙ 
  
 «Μέζε Δθπαίδεπζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί 

Γεκνζίαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκνπ· 
 

 «κεηεγγξαθή» ζεκαίλεη ηε κεηαθίλεζε θαη εγγξαθή καζεηή, ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 
έλα (1) δεκφζην ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ζε άιιν δεκφζην ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο· 

  
 «Μ.Ι.Δ.Δ.Κ.» ζεκαίλεη ηα Μεηαιπθεηαθά Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο· 
  
 «Ο.Δ.Λ.Μ.Δ.Κ.» ζεκαίλεη ηελ Οξγάλσζε Διιήλσλ Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Κχπξνπ· 
  
 «Ο.Λ.Σ.Δ.Κ.» ζεκαίλεη ηελ Οξγάλσζε Λεηηνπξγψλ Σερληθήο Δθπαίδεπζεο Κχπξνπ· 
  
 «Παγθχπξηα πλνκνζπνλδία Οκνζπνλδηψλ πλδέζκσλ Γνλέσλ Γεκνζίσλ ρνιείσλ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο» ζεκαίλεη ηελ νξγάλσζε πνπ εθπξνζσπεί ζε παγθχπξην επίπεδν ηνπο 
ζπλδέζκνπο γνλέσλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο· 
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 «Παγθχπξηα πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μαζεηψλ» ή «Π..Δ.Μ.» ζεκαίλεη ηελ νξγάλσζε ησλ 
καζεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο  ζε παγθχπξηα θιίκαθα ε νπνία εθιέγεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε 
βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

  
 «Πξψηνο Λεηηνπξγφο Δθπαίδεπζεο» ή «Π.Λ.Δ.» ζεκαίλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ιεηηνπξγφ πνπ 

θαηέρεη ζέζε Πξψηνπ Λεηηνπξγνχ Δθπαίδεπζεο θαη εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην νηθείν ζρέδην ππεξεζίαο· 

  
 «χλδεζκνο Γνλέσλ» ζεκαίλεη ην ζχλδεζκν πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο νξγαλσκέλνπο γνλείο 

ή θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ελφο (1) ζρνιείνπ, ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Τπνπξγείν 
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ· 

  
 «ρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο» ζεκαίλεη δεκφζην ζρνιείν κέζεο γεληθήο θαη κέζεο ηερληθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πεξηιακβάλεη Δζπεξηλφ ρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη 
Δζπεξηλή Σερληθή ρνιή· 

  
      Κεθ. 169. 

44 ηνπ 1969 
Δ.Κ.. 

5 ηνπ 1960 
10 ηνπ 1961 
7 ηνπ 1962 

60 ηνπ 1970 
108(Ι) ηνπ 1997. 

«ρνιηθή Δθνξεία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 23 ηνπ πεξί 
Μέζεο Δθπαηδεχζεσο Νφκνπ·  

 «Σερληθή ρνιή» ζεκαίλεη ην ιπθεηαθφ θχθιν ησλ ρνιείσλ Μέζεο Σερληθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο· θαη 

  
 «Τπνπξγφο» θαη «Τπνπξγείν» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη θάζε Σκήκα ηνπ, αληίζηνηρα. 
  
 ΜΔΡΟ II 
  
Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ 
εξκελεία θαη εθαξκνγή 
ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

3.-(1) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ή/θαη δεκφζηα αξρή εκπιέθεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ 
εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ έρεη ππνρξέσζε, αλεμάξηεηα απφ ην θαηά 
πφζν απηφ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ή κε, λα εξκελεχεη θαη λα εθαξκφδεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ- 

   
  (α)  ρσξίο θακία δηάθξηζε ζηε θπιή, ην ρξψκα, ην θχιν, ηε γιψζζα, ηε 

ζξεζθεία, ηηο πνιηηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο ηνπ παηδηνχ ή ησλ γνλέσλ ή 
θεδεκφλσλ ηνπ ή ηελ ππεθνφηεηα, εζληθή ή θνηλσληθή θαηαγσγή, ηελ 
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, ηελ αληθαλφηεηα, ηε γέλλεζε, ην ζεμνπαιηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ ή νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε, 

 
  (β)  κε ζεβαζκφ ζην εγγελέο δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηε δσή, ηελ επηβίσζε θαη 

ηελ αλάπηπμε, 
 

  (γ)  κε ζεβαζκφ ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ πξνζσπηθή αμία ηνπ παηδηνχ θαη κε 
ακεξνιεςία, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε, ζηελ 
επεκεξία θαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ, θαη κε πιήξε ζεβαζκφ ζηε 
ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπ αθεξαηφηεηά, 

 
  (δ)  ιακβάλνληαο ππφςε πξσηίζησο ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, θαηά ηε ιήςε 

νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ε νπνία ην επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα, 
 

  (ε)  κε ζεβαζκφ ζην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα 
ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ην αθνξνχλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία 
θαη ηνλ βαζκφ σξηκφηεηάο ηνπ, 

 
  (ζη)  κε ζεβαζκφ ζηελ αξρή φηη θαλέλα παηδί δελ ππνβάιιεηαη ζε πνηλέο ή ζε 

κεηαρείξηζε πνπ είλαη απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθέο, θαη 
 

  (δ)  κε ζεβαζκφ ζηελ αξρή φηη ε ιήςε παηδαγσγηθψλ κέηξσλ απνβιέπεη ζηε 
βειηίσζε ηεο απηνπεηζαξρίαο ηνπ παηδηνχ. 

 
     (2) Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, θάζε πξφζσπν ή δεκφζηα αξρή, 
ιακβάλεη ππφςε ηελ ειηθία, ηνλ βαζκφ σξηκφηεηαο, ηελ πγεία, ηε δηαλνεηηθή θαη θπζηθή 
αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ην θαηά πφζν απηφ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν βξίζθεηαη ζε επάισηε 
θαηάζηαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη αλαηξνθήο 
ηνπ. 

   
      (3) Απαγνξεχεηαη ε άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο ελαληίνλ παηδηνχ. 
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138(Ι) ηνπ 2001 
37(Ι) ηνπ 2003 

105(Ι) ηνπ 2012.   

 (4) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ή/θαη δεκφζηα αξρή,  εκπιέθεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ 
εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, έρεη ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχεη ηελ 
ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ηνπ παηδηνχ, θαζψο επίζεο θαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ηνπ 
ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 
Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ θαη λα δηαζθαιίδεη φηη παξέρεηαη ε ειάρηζηε 
δπλαηή πξφζβαζε ζε φια ηα ερνγξαθεκέλα ή βηληενζθνπεκέλα πιηθά ή έγγξαθα πνπ 
πεξηέρνπλ επαίζζεηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα παηδηνχ, πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Γεληθέο αξρέο 
ιεηηνπξγίαο ησλ 
δεκφζησλ ζρνιείσλ 
Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

4.-(1)(α) Ο καζεηήο έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε ηεο γλψκεο ή ησλ απφςεψλ ηνπ 
κέζα ζην ζρνιείν, φηαλ απηέο δηαηππψλνληαη κε ηξφπν πνπ λα κελ πξνζβάιινπλ ηελ 
ππφιεςε ή ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ άιισλ.  
 

  
  (β) Σν αλαθεξφκελν ζηελ παξάγξαθν (α) δηθαίσκα πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία 

αλαδήηεζεο, ιήςεο θαη δηάδνζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ, αλεμαξηήησο 
ζπλφξσλ, ππφ πξνθνξηθή, γξαπηή, ηππσκέλε ή θαιιηηερληθή κνξθή ή κε νπνηνδήπνηε άιιν 
ηξφπν επηιέμεη ν καζεηήο: 

  
 Ννείηαη φηη ε ειεπζεξία έθθξαζεο γλψκεο ή απφςεσλ ηνπ καζεηή εθθξάδεηαη θαηά 

ηξφπν πνπ δελ πεξηιακβάλεη θακηά παξφηξπλζε ζε κίζνο ή πξνζπάζεηα επηβνιήο ζέζεσλ 
ιφγσ δηαθνξψλ θπιήο, θχινπ, ζξεζθείαο, ηζαγέλεηαο,  θνκκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή 
νπνηαζδήπνηε άιιεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

  
         (2)(α)  Ο καζεηήο έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο. Σα 

ζρνιεία νθείινπλ λα ζέβνληαη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ησλ 
λφκηκσλ θεδεκφλσλ ηνπ καζεηή, λα ηνλ θαζνδεγνχλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ σο άλσ 
δηθαηψκαηνο θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ.  
 

(β) Η ειεπζεξία εθδήισζεο ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπ δελ κπνξεί λα 
ππφθεηηαη παξά κφλν ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν θαη πνπ είλαη αλαγθαίνη 
γηα ηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ 
δεκφζησλ εζψλ ή ησλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ. 

  
       (3) Καλέλαο καζεηήο δελ ζα απνηειεί αλαίηηα, απζαίξεηα ή παξάλνκα αληηθείκελν 

παξέκβαζεο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ, νχηε 
πξνζβνιψλ ηεο ηηκήο, ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ππφιεςήο ηνπ: 

  
 Ννείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ππφλνηα πσο ηίζεηαη ζέκα αζθάιεηαο ηεο 

ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ή ηεο δσήο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή ή άιισλ καζεηψλ, δχν 
εληεηαικέλνη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί ηνπ ηδίνπ θχινπ επηζεσξνχλ ηε ζρνιηθή ηζάληα ηνπ 
καζεηή ή πξνβαίλνπλ ζε ζσκαηηθφ έιεγρφ ηνπ γηα χπαξμε επηθίλδπλσλ αληηθείκελσλ ή/θαη 
νπζηψλ: 

 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην ζρνιείν δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θάζε παηδηνχ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 
Υαξαθηήξα Νφκν.   

      (4) Κάζε ζρνιείν ζπζηήλεη Δπηηξνπή Αγσγήο Τγείαο θαη Πξφιεςεο ηεο Δλδνζρνιηθήο Βίαο, 
ε νπνία εθπνλεί ζρέδην δξάζεο κέρξη ηέινο επηεκβξίνπ, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε 
ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζηε βειηίσζε θαη ζηελ 
πξναγσγή ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ησλ καζεηψλ: 

  
 Ννείηαη φηη, ε Δπηηξνπή Αγσγήο Τγείαο θαη Πξφιεςεο ηεο Δλδνζρνιηθήο Βίαο 

ζπλεξγάδεηαη θαη ζπκκεηέρεη ζε πνιπζεκαηηθέο επηηξνπέο καδί κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (Δπαξρηαθφ ΠΛΔ,  πληνληζηηθή Δπηηξνπή Αγσγήο 
Τγείαο θαη Πξφιεςεο, Οκάδα Άκεζεο Παξέκβαζεο, Τπεξεζία πκβνπιεπηηθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο,  Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο θαη Δπαξρηαθή Δπηηξνπή 
Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο), θαζψο θαη άιιεο ππεξεζίεο ηεο Γεκνθξαηίαο (Τπεξεζία 
Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη Τπεξεζίεο 
Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο): 

  
       Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ην ζρνιείν ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά 

κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχεη ηνπο καζεηέο απφ νπνηαδήπνηε κνξθή βίαο, 
θαθνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεμνπαιηθήο, πξνζβνιήο, εθκεηάιιεπζεο ή 
έιιεηςεο θξνληίδαο. 

  
       (5) Σν ζρνιείν, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, πινπνηεί ζηαδηαθά εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδνπλ- 
   
  (α)  πεξηβάιινλ θαη παηδαγσγηθέο ππεξεζίεο πνηφηεηαο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

αλάπηπμε ειεχζεξσλ, δεκνθξαηηθψλ, πγηψλ θαη νινθιεξσκέλσλ 
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πξνζσπηθνηήησλ· 
   
  (β)  ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ, 
πεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο· 

   
  (γ) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη 

ςπρνινγηθήο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο· 
   
 
 

29 ηνπ 1977 
67 ηνπ 1983 

20(Ι) ηνπ 1992  
5(Ι) ηνπ 2000 

41(Ι) ηνπ 2001 
91(Ι) ηνπ 2003 

146(Ι) ηνπ 2005 
24(Ι) ηνπ 2010 
99(Ι) ηνπ 2010 

57(Ι) ηνπ 2016. 

 (δ)  πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη πνιηηφηεηαο πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ 
πξνζηαζία ησλ καζεηψλ απφ ηελ παξάλνκε ρξήζε λαξθσηηθψλ 
θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Ναξθσηηθψλ Φαξκάθσλ θαη Φπρνηξφπσλ Οπζηψλ Νφκνπ· 

  (ε)  ηελ παξνρή πξνιεπηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 
αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 
αλαιθαβεηηζκνχ θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ· 

   
  (ζη)  ηελ πξναγσγή ηνπ αιιεινζεβαζκνχ· 
   
  (δ)  ηελ ελζάξξπλζε ηεο ηαθηηθήο ζρνιηθήο θνίηεζεο θαη ηε κείσζε ησλ 

απνπζηψλ· 
   
 
 

243 ηνπ 1990 
5(ΙΙΙ) ηνπ 2000 

9(ΙΙΙ) ηνπ 2010. 

 (ε)  ηελ εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο πεηζαξρίαο θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηελ 
αμηνπξέπεηα ηνπ καζεηή σο αλζξψπηλνπ φληνο, ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα 
ηνπ Παηδηνχ (Κπξσηηθνχ) Νφκνπ. 

   
         (6) Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνζθνπεί θαη- 
   
  (α)  ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ πιεξέζηεξε 

δπλαηή αλάπηπμε ησλ ραξηζκάησλ ηνπ θαη ησλ ζσκαηηθψλ θαη 
πλεπκαηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ∙ 

 
  (β)  ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο 

ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο θαη αξρέο πνπ θαζηεξψλνληαη ζηνλ Υάξηε ησλ 
Ηλσκέλσλ Δζλψλ∙ 

   
  (γ)  ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ, ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ, ηε γιψζζα ηνπ θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπ αμίεο, θαζψο θαη 
ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ πξνο ηηο εζληθέο αμίεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δηαβηνί, 
ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία θαηάγεηαη θαη γηα ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ 
δηαθέξνπλ απφ ην δηθφ ηνπ∙ 

   
  (δ)  ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα κία ππεχζπλε δσή ζε κία ειεχζεξε 

θνηλσλία κέζα ζε πλεχκα θαηαλφεζεο, εηξήλεο, αλνρήο, ηζφηεηαο ησλ 
θπιψλ θαη θηιίαο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ιανχο θαη ηηο εζληθέο θαη 
ζξεζθεπηηθέο νκάδεο θαη ζηα πξφζσπα απηφρζνλεο θαηαγσγήο∙ 

   
  (ε)  ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 
   
         (7) Σν ζρνιείν δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ηξίησλ πξνζψπσλ ζε απηφ, ρσξίο άδεηα απφ ηε 

Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 
  
Καζήθνληα θαη 
ππνρξεψζεηο καζεηψλ. 

5. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ν καζεηήο εθηειεί ηα καζεηηθά 
ηνπ θαζήθνληα, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία θαη απφ ηνπο 
εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. 

  
      (2) ην καζεηή κπνξεί λα αλαηεζεί, κε ηε ζπλαίλεζή ηνπ, εξγαζία εθηφο πξνγξάκκαηνο 

κέζα ζην πιαίζην ησλ ελδνζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 

  
      (3) Ο καζεηήο θνξεί θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν ηελ εγθεθξηκέλε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 
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89(Ι) ηνπ 1996 
158(Ι) ηνπ 2001 

25(Ι) ηνπ 2002 
41(Ι) ηνπ 2003 
99(Ι) ηνπ 2003 
33(Ι) ηνπ 2011 

170(Ι) ηνπ 2015 
178(Ι) ηνπ 2015. 

θαη Πνιηηηζκνχ ζηνιή, πνπ θαζνξίδεηαη κε ζρεηηθή εγθχθιην, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 
πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο

.
 ε ζηνιή ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαζνξίδεηαη κε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
.
 ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ εθδίδεη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ 
εππξεπή εκθάληζε ησλ καζεηψλ

.
 ζρεηηθά κε ηε ζηνιή  ησλ καζεηψλ γηα ηα εξγαζηήξηα, ην 

ζρνιείν εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκνπ θαη ν 
καζεηήο ζπκκνξθψλεηαη ζρεηηθά. 

      (4) Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ, εθηφο αλ κε εηδηθή αλαθνίλσζε ή απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή 
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ζε θάζε εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ 
ζρνιηθψλ εθδξνκψλ θαη νκαδηθψλ εθθιεζηαζκψλ: 

  
 Ννείηαη φηη καζεηήο δελ ππνρξενχηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε νκαδηθφ εθθιεζηαζκφ, αλ ην 

δειψζεη ν γνλέαο ή ν θεδεκφλαο ηνπ ή ν ίδηνο αλ είλαη ειηθίαο πέξαλ ησλ δεθαέμη (16) εηψλ, 
θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο:  

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη καζεηήο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθφ εθθιεζηαζκφ επηβιέπεηαη 

θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ εθθιεζηαζκνχ απφ πξνζσπηθφ πνπ νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ην 
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη αζρνιείηαη κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κειέηεο. 

  
         (5) Μαζεηήο ηηκσξείηαη κε απνβνιή απφ ηα καζήκαηα, αθνχ ελεκεξσζνχλ  ακέζσο απφ 

ην Γηεπζπληή νη γνλείο ή ν θεδεκφλαο ηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 22. 
  
          (6) Απνπζία ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη κε εηδηθή ππεχζπλε 

βεβαίσζε ηνπ γνληνχ ή θεδεκφλα πνπ λα κπνξεί λα γίλεη δεθηή απφ ηε Γηεχζπλζε. Η 
βεβαίσζε ή ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηε 
Γηεχζπλζε, φηαλ ν καζεηήο επαλέιζεη ζην ζρνιείν θαη φρη αξγφηεξα απφ πέληε (5) εξγάζηκεο 
εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο επηζηξνθήο θαη γηα ηνπο κήλεο Μάην θαη Ινχλην, φρη αξγφηεξα απφ 
δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο επηζηξνθήο. 
 

          (7) Μαζεηήο πνπ απνπζίαζε δηθαηνινγεκέλα πέξαλ ησλ δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ, 
ιφγσ αζζέλεηαο, απνβνιήο ή άιιεο ηεθκεξησκέλεο αηηίαο απφ ην ζρνιείν, έρεη ππνρξέσζε 
λα θαιχςεη ηα θελά ζηα καζήκαηα πνπ έραζε κε ηε βνήζεηα ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ. 

  
          (8) Κάζε καζεηήο, αηνκηθά ή καδί κε άιινπο καζεηέο, έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη 

αηηήκαηα ή παξάπνλα πξνο ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ
.
 έγγξαθα αηηήκαηα ή παξάπνλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε εθπαηδεπηηθφ ιεηηνπξγφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ, ν νπνίνο, αθνχ αθνχζεη ηελ εθδνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ, ηα δηεξεπλά θαη 
ηα δηαβηβάδεη αλάινγα ζηελ αξκφδηα αξρή καδί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θαη αθνχ ελεκεξψζεη 
ηαπηφρξνλα ηνλ ελδηαθεξφκελν εθπαηδεπηηθφ. 

        (9) Μαζεηήο πνπ ζπιιακβάλεηαη λα αληηγξάθεη ζε γξαπηέο εμεηάζεηο βαζκνινγείηαη κε ην 
βαζκφ έλα (1) θαη ππνρξενχηαη λα απνρσξήζεη απφ ηελ ηάμε

.
 βαζκνινγείηαη επίζεο κε 

κνλάδα θαη ν καζεηήο πνπ αξλείηαη αδηθαηνιφγεηα λα ιάβεη κέξνο ζε δηαγψληζκα ή βξίζθεηαη 
ζην ζρνιείν θαη δελ πξνζέξρεηαη ζηελ ηάμε θαηά ηελ ψξα ηνπ δηαγσλίζκαηνο. Όπνπ είλαη 
δπλαηφ, ηα ζρεηηθά ηεθκήξηα επηζπλάπηνληαη ζην γξαπηφ ηνπ δνθίκην θαη ν δηδάζθσλ ή ν 
επηηεξεηήο θαζεγεηήο αλαγξάθεη απαξαίηεηα ζρεηηθή παξαηήξεζε ζην γξαπηφ δνθίκην ηνπ 
καζεηή.  Παηδαγσγηθά κέηξα ιακβάλνληαη θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζπλελλννχληαη 
πξνθνξηθά ή άιισο πσο θαηά ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο. 

  
         (10) Μαζεηήο πνπ δηαπξάηηεη παξάπησκα θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

ππφθεηηαη ζε παηδαγσγηθά κέηξα πνπ πξνλννχλ νη παξφληεο Καλνληζκνί.  ηα ίδηα 
παηδαγσγηθά κέηξα ππφθεηηαη ν καζεηήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην παξάπησκα 
δηαπξάρζεθε έμσ απφ ην ζρνιείν, αλ ην παξάπησκα απηφ έγηλε ζε εξγάζηκν γηα ην ζρνιείν 
ρξφλν ή εθηφο σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, λννπκέλνπ φηη ην παξάπησκα αθνξά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζρνιείνπ ή ησλ καζεηψλ ή ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ή αθνξά ζηελ 
πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο καζεηψλ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ.  Δπίζεο ζε 
παηδαγσγηθά κέηξα ππφθεηηαη καζεηήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνπίπηεη ζε παξάπησκα θαηά 
ηε δηάξθεηα ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ, ζρνιηθψλ απνζηνιψλ ή θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ κε ζρνιηθφ 
ιεσθνξείν ζε κε εξγάζηκν ρξφλν. 

  
 ΜΔΡΟ ΙΙΙ 
  
Γηνίθεζε. 6. Σα δεκφζηα ρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα ηελ 
παξερφκελε απφ απηά εθπαίδεπζε. 
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ρνιηθή  
ρξνληά. 

7.-(1) Η ζρνιηθή ρξνληά αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ 
ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ. 

  
    (2) Οη ζρνιηθέο εξγαζίεο αξρίδνπλ ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ θαη ιήγνπλ ηελ 30ε 

Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ. 
  
    (3) Σα καζήκαηα αξρίδνπλ ηελ πέκπηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ 1ε επηεκβξίνπ

.
 ε ιήμε 

ησλ καζεκάησλ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά γίλεηαη σο αθνινχζσο:  
  
  (i) Γηα ηηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζηαθνχ θχθινπ, ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ 

Μαΐνπ· 
(ii) γηα ηελ Γ΄ ηάμε Λπθείνπ θαη φισλ ησλ ηάμεσλ ησλ Σερληθψλ ρνιψλ, 

ηέινο ηνπ πξψηνπ  δεθαεκέξνπ ηνπ Μαΐνπ· θαη 
(iii)  γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ, ηα καζήκαηα ιήγνπλ ηέινο ηνπ 

δεπηέξνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Μαΐνπ. 
  

      (4) Γηα ηνπο καζεηέο ησλ Σερληθψλ ρνιψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε 
ζηε βηνκεραλία, νη ζρεηηθέο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ νξίδνληαη 
απφ ηνλ Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο: 

  
 Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεί ηηο πην πάλσ εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη 

ιήμεο ησλ καζεκάησλ, αλ ζεσξεί φηη ε δηαθνξνπνίεζε απηή ζα εμππεξεηήζεη ηηο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ επεξεάδεηαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ εξγάζηκσλ εκεξψλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

  
      (5)(α) Κάζε ζρνιηθή ρξνληά δηαθξίλεηαη, γηα ζθνπνχο θαηαλνκήο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ζε δχν (2) ηεηξάκελα σο 
αθνινχζσο:  

  (i)  Α΄ ηεηξάκελν: Έλαξμε καζεκάησλ κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ 
δεθαπελζεκέξνπ ηνπ Ιαλνπαξίνπ· θαη 

(ii)  Β΄ ηεηξάκελν: Σέινο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ Ιαλνπαξίνπ κέρξη 
ηε ιήμε ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ ηνπ θάζε 
θχθινπ. 

 (β) Η ιήμε ησλ καζεκάησλ γηα ην Α΄ ηεηξάκελν γηα ηηο ηάμεηο ηνπ ιπθεηαθνχ θχθινπ, γίλεηαη 
ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ.    

 (γ) Μία (1) εκέξα θάζε ηεηξάκελν, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε ζρεηηθή εγθχθιην ηεο αξκνδίαο 
αξρήο, νξίδεηαη σο ε «Ηκέξα Δθπαηδεπηηθνχ» θαη αμηνπνηείηαη γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα κε ηε 
ζπλδξνκή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κχπξνπ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Δπαξρηαθνχ 
Π.Λ.Δ. ή ηνπ  Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ην 
ηκήκα Δθπαίδεπζεο: 

           Ννείηαη φηη θαηά ηηο δχν (2) πην πάλσ εκέξεο, νη καζεηέο δελ πξνζέξρνληαη ζηα 
ζρνιεία. 

  
      (6)(α)(i) Η πεξίνδνο γηα ηηο πξναγσγηθέο, ηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο θαη ηηο εμεηάζεηο Β΄ 

ζεηξάο γηα καζεηέο πνπ αηηνχληαη βειηίσζε βαζκνχ ζηα κε εμεηαδφκελα καζήκαηα θαη γηα 
καζεηέο πνπ δηθαηνινγεκέλα απνπζίαδαλ ζηηο εμεηάζεηο αξρίδεη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ 
καζεκάησλ θάζε ηεηξακήλνπ. 

 (ii) Aπφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019 νη Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο Λπθείνπ θαη Σερληθψλ ρνιψλ 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ηεηξακήλσλ:    

 Ννείηαη φηη νη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεηξακήλσλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ είλαη εληαίεο: 
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη νη πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ηεηξακήλσλ ζα εηζαρζνχλ γηα ηελ Α΄ θαη 

Β΄ Λπθείνπ απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019 θαη νη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεηξακήλσλ γηα ηε 
Γ΄ Λπθείνπ απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2019-2020: 

 Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019 νη ηάμεηο Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ θαη 
Σερληθψλ ρνιψλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ηεηξακήλσλ

.
 ζηηο απνιπηήξηεο 

εληαίεο εμεηάζεηο ηεηξακήλσλ ζπκκεηέρνπλ νη ηειεηφθνηηνη καζεηέο Λπθείνπ θαη Σερληθψλ 
ρνιψλ θαη Ιδησηηθψλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηδίνπ ηχπνπ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 
απφθηεζε απνιπηεξίνπ

.
 ε αξκφδηα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή εγθχθιην κε ηελ νπνία 

θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη ην πξφγξακκα δηεμαγσγήο ησλ Παγθππξίσλ Δμεηάζεσλ 
Απφιπζεο: 

 
 

14(Ι) ηνπ 2017. 

Ννείηαη έηη έηη πεξαηηέξσ φηη απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2019-2020, καζεηήο ν νπνίνο ζηνρεχεη 
ζε εμαζθάιηζε ζέζεο ζηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο παξαθάζεηαη 
ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο Πξφζβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ 
Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ Πξφζβαζεο ζηα Αλψηεξα θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα 
(ΑΑΔΙ) ηεο Κχπξνπ θαη Διιάδαο Νφκνπ ηνπ 2017. 

  (iii) Η εηζαγσγή ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ ηεηξακήλσλ ζηηο ηξεηο 
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ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ζα γίλεη απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2020-2021, κε βάζε ηα πνξίζκαηα θαη 
ηηο εηζεγήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Δηδηθήο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Πξνεηνηκαζίαο θαη 
Αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή πνπ ζπζηήλεηαη δπλάκεη ηνπ 
Καλνληζκνχ 47 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 

 Ννείηαη φηη κέρξη ηελ εθαξκνγή ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ 
ηεηξακήλσλ ζην Γπκλάζην, ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ καζεκάησλ ζην Γπκλάζην ηνπνζεηείηαη 
εληφο ηνπ πξψηνπ επηαεκέξνπ ηνπ Ινπλίνπ θαη απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. 

  (iv)   Η δηδαθηέα χιε θαζνξίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ, πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ 
καζεκάησλ θάζε ηεηξακήλνπ

.  
ε εμεηαζηέα χιε αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο σθέιηκεο 

δηδαθηηθέο πεξηφδνπο: 
 Ννείηαη φηη επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πξναγσγηθψλ θαη 

απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ ηεηξακήλσλ δελ δηεμάγεηαη θακία άιιε γξαπηή εμέηαζε. 
  
 (β) Η πεξίνδνο ησλ θαηαηαθηήξησλ εμεηάζεσλ γηα ζθνπνχο κεηάηαμεο γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ 

Λπθείνπ μεθηλά πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ιπθεηαθνχ θχθινπ ην Β΄ ηεηξάκελν θαη 
κπνξεί λα επεθηαζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ.  

  
 (γ) Οη αλεμεηάζεηο Ινπλίνπ γίλνληαη σο αθνινχζσο: 
   (i)  Γηα ην γπκλαζηαθφ θχθιν, ηέινο Ινπλίνπ· 

(ii)  γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε Λπθείνπ θαη Σερληθψλ ρνιψλ, αξρέο ηνπ 
δεπηέξνπ δεθαεκέξνπ Ινπλίνπ· θαη 

(iii)  γηα ηελ Γ΄ ηάμε Λπθείνπ θαη Σερληθψλ ρνιψλ, ηέινο ηνπ πξψηνπ 
δεθαεκέξνπ ηνπ Ινπλίνπ:   

 Ννείηαη φηη γηα ην Λχθεην θαη ηηο Σερληθέο ρνιέο, ε δηάξθεηα ησλ αλεμεηάζεσλ κπνξεί λα 
είλαη κέρξη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο. 

  
 (δ) Οη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο γηα ηνπο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθά ζρνιεία 

δηεμάγνληαη κέζα ζηνλ Ινχλην, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ζρεηηθή εγθχθιην ηεο αξκφδηαο αξρήο. 
  
 (7)(α)(i) Σελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Α΄ ηεηξακήλνπ παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο 

πξφγξακκα αλαηξνθνδφηεζεο θαη εληζρπηηθήο/ ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο, δηάξθεηαο πέληε 
(5) εξγάζηκσλ εκεξψλ.  

(ii) To πξφγξακκα αλαηξνθνδφηεζεο θαη εληζρπηηθήο/ ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο, γηα 
ηα κε εμεηαδφκελα καζήκαηα, δηαξθεί γηα φζν ρξφλν θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 

 (iii) To πξφγξακκα αλαηξνθνδφηεζεο θαη εληζρπηηθήο/ ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο γηα 
ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα, δηαξθεί γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη. 

  
 (β) Πξφγξακκα αλαηξνθνδφηεζεο θαη εληζρπηηθήο/ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο, αλάινγα 

κε ηηο δηαγλσζκέλεο αλάγθεο ηνπο, πξνζθέξεηαη κεηά ηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο Β΄ 
ηεηξακήλνπ ζηνπο καζεηέο ηνπ γπκλαζηαθνχ θχθινπ θαη ησλ ηάμεσλ Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ θαη 
Σερληθψλ ρνιψλ, νη νπνίνη βάζεη ησλ πξνλνηψλ ησλ Καλνληζκψλ 14, 15 θαη 18 
παξαπέκπνληαη ζε αλεμέηαζε. Σν πξφγξακκα δηαξθεί δχν (2) εβδνκάδεο θαη είλαη 
ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. Μαζεηέο πνπ απνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηα 
πέξαλ ηνπ είθνζη ηνηο εθαηφλ (20%) ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξακέλνπλ 
ζηάζηκνη.  

  
 (γ) Οη καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο Σερληθψλ ρνιψλ ζπκκεηέρνπλ 

ππνρξεσηηθά ζηελ Πξαθηηθή Δμάζθεζε ζηε Βηνκεραλία, δηάξθεηαο δχν (2) εβδνκάδσλ 
(πεξίνδνο Ινπλίνπ - Απγνχζηνπ), ελψ νη καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ Πξαθηηθήο Καηεχζπλζεο 
Σερληθψλ ρνιψλ ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηελ Πξαθηηθή Δμάζθεζε ζηε Βηνκεραλία, 
δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ (πεξίνδνο Ινπλίνπ - Απγνχζηνπ), ζχκθσλα θαη κε ηηο 
πξφλνηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηεο αξκφδηαο αξρήο: 

  
 Ννείηαη φηη απφ ηηο πξφλνηεο ηεο πην πάλσ ππνπαξαγξάθνπ (γ) εμαηξείηαη ν θιάδνο ησλ 

Ξελνδνρεηαθψλ, θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπ ξπζκίδεηαη κε μερσξηζηή εγθχθιην ηεο 
αξκφδηαο αξρήο. 

  
 (δ) Πξφγξακκα αλαηξνθνδφηεζεο θαη ππνζηεξηθηηθήο/εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο 

πξνζθέξεηαη κεηά ηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο Β΄ ηεηξακήλνπ ζηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ Γ΄ 
Λπθείνπ θαη Σερληθψλ ρνιψλ, νη νπνίνη βάζεη ησλ Καλνληζκψλ 14, 15 θαη 18 παξαπέκπνληαη 
ζε αλεμέηαζε

. 
ζε πεξίπησζε πνπ απηνί απνπζηάζνπλ αδηθαηνιφγεηα απφ ην πξφγξακκα 

πέξαλ ηνπ είθνζη ηνηο εθαηφλ (20%) ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφηε 
παξαπέκπνληαη ζηελ επφκελε πεξίνδν αλεμεηάζεσλ: 

  
 Ννείηαη φηη ζην πξφγξακκα αλαηξνθνδφηεζεο θαη ππνζηεξηθηηθήο/εληζρπηηθήο 
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δηδαζθαιίαο δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη καζεηέο ησλ ηάμεσλ Γ΄ Λπθείνπ θαη Σερληθψλ 
ρνιψλ. 

  
      (8) Οη εγγξαθέο καζεηψλ δηεμάγνληαη ην ηέινο Ινπλίνπ. 
  
      (9)(α) Δθπξφζεζκεο εγγξαθέο καζεηψλ δηελεξγνχληαη απφ ηελ 1

ε
 κέρξη ηελ 15

ε
 

επηεκβξίνπ, κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ. Η δεφλησο αηηηνινγεκέλε απφθαζή 
ηνπ θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Γηεπζπληηθήο Οκάδαο: 
 

Ννείηαη φηη ηπρφλ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ δελ επεξεάδεη ηε ζηειέρσζε ηνπ 
ζρνιείνπ. 

  
 (β) Πέξαλ ηεο 16εο επηεκβξίνπ ε έγθξηζε εγγξαθήο παξέρεηαη απφ ηνλ νηθείν Δπαξρηαθφ 

Π.Λ.Δ., ζηηο πεξηπηψζεηο ζρνιείσλ Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη απφ ην Γηεπζπληή Μέζεο 
Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο Σερληθψλ ρνιψλ. 

  
      (10)(α) Η αξκφδηα αξρή εθδίδεη αξρέο επηεκβξίνπ ζρεηηθή εγθχθιην κε ηηο αθξηβείο 

εκεξνκελίεο φισλ ησλ πην πάλσ πεξηγξαθφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  
  
 (β)  Η δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε ιήςε ηεο πην πάλσ εγθπθιίνπ εηνηκάδεη 

εηήζην πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηνλ νπνην ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην 
νηθείν επαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο ή ζην Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηερληθψλ ζρνιψλ θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ ν 
πξνγξακκαηηζκφο θνηλνπνηείηαη ζην Κεληξηθφ Μαζεηηθφ πκβνχιην. 

  
 (γ) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απξφβιεπηεο ζπλζήθεο επηβάιινπλ ηνχην, 

λα νξίζεη δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο γηα ηηο εξγαζίεο ησλ παξαγξάθσλ (1) έσο (7) θαηά 
πεξηθέξεηεο ή ζρνιεία. Ο νξηζκφο ησλ εκεξνκεληψλ γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα κε εγθχθιην 
πξνο ηα επεξεαδφκελα ζρνιεία θαη κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο. 

  
      (11) ε πεξίπησζε απψιεηαο δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, νη ζρνιηθέο εξγαζίεο παξαηείλνληαη 

αλάινγα, ψζηε λα ζπκπιεξψλεηαη ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο εξγάζηκσλ εκεξψλ ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (2). 
 

  
ρνιηθέο δηαθνπέο,  
αξγίεο θαη 
γηνξηέο. 

8.-(1) ρνιηθέο αξγίεο είλαη: 

  (α)  Όιεο νη αξγίεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο· 
   
  (β)  νη δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, απφ ηηο 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη ηηο 6 

Ιαλνπαξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν (2) εκεξνκεληψλ· 
   
  (γ)  νη δηαθνπέο ηνπ Πάζρα, απφ ηε Μεγάιε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή ηνπ 

Θσκά, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ δχν (2) εκεξψλ· 
   
  (δ)  νη αθφινπζεο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο: 
   
   (i) Ολνκαζηήξηα ηνπ εθάζηνηε Αξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ· 

   (ii) 30
ή
 Ιαλνπαξίνπ, Σξηψλ Ιεξαξρψλ θαη Διιεληθψλ Γξακκάησλ· 

   (iii) Γεπηέξα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο· θαη 

   (iv) 11
ε
 Ινπλίνπ (Απνζηφινπ Βαξλάβα). 

     
      (2) Οη θαζηεξσκέλνη ζρνιηθνί ενξηαζκνί, γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δηαηεζνχλ κέρξη δχν 

(2) δηδαθηηθέο πεξίνδνη, είλαη νη αθφινπζνη: 
 

  (α)  Η έλαξμε ησλ ηαθηηθψλ καζεκάησλ θαη ν θαζηεξσκέλνο αγηαζκφο· 
   
  (β)  ε επέηεηνο ηεο αλαθήξπμεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζηηο 30 

επηεκβξίνπ· 
   
  (γ)  ε επέηεηνο ησλ Οθησβξηαλψλ ηνπ 1931, ζηηο 21 Οθησβξίνπ∙ 
   
  (δ)  ε επέηεηνο ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1940, ζηηο 27 Οθησβξίνπ· 
   
  (ε)  ε εκέξα κλήκεο ησλ Πεζφλησλ θαηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974 θαη 

θαηαδίθεο ηεο αλαθήξπμεο ηνπ ςεπδνθξάηνπο, ζηηο 15 Ννεκβξίνπ· 
   
  (ζη)  ε επέηεηνο ηνπ Πνιπηερλείνπ, ζηηο 17 Ννεκβξίνπ· 
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  (δ)  ε επέηεηνο ηεο πηνζέηεζεο ηεο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, 
ζηηο 20 Ννεκβξίνπ· 

   
  (ε) ε γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ· 
   
  (ζ)  ε γηνξηή ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ ηεο 30εο Ιαλνπαξίνπ, ζηηο 29 

Ιαλνπαξίνπ· 
   
  (η) ε επέηεηνο ηεο 25εο Μαξηίνπ 1821, ζηηο 24 Μαξηίνπ· θαη 
   
  (ηα)  ε επέηεηνο ηεο 1εο Απξηιίνπ 1955, ζηηο 31 Μαξηίνπ. 
  
       (3) Γηα ηηο αθφινπζεο επεηείνπο, πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

δηαηίζεηαη κία κφλν δηδαθηηθή πεξίνδνο: 
  
  (α) Ηκέξα Μλήκεο ησλ Μαρεηψλ ηεο Αληίζηαζεο γηα ηε Γεκνθξαηία, ζηηο 7 

Γεθεκβξίνπ· 
   
  (β) Ηκέξα Μλήκεο ηνπ Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ΄, ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ· 
   
  (γ)  Γηνξηή ηνπ Γέληξνπ, Πεξηβάιινληνο θαη Οηθνινγίαο, θαηά ηελ ηειεπηαία 

εβδνκάδα ηνπ Ιαλνπαξίνπ θαη ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Φεβξνπαξίνπ· 
   
  (δ)  Δπέηεηνο ηεο ζπζίαο ηνπ Γξεγφξε Απμεληίνπ, ζηηο 3 Μαξηίνπ· 
   
  (ε) Γηνξηή ηνπ Πάζρα, ηελ ηειεπηαία εκέξα πξηλ απφ ηηο δηαθνπέο ηνπ 

Πάζρα. 
      (4) Γηα ηηο αθφινπζεο επεηείνπο γίλεηαη αλάγλσζε κελπκάησλ ή θπιιαδίσλ θαη νιηγφιεπηε 

ζπδήηεζε ζηελ ηάμε: 
  (α)  Ηκέξα Μλήκεο θαη Σηκήο γηα ηνλ Διιεληζκφ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ζηηο 14 επηεκβξίνπ· 
  (β)  κέξα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, ζηηο 5 Οθησβξίνπ· 
   
  (γ)  επέηεηνο ηεο ίδξπζεο ηνπ Οξγαληζκνπ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΗΔ), ζηηο 24 

Οθησβξίνπ· 
   
  (δ)  επέηεηνο ηεο Παγθφζκηαο Γηαθήξπμεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζηηο 10 

Γεθεκβξίνπ· 
   
  (ε)   Ηκέξα Μλήκεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο, ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ· 
   
  (ζη) Παγθφζκηα Μέξα ηεο Γπλαίθαο, ζηηο 8 Μαξηίνπ· 
   
  (δ)  Ηκέξα κλήκεο εξψσλ καζεηψλ, ζηηο 13 Μαξηίνπ· 
   
  (ε) Οιπκπηαθή Ηκέξα, ζηηο 6 Απξηιίνπ· 
   
  (ζ)  Δξγαηηθή Πξσηνκαγηά, ζηηο 30 Απξηιίνπ· 
   
  (η) Ηκέξα Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη Ηκέξα Μλήκεο Αληηθαζηζηηθήο Νίθεο ησλ 

Λαψλ θαηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ζηηο 8 Μαΐνπ· 
   
  (ηα) Ηκέξα ηεο Δπξψπεο, ζηηο 9 Μαΐνπ· 
   
  (ηβ)  Ηκέξα κλήκεο πεζφλησλ ζην Μαξί, ζηηο 11 Μαΐνπ

. 
θαη 

   
  (ηγ) Δπέηεηνο ηνπ Δλσηηθνχ Γεκνςεθίζκαηνο ηνπ 1950, ζηηο 15 Ιαλνπαξίνπ. 
   
      (5) ε πεξίπησζε πνπ νη εκεξνκελίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (2), (3) 

θαη (4) γηα ηηο ζρνιηθέο επεηείνπο ζπκπέζεη λα είλαη ζε εκέξα πνπ είλαη αξγία ηνπ 
αββαηνθχξηαθνπ, ηφηε ε εθδήισζε ή ε αλάγλσζε κελπκάησλ ή θπιιαδίσλ θαη ε νιηγφιεπηε 
ζπδήηεζε ζηελ ηάμε πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα κε 
απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

  
      (6) Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ενξηαζκφ ή εθδήισζε ή επέηεην, απαηηείηαη εηδηθή άδεηα απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 
  
      (7) Μαζεηήο πνπ απνπζηάδεη απφ εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ ζεσξείηαη φηη ζεκεηψλεη ηφζεο 

απνπζίεο φζεο θαη νη ψξεο ηεο εθδήισζεο, νη νπνίεο θαηαρσξίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ 
απνπζηψλ ηνπ καζεηή. 
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      (8) Οη ζεξηλέο ζρνιηθέο δηαθνπέο αξρίδνπλ ηελ 1ε Ινπιίνπ θαη ιήγνπλ ηελ 31ε Απγνχζηνπ 
θάζε ρξφλν. 

  
Διεχζεξεο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

9.-(1) Οη ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ καζεηψλ 
θαηά ηνλ εξγάζηκν ρξφλν ηνπ ζρνιείνπ κε ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο ή ησλ 
δεμηνηήησλ ηνπο, ηα νπνία είηε απνηεινχλ πξνέθηαζε ησλ καζεκάησλ είηε είλαη θαη 
αλεμάξηεηα απ’ απηά. 

  
      (2) Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη θαηαξηίδεηαη ιεπηνκεξέο 

πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη καζεηέο εληάζζνληαη ζε νκίινπο ή νκάδεο θαη 
αλαιακβάλνπλ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ιδηαίηεξε πξφλνηα ιακβάλεηαη, ψζηε ν αξηζκφο ησλ 
καζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε έλαλ (1) φκηιν λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη πέληε (25) 
καζεηέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκίισλ λα κελ έρνπλ καδηθφ ραξαθηήξα. 

  
      (3) Καηά ην κήλα επηέκβξην θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, ν ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηαξηίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Κεληξηθφ Μαζεηηθφ πκβνχιην (Κ.Μ..), θαηάινγν κε ηνπο 
νκίινπο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ην 
πεξηερφκελν ησλ νκίισλ απηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Τπεπζχλνπο Σκήκαηνο. 

  
      (4) Οη καζεηέο θαηαηάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζε έλαλ (1) φκηιν, αθνχ δειψζνπλ ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 
      (5) Καηά ην κήλα Οθηψβξην ζπλέξρνληαη ηα κέιε ηνπ νκίινπ καδί κε ηνλ ππεχζπλν 

θαζεγεηή ηνπ νκίινπ θαη θαηαξηίδνπλ ην πξφγξακκα ηνπ θάζε νκίινπ. 
  
      (6) Οη φκηινη ιεηηνπξγνχλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη νη 

ππεχζπλνη θαζεγεηέο ελεκεξψλνπλ ηα κέιε ηνπ νκίινπ θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα γηα ηηο 
δξάζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνπλ. 

      (7) Δπηζθέςεηο ησλ νκίισλ ζε ρψξνπο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη, εθφζνλ γίλνληαη ζε κηθξέο νκάδεο, κε έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή θαη 
νξγαλψλνληαη κε ηξφπν πνπ δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ

.
 νη 

επηζθέςεηο απηέο κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζηηο εθδξνκέο. 
  
      (8) Οη φκηινη ππνρξενχληαη λα παξνπζηάζνπλ ην έξγν ηνπο ζε εκέξα πνπ θαζνξίδεη ην 

ζρνιείν ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 
  
      (9) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ελδηαθεξφκελνη καζεηέο γηα έλα (1) φκηιν είλαη πεξηζζφηεξνη 

ησλ είθνζη πέληε (25), ζρεκαηίδνληαη πεξηζζφηεξεο νκάδεο καζεηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
φκηιν. 
 

      (10) ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο νξγαλψλεηαη κία (1) εκεξίδα ζηίβνπ πνπ 
εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 

      (11) Οη ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε 
ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

  
Δθδξνκέο. 10.-(1) Δθδξνκή είλαη ε νξγαλσκέλε κεηάβαζε ησλ καζεηψλ ελφο (1) ζρνιείνπ, κε ηε ρξήζε 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ζε ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε καθξηλή απφζηαζε απφ ην ζρνιείν, κε 
ηελ επίβιεςε ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απνβιέπεη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ςπραγσγηθνχο 
ζθνπνχο: 

  
 Ννείηαη φηη επηζθέςεηο πνπ δελ δηνξγαλψλνληαη γηα ηελ νκαδηθή κεηάβαζε φισλ ησλ 

καζεηψλ ελφο (1) ζρνιείνπ, κπνξνχλ λα γίλνληαη ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 
ησλ καζεκάησλ ή ησλ νκίισλ. 

  
      (2) Οη εθδξνκέο νξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν θαη βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επζχλε ηνπ 

Γηεπζπληή. 
  
 (3)(α) Οη εθδξνκέο απνηεινχλ αλαγθαίν ζπκπιήξσκα ηεο αγσγήο ησλ καζεηψλ, 

παξέρνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο σο νκάδα θαη λα γλσξίζνπλ 
ην θπζηθφ, ηζηνξηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ ηνπο, ή 

  
 (β) νη εθδξνκέο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε  πξνζθνξά νκαδηθήο εξγαζίαο ζε 

θνηλσθειείο ππεξεζίεο, φπσο ε δεληξνθχηεπζε, ε θαζαξηφηεηα ρψξνπ, νη θηιαλζξσπηθέο 
επηζθέςεηο. 

  
      (4) Οη εθδξνκέο, γηα λα εθπιεξψζνπλ ην ζθνπφ ηνπο, γίλνληαη κε νιηγάξηζκεο νκάδεο 

καζεηψλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε καδηθή κεηαθίλεζε θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ καζεηψλ ζηνπο 
ίδηνπο ρψξνπο, κε ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε ή αδπλακία πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 
καζεηψλ, ησλ ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

  
      (5) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο γίλνληαη δχν (2) εθδξνκέο. 
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      (6) Κάζε ζρνιείν θαηαξηίδεη θαηά ην κήλα επηέκβξην θαη ππνβάιιεη ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ πξφγξακκα εθδξνκψλ γηα φιεο ηηο ηάμεηο, ην νπνίν θαιχπηεη ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο ρψξνπο απφ πιεπξάο πνιηηηζηηθήο (αξραηνινγηθνί ρψξνη, κνπζεία, κλεκεία, 
εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, κλεκεία εξψσλ, πηλαθνζήθεο, ρψξνη εθζέζεσλ έξγσλ ηέρλεο), 
θνηλσληθήο (εξγνζηάζηα, ηφπνη εξγαζίαο, ηδξχκαηα) θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (δαζηθέο 
πεξηνρέο, θξάγκαηα, θπηείεο). 

  
      (7) Ο Γηεπζπληήο, σο ππεχζπλνο ηεο εθδξνκήο, κεξηκλά γηα ηα αθφινπζα: 
  
  (α)  Σελ επηινγή ηνπ ρψξνπ επηζθέςεσο· 
   
  (β)  ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξρεγνχ ηεο εθδξνκήο θαη ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ 

θαη εθπαηδεπηψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) 
ζε θάζε ηκήκα· θαη 

   
  (γ)  ηελ εμαζθάιηζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο, φπσο επαγγεικαηηθή άδεηα 
νδεγνχ ζην ζρεηηθφ φρεκα, πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο, αζθάιεηα θαη  
άδεηα θπθινθνξίαο, χζηεξα απφ πηζηνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ 
Μεηαθνξψλ: 

 
           Ννείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε θηλεζηαθά πξνβιήκαηα, 

εμαζθαιίδνληαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ 
απηψλ νρήκαηα.  

   
      (8) O αξρεγφο ηεο εθδξνκήο θαη νη ζπλνδνί θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ εππξέπεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη γηα ηε ζπλεπή εθηέιεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ηεο εθδξνκήο. 

  
      (9) Οη εθδξνκέο απνθαζίδνληαη, πξνεηνηκάδνληαη θαη νξγαλψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δθδξνκψλ ρνιείνπ ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κέινο ηνπ Κ.Μ.. Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη εθ 
ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζεκαζία ησλ ρψξσλ πνπ ζα επηζθεθηνχλ θαη ηνπο παξέρνληαη νη 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ φζν ην δπλαηφλ πην πινχζηεο 
εκπεηξίεο. 

  
      (10) Οη εθδξνκέο γίλνληαη θαηά ην ρξφλν εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ δηαξθνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ κία (1) εκέξα. 
  
      (11) Μαζεηήο πνπ απνπζηάδεη απφ εθδξνκή ηνπ ζρνιείνπ ζεσξείηαη φηη ζεκεηψλεη ηφζεο 

απνπζίεο φζεο θαη νη πεξίνδνη ηεο εθδξνκήο, νη νπνίεο θαηαρσξίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ 
απνπζηψλ ηνπ καζεηή. 

  
      (12)(α) Η νξγάλσζε εθδξνκψλ ζην εμσηεξηθφ αλαιακβάλεηαη κφλν απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ή άιινπο εμνπζηνδνηεκέλνπο απ’ απηφ νξγαληζκνχο. Γηα ηηο εθδξνκέο 
απηέο ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα, ψζηε λα γίλεηαη έγθαηξε πξνεηνηκαζία. 

  
 (β) Πέξαλ ησλ φζσλ θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α), γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

εθδξνκψλ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε επξσπατθή ρψξα ή ζε γεηηνληθέο ρψξεο ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 33 έσο 46 

  
      (13) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδξνκψλ, ν Γηεπζπληήο θαη νη θαζεγεηέο ή εθπαηδεπηέο 

ζεσξνχληαη φηη βξίζθνληαη ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία. 
  
       (14) Μεηά ην πέξαο ηεο εθδξνκήο, γίλεηαη ζρεηηθή αμηνιφγεζή ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δθδξνκψλ ρνιείνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ ρνιείνπ.  
  
Πξφγξακκα 
Γεκηνπξγηθφηεηα - 
Γξάζε - Κνηλσληθή 
Πξνζθνξά. 

11.-(1) Σφζν ζηα γπκλάζηα φζν θαη ζηα ιχθεηα θαη ζηηο ηερληθέο ζρνιέο φιεο νη εμσδηδαθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα Γεκηνπξγηθφηεηα - Γξάζε - 
Κνηλσληθή Πξνζθνξά. 

      (2) Σν πξφγξακκα Γεκηνπξγηθφηεηα - Γξάζε - Κνηλσληθή Πξνζθνξά (Γ.Γ.Κ.) νξγαλψλεηαη 
κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Κ.Μ.. απφ ην ζρνιείν θαη εγθξίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ. Σν πξφγξακκα είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη ε απνηίκεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε καζεηή ζ’ απηφ παξνπζηάδεηαη ζε εηδηθφ πηζηνπνηεηηθφ αμηνιφγεζεο 
Γ.Γ.Κ., πνπ δίλεηαη ζηνλ καζεηή ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

  
      (3) θνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη- 
  
  (α)  ε ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ· 
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  (β)  ε ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, δεμηνηήησλ θαη 
ελδηαθεξφλησλ· 

   
  (γ)  ε γλσξηκία θαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ φρη κφλν ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, 

αιιά θαη ζηελ ηνπηθή θαη δηεζλή θνηλφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ· 
   
  (δ)  ε εκπέδσζε δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο θαη αλεθηηθφηεηαο· 
   
  (ε)  ε ελδπλάκσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πλεχκαηνο, ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο 

ππεπζπλφηεηαο ησλ καζεηψλ· 
   
  (ζη)  ε επηθέληξσζε ησλ ζηφρσλ φρη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά ζην καζεηή, ν 

νπνίνο πξέπεη λα επηλνεί, λα ζρεδηάδεη θαη λα εθηειεί· θαη 
   
  (δ)  ε παξνρή πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ γηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο θαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. 
  
      (4)(α) ην πξφγξακκα Γεκηνπξγηθφηεηα - Γξάζε - Κνηλσληθή Πξνζθνξά πεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη εθηφο ησλ πεξηφδσλ δηδαζθαιίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ. Γξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ γίλνληαη ζε εζεινληηθή 
βάζε γηα ηνπο καζεηέο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ 
ζρνιείνπ. 

  
  (β) ην πξφγξακκα Γεκηνπξγηθφηεηα - Γξάζε - Κνηλσληθή Πξνζθνξά εληάζζνληαη νη 

αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 
   
  (i)  ρνιηθνί ενξηαζκνί / εθδειψζεηο· 

(ii)  ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο / φκηινη· 

(iii)  εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θαη επηζθέςεηο, νη νπνίεο δηνξγαλψλνληαη ζην 
πιαίζην ησλ νκίισλ ή δξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Κ.· 

(iv)  αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν ή ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ

.
 

(v)  δηαγσληζκνί πνπ πξνθεξχζζνληαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ

.
 

(vi)  καζεηηθά ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν ή απφ ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ

.
 

(vii)  δξαζηεξηφηεηεο ζε κε εξγάζηκν ρξφλν πνπ γίλνληαη ππφ ηελ αηγίδα 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ

.
 

(viii)  θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο θαη άιιεο δξάζεηο εζεινληηθέο πνπ 
δηνξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν ή απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ. 

  
      (5) Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκηνπξγηθφηεηα - Γξάζε - Κνηλσληθή 

Πξνζθνξά νξίδεηαη απφ θάζε ζρνιείν έλαο (1) ππεχζπλνο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη Βνεζφο 
Γηεπζπληήο Α΄ ή Βνεζφο Γηεπζπληήο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηα αθφινπζα: 

   
  (α)  Σνλ θαηαξηηζκφ, ην ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο∙ 
   
  (β)  ηελ ελεκέξσζε ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ θαζεγεηψλ γηα ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο∙ 

   
  (γ)  ηελ ηήξεζε θαθέινπ εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα θάζε καζεηή

.
 ζην 

θάθειν εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαρσξίδνληαη φιεο νη εμσδηδαθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν καζεηήο ππφ ηε καζεηηθή ηνπ 
ηδηφηεηα θαη ν αληίζηνηρνο ραξαθηεξηζκφο, φπσο θαζνξίδεηαη ζε ζρεηηθή 
εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ

.
 ζην θάθειν απηφ, 

κπνξνχλ λα θαηαρσξίδνληαη, γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο ηνπ θαθέινπ θαη φρη 
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην Γ.Γ.Κ., ζπκκεηνρέο ηνπ ζε εμσζρνιηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ή άιιεο δξάζεηο πνπ δελ είλαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ζρνιείνπ 
ή ηνπ Τπνπξγείνπ∙ 

   
  (δ)  ηελ θαζνδήγεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Τπεπζχλνπο Σκήκαηνο, ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο∙ 

   
  (ε)  ην ραξαθηεξηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζην ελδεηθηηθφ θαη ζην απνιπηήξην∙ 
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  (ζη)  ηελ έθδνζε, ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, εηδηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ αμηνιφγεζεο 

Γ.Γ.Κ., φπνπ αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δξάζε ηνπ καζεηή ζην πξφγξακκα 
θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο επίδνζήο ηνπ. 

  
      (6) Ο καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ αξηζκεηηθή απνηίκεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα Γεκηνπξγηθφηεηα - Γξάζε - Κνηλσληθή Πξνζθνξά θαζ’ φιε 
ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, έρνληαο πξφζβαζε ζην θάθειφ ηνπ: 

  
 Ννείηαη φηη ν θάζε καζεηήο έρεη ηελ επζχλε λα παξαθνινπζεί ην θάθειφ ηνπ: 
  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε πξναγσγή ηνπ καζεηή δελ ζπλδέεηαη κε ηελ επίδνζή ηνπ ζην 

πξφγξακκα Γεκηνπξγηθφηεηα - Γξάζε - Κνηλσληθή Πξνζθνξά. 
  
      (7) Μαζεηήο πνπ απνπζηάδεη απφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκηνπξγηθφηεηα - 

Γξάζε - Κνηλσληθή Πξνζθνξά, ζεσξείηαη φηη ζεκεηψλεη ηφζεο απνπζίεο φζεο θαη νη πεξίνδνη 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη νη απνπζίεο θαηαρσξίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ 
απνπζηψλ ηνπ. 

  
 ΜΔΡΟ IV 
  
Δγγξαθέο. 12.-(1) Οη καζεηέο εγγξάθνληαη ζηα ζρνιεία ησλ νηθείσλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ κέζα 

ζηηο θαζνξηζκέλεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή πξνζεζκίεο κε ην νλνκαηεπψλπκν πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζήο ηνπο θαη ην φλνκα ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο ηνπο. 

  
      (2)(α) ηελ Α΄ ηάμε γπκλαζηαθνχ θχθινπ εγγξάθνληαη απφθνηηνη δεκφζησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ, αθνχ πξνζθνκίζνπλ απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ 
γελλήζεσο, φζνη έκεηλαλ ζηάζηκνη ζηελ ηάμε απηή θαη φζνη πέηπραλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο 
εμεηάζεηο γηα ηελ ηάμε απηή. ηηο ππφινηπεο ηάμεηο γπκλαζηαθνχ θαη ιπθεηαθνχ θχθινπ 
εγγξάθνληαη φζνη πξνβηβάζηεθαλ ζ’ απηέο, φζνη έκεηλαλ ζηάζηκνη ζ’ απηέο θαη φζνη πέηπραλ 
ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο γηα ηηο ηάμεηο απηέο, αθνχ παξνπζηάζνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
ζπνπδψλ πνπ λα απνδεηθλχεη ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο: 

  
 Ννείηαη φηη καζεηέο απφθνηηνη δεκφζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, νη νπνίνη κε απφθαζε ηεο 

Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θνηηνχζαλ κε ην θαζεζηψο καζεηή 
πνπ ιακβάλεη πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο, εγγξάθνληαη ζηελ Α΄  ηάμε γπκλαζηαθνχ 
θχθινπ αθνχ πξνζθνκίζνπλ ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη ηελ απφθαζε ηεο Δπαξρηαθήο 
Δπηηξνπήο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη νη δηαηάμεηο ηεο πην πάλσ επηθχιαμεο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο 

καζεηέο πνπ επαλεγγξάθνληαη απφ ηνλ γπκλαζηαθφ θχθιν ζην ιπθεηαθφ θχθιν.  
   
 (β) Οη καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ ππνρξενχληαη λα επηιέμνπλ κία (1) απφ ηηο αθφινπζεο 

ηέζζεξηο (4) Οκάδεο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Ο.Μ.Π.). Σα καζήκαηα γηα ηελ θάζε 
Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη: 

  (i) 1ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ: Αξραία  Διιεληθά/Αξραην-
γλσζία θαη Ιζηνξία, 

  (ii) 2ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ: Μαζεκαηηθά θαη Φπζηθή, 

  (iii) 3ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ: Μαζεκαηηθά θαη 
Οηθνλνκηθά θαη 

  (iv) 4ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ: Οηθνλνκηθά θαη Αγγιηθά. 

    
 (γ) Μαζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηδίνπ ηχπνπ ηδησηηθά δεκνηηθά ζρνιεία 

εγγξάθνληαη ζηελ Α΄ ηάμε γπκλαζηαθνχ θχθινπ, ρσξίο λα παξαθαζίζνπλ ζε θαηαηαθηήξηα 
γξαπηή εμέηαζε: 

  
 Ννείηαη φηη καζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ παξνκνίνπ ή δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ηδησηηθά 

δεκνηηθά ζρνιεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρνιείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, παξαθάζνληαη ζε 
θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε ζηα Νέα Διιεληθά θαη ζηελ Ιζηνξία. 
 

 (δ) Μαζεηέο πνπ δελ θαηέρνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα εληάζζνληαη ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα 
εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, πνπ νξγαλψλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη κεηαβαηηθψλ ηάμεσλ ππνδνρήο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, 
κε ζθνπφ ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 
εγθπθιίσλ ηεο αξκφδηαο αξρήο. 

  
 (ε) Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ ππνρξενχληαη λα επηιέμνπλ ηελ Οκάδα Μαζεκάησλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ Α΄ ηάμεο Λπθείνπ ζε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο, κε εγθχθιηφ ηνπ πνπ εθδίδεηαη θάζε επηέκβξην: 
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 Ννείηαη φηη καζεηήο ηεο Α΄ ηάμεο Λπθείνπ θαη ηεο Α΄ ηάμεο Σερληθήο ρνιήο δχλαηαη λα 

αιιάμεη Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ ή θιάδν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, λννπκέλνπ φηη ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ 
ζην ζρνιείν ην νπνίν θνηηά. 

  
 (ζη) Οη καζεηέο πνπ παξακέλνπλ ζηάζηκνη θαη αλεμεηαζηένη ζηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ ή 

θαηαηάζζνληαη ζ’ απηήλ ππνρξενχληαη λα επηιέμνπλ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ Α΄ Λπθείνπ 
κία (1) απφ ηηο ηέζζεξηο (4) Ο.Μ.Π. 

  
      (3)(α) Μαζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδίνπ ηχπνπ ηδησηηθά ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο, 

ζηα νπνία ε θχξηα γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε ειιεληθή, δελ παξαθάζνληαη ζε θαηαηαθηήξηεο 
γξαπηέο εμεηάζεηο γηα λα εγγξαθνχλ ζε δεκφζην ζρνιείν, εθηφο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 
νπνίεο νη καζεηέο εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ λα επηιέμνπλ ζην ιπθεηαθφ θχθιν κάζεκα ή 
καζήκαηα ηα νπνία ζεσξνχληαη πξναπαηηνχκελα γηα ηελ θαηεχζπλζε, θιάδν θαη εηδηθφηεηα 
θνίηεζήο ηνπο θαη δελ ηα έρνπλ δηδαρζεί. 

  
 (β) Μαζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ παξνκνίνπ ή δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ηδησηηθφ ζρνιείν 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο, εγγξάθνληαη ζε δεκφζην ζρνιείν κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο 
εμεηάζεηο ζηα εμεηαδφκελα καζήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 14 θαη 15, 
θαη ζε νπνηαδήπνηε άιια καζήκαηα απνθαζίζεη ε Γηεχζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο, 
λννπκέλνπ φηη έρεη ήδε πξναρζεί ζηελ ηάμε ζηελ νπνία επηζπκεί λα θνηηήζεη. 

  
 (γ) Μαζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο ή 

αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο, πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζε άιιεο ρψξεο θαη έρνπλ σο θχξηα γιψζζα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ηελ ειιεληθή, 
δελ παξαθάζνληαη ζε θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε: 

  
 Ννείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν καζεηήο εθδειψζεη ελδηαθέξνλ λα επηιέμεη 

ζηνλ ιπθεηαθφ θχθιν κάζεκα ην νπνίν ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ Ο.Μ.Π. ή ηελ 
θαηεχζπλζε πνπ επηιέγεη ζηελ ηάμε θνίηεζήο ηνπ θαη δελ ην έρεη δηδαρζεί, παξαθάζεηαη ζε 
θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ηέηνηα εγγξαθή πξέπεη λα  ηθαλνπνηεί  ηηο  πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ (9). 
  
 (δ) Μαζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθά ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία πνπ έρνπλ σο θχξηα γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ 
Διιεληθή εγγξάθνληαη  ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο κεηά απφ επηηπρία ζε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 
ζε ηπρφλ καζήκαηα πνπ ζα απνθαζίζεη ε Γηεχζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή ε Γηεχζπλζε 
Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο: 

  
 Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν καζεηήο εθδειψζεη ελδηαθέξνλ λα επηιέμεη 

ζην ιπθεηαθφ θχθιν κάζεκα ην νπνίν ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ηάμε θνίηεζήο ηνπ 
θαη δελ ην έρεη δηδαρζεί παξαθάζεηαη ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ηέηνηα εγγξαθή  πξέπεη λα  ηθαλνπνηεί ηηο  πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ (9). 
  
 (ε) Μαζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθά ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία πνπ δελ έρνπλ σο θχξηα γιψζζα δηδαζθαιίαο 
ηνπο ηελ Διιεληθή εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ησλ 
καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθά ζρνιεία παξνκνίνπ ή δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο: 

  
 Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν καζεηήο εθδειψζεη ελδηαθέξνλ λα επηιέμεη 

ζην ιπθεηαθφ θχθιν κάζεκα ην νπνίν ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ηάμε θνίηεζήο ηνπ 
θαη δελ ην έρεη δηδαρζεί παξαθάζεηαη ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ηέηνηα εγγξαθή  πξέπεη λα  ηθαλνπνηεί  ηηο πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ 9.
 

  
 (ζη) Μαζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ζρνιεία άιισλ ρσξψλ παξαθάζνληαη ζε 

θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, γηα λα εγγξαθνχλ ζε δεκφζην ζρνιείν ζηα εμεηαδφκελα 
καζήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 14 θαη 15 θαη ζε νπνηαδήπνηε άιια 
καζήκαηα απνθαζίζεη ε Γηεχζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή ε Γηεχζπλζε Μέζεο Σερληθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

  
 (δ) Μαζεηέο πνπ έρνπλ πξναρζεί ζηελ επφκελε ηάμε, λννπκέλνπ φηη πξνέξρνληαη απφ 

ηδίνπ ηχπνπ ηδησηηθφ ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ζην νπνίν ε θχξηα γιψζζα δηδαζθαιίαο 
είλαη ε ειιεληθή, αιιά επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ζηελ ίδηα ηάμε απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη, 
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εγγξάθνληαη ζ’ απηή, ρσξίο λα παξαθαζίζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο γηα ηελ 
ηάμε ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ: 

  
 Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν καζεηήο εθδειψζεη ελδηαθέξνλ λα επηιέμεη 

ζην ιπθεηαθφ θχθιν κάζεκα ην νπνίν ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ηάμε θνίηεζήο ηνπ 
θαη δελ ην έρεη δηδαρζεί, παξαθάζεηαη ζε θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε ζ’ απηφ. 

  
 (ε) Μαζεηέο πνπ έρνπλ πξναρζεί ζηελ επφκελε ηάμε, λννπκέλνπ φηη πξνέξρνληαη απφ 

παξνκνίνπ ηχπνπ ή δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ηδησηηθφ ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, αιιά 
επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ζηελ ίδηα απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηάμε, εγγξάθνληαη ζ’ απηή 
κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα εμεηαδφκελα καζήκαηα θαη ζε νπνηαδήπνηε 
άιια καζήκαηα απνθαζίζεη ε Γηεχζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο  ή ε Γηεχζπλζε Μέζεο 
Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ ηάμε ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ. 

  
 (ζ) Μαζεηέο πνπ έκεηλαλ αλεμεηαζηένη εγγξάθνληαη ζε δεκφζην ζρνιείν, κεηά ηελ 

αλεμέηαζή ηνπο ζην ηδησηηθφ ζρνιείν θαη ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζπνπδψλ, ζχκθσλα 
κε ηηο πξφλνηεο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α) έσο (ζη). 

  
 (η) Μαζεηέο πνπ έκεηλαλ ζηάζηκνη, λννπκέλνπ φηη πξνέξρνληαη απφ ηδίνπ ηχπνπ ηδησηηθφ 

ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ζην νπνίν ε θχξηα γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε ειιεληθή, 
εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε ζηελ νπνία έκεηλαλ ζηάζηκνη, ρσξίο λα παξαθαζίζνπλ ζε 
θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο γηα ηελ ηάμε απηή: 

  
 Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν καζεηήο εθδειψζεη ελδηαθέξνλ λα επηιέμεη 

ζηε Β΄ θαη Γ΄ ηάμε ζην ιπθεηαθφ θχθιν κάζεκα ην νπνίν ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 
ηάμε θνίηεζήο ηνπ θαη δελ ην έρεη δηδαρζεί, παξαθάζεηαη ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο. 

  
 (ηα) Μαζεηέο πνπ έκεηλαλ ζηάζηκνη, λννπκέλνπ φηη πξνέξρνληαη απφ παξνκνίνπ ηχπνπ ή 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ηδησηηθφ ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε ζηελ νπνία 
έκεηλαλ ζηάζηκνη κεηά απφ θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε ζηα εμεηαδφκελα καζήκαηα θαη ζε 
νπνηαδήπνηε άιια καζήκαηα απνθαζίζεη ε Γηεχζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή ε Γηεχζπλζε 
Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.  

  
 (ηβ) Γηα ην καζεηή ηνπ γπκλαζηαθνχ θχθινπ πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

ππνπαξαγξάθσλ (β), (ε), (ζη), (ε) θαη (ηα) ηεο παξαγξάθνπ (3), ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη 
πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (9) ηνπ Καλνληζκνχ 14. 

  
 (ηγ) ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ καζεηή ζηελ θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε, ν 

θαζεγεηηθφο ζχιινγνο ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηνξγαλψλεη ηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο απνθαζίδεη ζε 
πνηα ηάμε ζα θαηαηαγεί ν καζεηήο: 

  
 Ννείηαη φηη ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο επηδεηθλχεη ιεινγηζκέλε επηείθεηα, ζε εηδηθέο 

ηεθκεξησκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζε- 
  (i)  ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο· θαη 

(ii)  ζνβαξά πξνζσπηθά/νηθνγελεηαθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

      (4) Δγγξαθή ζε δεκφζην ζρνιείν απφ ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (2) θαη ησλ ππνπαξαγξάθσλ (γ), (δ), (ε) 
θαη (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (3). 

  
      (5)(α) Κάζε καζεηήο εγγξάθεηαη απφ ηνπο γνλείο ή ηνλ θεδεκφλα ηνπ ή νπνηνλδήπνηε 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπο ζην ζρνιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία 
ππάγεηαη ε κφληκε θαηνηθία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ 
ζηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα πεξηζζφηεξα απφ έλα (1) ζρνιεία, ηελ θαηαλνκή ησλ 
καζεηψλ ζ’ απηά δηελεξγεί ν Δπαξρηαθφο Π.Λ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία ρνιηθή 
Δθνξεία ή ν Γηεπζπληήο Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, φηαλ πξφθεηηαη 
γηα καζεηέο Σερληθήο ρνιήο. 

 (β) Γνλείο ή θεδεκφλεο καζεηψλ πνπ δηαθσλνχλ κε ηελ θαηαλνκή απηή ππνβάιινπλ 
αηηηνινγεκέλε έλζηαζε ζηνλ Δπαξρηαθφ Π.Λ.Δ., ν νπνίνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία 
ρνιηθή Δθνξεία, απνθαζίδεη ηειεζίδηθα γηα ην ζέκα. 

  
 (γ) Δλζηάζεηο απφ γνλείο ή θεδεκφλεο καζεηψλ Σερληθψλ ρνιψλ ππνβάιινληαη ζην 

Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο απνθαζίδεη ηειεζίδηθα 
γηα ην ζέκα. 

      (6)(α) Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή ζε ζρνιείν άιιεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο απαηηείηαη, 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηά ν καζεηήο, έγθξηζε ηνπ Δπαξρηαθνχ 
Π.Λ.Δ ή ηνπ Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

  
 (β) Γηα ηνλ αλαθεξφκελν ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ζθνπφ, νη γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ 

καζεηψλ Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ θαη Δζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ ππνβάιινπλ αίηεζε ζηνλ Δπαξρηαθφ 
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Π.Λ.Δ., ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθείεο ρνιηθέο Δθνξείεο, απνθαζίδεη ηειεζίδηθα γηα 
ην ζέκα. Οη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ Σερληθψλ ρνιψλ ππνβάιινπλ αίηεζε ζηνλ 
Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο απνθαζίδεη ηειεζίδηθα 
γηα ην ζέκα. 

      (7) Ο Γηεπζπληήο ρνιείνπ δχλαηαη, έπεηηα απφ έγθξηζε ηνπ Δπαξρηαθνχ Π.Λ.Δ., λα 
απαιιάμεη καζεηή, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα ηνπ, απφ ηελ ππνρξεσηηθή 
παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε ησλ καζεκάησλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ησλ 
Ξέλσλ Γισζζψλ θαη ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ, γηα εηδηθνχο ιφγνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηεο αξκφδηαο αξρήο. 

  
 
 

113(Ι) ηνπ  1999 
69(Ι) ηνπ 2001 

87(Ι) ηνπ 2014. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
4.5.2001 
6.12.2013. 

     (8) Σα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη κε εηδηθέο αλάγθεο δηθαηνχληαη λα εγγξαθνχλ ζε ζρνιείν 
Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αγσγήο θαη 
Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Νφκνπ θαη ηνπο πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 
Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Καλνληζκψλ. 

      (9) (α) Μαζεηέο νη νπνίνη ππεξβαίλνπλ ηα δεθαπέληε (15) ρξφληα ηεο ειηθίαο ηνπο δελ 
κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλάζηνπ, καζεηέο νη νπνίνη ππεξβαίλνπλ ηα δεθαέμη 
(16) ρξφληα ηεο ειηθίαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Β΄ ηάμε Γπκλάζηνπ θαη καζεηέο 
νη νπνίνη ππεξβαίλνπλ ηα δεθαεθηά (17) ρξφληα ηεο ειηθίαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ 
ζηελ Γ΄ ηάμε Γπκλάζηνπ. 

  
  (β) Μαζεηέο νη νπνίνη ππεξβαίλνπλ ηα δεθανθηψ (18) ρξφληα ηεο ειηθίαο ηνπο δελ 

κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο, καζεηέο νη νπνίνη 
ππεξβαίλνπλ ηα δεθαελλέα (19) ρξφληα ηεο ειηθίαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Β΄ 
ηάμε Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο θαη καζεηέο νη νπνίνη ππεξβαίλνπλ ηα είθνζη (20) ρξφληα ηεο 
ειηθίαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηελ Γ΄ ηάμε Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο: 

  
 Ννείηαη φηη ε αξκφδηα αξρή, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κεηά ηελ ππνβνιή πιήξνπο 

ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο εθ κέξνπο ηνπ γνλέα ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ καζεηή έρεη ηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα λα επεθηείλεη θαηά έλα ρξφλν ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα ππνπαξάγξαθν 
ειηθηαθά φξηα:  

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη καζεηέο νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο καζεηψλ ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζπζηεκάησλ 
θνίηεζεο. 

  
       (10) Δγγξαθέο καζεηψλ απφ κε δεκφζηα ζρνιεία ζε δεκφζηα ζρνιεία Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο κεηά ηελ 1
ε 

Απξηιίνπ γίλνληαη κφλν ζε πνιχ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα 
απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

  
       (11) Δγγξαθέο καζεηψλ απφ κε δεκφζηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ ή απφ ζρνιεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζε δεκφζηα ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη, λννπκέλνπ φηη ηα 
ζρνιεία απηά είλαη αλαγλσξηζκέλα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 
ιεηηνπξγνχζαλ θαη θνηηνχζε ν καζεηήο. 

  
Μεηεγγξαθέο. 13.-(1) Η κεηεγγξαθή καζεηψλ ζε αληίζηνηρν ζρνιείν άιιεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο 

επηηξέπεηαη εθφζνλ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
   
  (α)  Σν ζρνιείν, ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν καζεηήο θαηαξγήζεθε ή 

πξφθεηηαη λα παξακείλεη θιεηζηφ πάλσ απφ ηξηάληα (30) εκέξεο, ιφγσ 
επηδεκίαο ή άιινπ ζνβαξνχ θσιχκαηνο· 

   
  (β)  ζην ζρνιείν, ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν καζεηήο, δελ ιεηηνπξγεί 

ν ζπλδπαζκφο καζεκάησλ ή ε Ο.Μ.Π. ή ε θαηεχζπλζε ή ν θιάδνο ή ε 
εηδηθφηεηα πνπ επηιέγεη ν καζεηήο· 

   
  (γ)  ε νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή, ή αλ δελ ππάξρεη, ε νηθνγέλεηα ηνπ θεδεκφλα 

άιιαμε δηεχζπλζε· 
   
  (δ)  ζνβαξνί ιφγνη πγείαο ηνπ καζεηή πνπ επηβάιινπλ ηε κεηνίθεζή ηνπ· 
   
  (ε)  ζηελ πεξηθέξεηα ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ καζεηή ηδξχζεθε λέν 

ζρνιείν∙ ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ε κεηεγγξαθή κπνξεί λα γίλεη βάζεη 
νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν· θαη 
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  (ζη)  θαηά ηελ θξίζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη χζηεξα απφ ηεθκεξησκέλε 
εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ 
ζπληζηνχλ αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ καζεηή. 

   
      (2) Μαζεηήο, ν νπνίνο παξέκεηλε γηα δχν (2) θνξέο ζηάζηκνο ζηελ ίδηα ηάμε ή πνπ 

απνβιήζεθε γηα πάληα απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχζε, κεηεγγξάθεηαη ζε άιιν ζρνιείν 
θαη δελ δηθαηνχηαη λα επαλεγγξαθεί ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν κεηεγγξάθεθε: 

  
 Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ Σερληθψλ ρνιψλ, λννπκέλνπ φηη δελ πθίζηαληαη ε 

θαηεχζπλζε ή ν θιάδνο ζε άιιε Σερληθή ρνιή ηεο ίδηαο πφιεο, ν Γηεπζπληήο Μέζεο 
Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο δχλαηαη λα εγθξίλεη ηελ παξακνλή ηνπ καζεηή 
ζηελ ίδηα Σερληθή ρνιή θαη γηα ηξίηε ζρνιηθή ρξνληά. 

  
      (3) Δγγξαθέο θαη κεηεγγξαθέο καζεηψλ ησλ Σερληθψλ ρνιψλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα πην θάησ: 
   
  (α)  Μαζεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ κε επηηπρία ηελ Α΄ ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 

πνπ πξνάγνληαη ζηελ επφκελε ηάμε κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Β΄ ηάμε 
ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηνχλ, εθφζνλ νη εηδηθφηεηεο ηεο επηινγήο ηνπο 
είλαη δπλαηφ λα πξνζθεξζνχλ απφ ην ζρνιείν απηφ, ζην πιαίζην ησλ 
πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ νηθνλνκηθνχο ή ιεηηνπξγηθνχο ή 
ζηεγαζηηθνχο παξάγνληεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη επηινγέο ηνπο δελ 
είλαη δπλαηφ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ην ελ ιφγσ ζρνιείν αιιά 
πξνζθέξνληαη ζε άιιε Σερληθή ρνιή ηεο πφιεο ή ηεο επαξρίαο ηνπο, νη 
καζεηέο απηνί κπνξνχλ λα κεηεγγξαθνχλ ζε άιιε Σερληθή ρνιή, φπσο 
πξνλνείηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, 

   
  (β)  καζεηέο θάηνρνη απνδεηθηηθνχ απφξξηςεο απφ ηελ Α΄ ηάμε ιπθεηαθνχ 

θχθινπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ εγγξάθνληαη ζηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ ή Σερληθήο 
ρνιήο ζε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε ή θιάδν, ρσξίο θαηαηαθηήξηα 
γξαπηή εμέηαζε

.
 ζηηο Σερληθέο ρνιέο δελ είλαη απαξαίηεηε ε  εγγξαθή 

ηνπο ζηνλ ίδην θιάδν ή εηδίθεπζε, 
   
  (γ)  καζεηέο Α΄ ηάμεο Λπθείνπ κπνξνχλ, κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ, έπεηηα απφ 

αίηεζή ηνπο ζηνλ Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο, λα κεηεγγξαθνχλ ζε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε ή θιάδν 
Σερληθήο ρνιήο, ρσξίο θαηαηαθηήξηα εμέηαζε∙ ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, 
λννπκέλνπ φηη απηφ δελ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα  ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ επεξεαδφκελσλ ζρνιείσλ, 

   
  (δ)  καζεηέο Α΄ ηάμεο νπνηαζδήπνηε θαηεχζπλζεο ή θιάδνπ Σερληθήο ρνιήο 

κπνξνχλ, κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ, έπεηηα απφ αίηεζή ηνπο ζην 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, λα κεηεγγξαθνχλ ζε Λχθεην, 
ρσξίο θαηαηαθηήξηα εμέηαζε∙ ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, λννπκέλνπ φηη 
απηφ δελ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα  ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
επεξεαδφκελσλ ζρνιείσλ, 

   
  (ε)  καζεηέο Β΄ ηάμεο Σερληθήο ρνιήο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ αίηεζε γηα εγγξαθή ζε άιιε εηδηθφηεηα ζηνλ ίδην 
θιάδν θαη θαηεχζπλζε κέρξη θαη ηηο 30 επηεκβξίνπ∙ε αίηεζε γίλεηαη 
απνδεθηή, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη πνπ 
ηε δηθαηνινγνχλ θαη ε απνδνρή ηεο δελ δεκηνπξγεί ζνβαξέο δπζθνιίεο θαη 
πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν∙ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο απφ ην Γηεπζπληή 
ηνπ ζρνιείνπ αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη, ν επεξεαδφκελνο καζεηήο έρεη 
δηθαίσκα λα ππνβάιεη εθ λένπ ην αίηεκα ζην Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο 
θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ∙ ε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή 
Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν ην αξγφηεξν εληφο νθηψ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, 

   
  (ζη)  καζεηέο πνπ αθνινπζνχλ ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε ζε Σερληθή ρνιή θαη 

παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηε Β΄ ηάμε δχλαληαη λα αιιάμνπλ εηδηθφηεηα ή θαη 
θαηεχζπλζε ζηνλ ίδην θιάδν πνπ αθνινπζνχλ, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο 
εμεηάζεηο, 

   
  (δ)  καζεηέο πνπ αθνινπζνχλ πξαθηηθή θαηεχζπλζε ζε Σερληθή ρνιή θαη 

παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηε Β΄ ηάμε δχλαληαη λα αιιάμνπλ εηδηθφηεηα θαη 
θαηεχζπλζε ζηνλ ίδην θιάδν, κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο 
ζηα εμεηαδφκελα καζήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο, πιελ ησλ Νέσλ Διιεληθψλ, ηνπ 
θιάδνπ θαη ηεο θαηεχζπλζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ, 
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  (ε)  καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηε Β΄ ζηελ Γ΄ ηάμε Σερληθήο ρνιήο 
κπνξνχλ λα αιιάμνπλ εηδηθφηεηα ζηνλ ίδην θιάδν θαηεχζπλζεο, χζηεξα 
απφ θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα ηερλνινγηθά θαη εξγαζηεξηαθά 
καζήκαηα ηεο Β΄ ηάμεο ηεο εηδηθφηεηαο πνπ πξνηίζεληαη λα 
αθνινπζήζνπλ, λννπκέλνπ φηη απηφ δελ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ επεξεαδφκελσλ ζρνιείσλ∙ ε 
θαηαηαθηήξηα εμέηαζε γηα ηα ηερλνινγηθά καζήκαηα είλαη κφλν γξαπηή, 
ελψ γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα γίλεηαη κφλν πξαθηηθή εμέηαζε, 

  (ζ)  καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηελ Α΄ ζηε Β΄ ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 
αθνινπζνχλ θιάδνπο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο κπνξνχλ, χζηεξα απφ 
αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην κήλα 
επηέκβξην, λα κεηεγγξαθνχλ ζηε Β΄ ηάμε ζε εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ θιάδνπ 
ηεο πξαθηηθήο θαηεχζπλζεο, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, 

  (η)  καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηελ Α΄ ζηε Β΄ ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 
αθνινπζνχλ θιάδνπο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο κπνξνχλ, χζηεξα απφ 
αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην κήλα 
επηέκβξην, λα κεηεγγξαθνχλ ζηε Β΄ ηάμε ζε εηδηθφηεηα άιινπ θιάδνπ 
ζεσξεηηθήο ή πξαθηηθήο θαηεχζπλζεο, λννπκέλνπ φηη ζα παξαθαζίζνπλ 
ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα ηερλνινγηθά θαη εξγαζηεξηαθά 
καζήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ θιάδνπ πνπ πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ, 
εθφζνλ απηφ δελ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηα επεξεαδφκελα 
ζρνιεία∙ ε θαηαηαθηήξηα εμέηαζε γηα ηα ηερλνινγηθά καζήκαηα είλαη κφλν 
γξαπηή ελψ γηα ηα εξγαζηεξηαθά γίλεηαη κφλν πξαθηηθή εμέηαζε, 

   
  (ηα)  καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηελ Α΄ ζηε Β΄ ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 

αθνινπζνχλ θιάδνπο πξαθηηθήο θαηεχζπλζεο κπνξνχλ, χζηεξα απφ 
αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην κήλα 
επηέκβξην, λα κεηεγγξαθνχλ ζηε Β΄ ηάμε ζε εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ θιάδνπ 
ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο, λννπκέλνπ φηη ζα παξαθαζίζνπλ ζε 
θαηαηαθηήξηα εμέηαζε ζηε Φπζηθή θαη ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Α΄ ηάμεο ηεο 
ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη εθφζνλ απηφ δελ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ επεξεαδφκελσλ ζρνιείσλ, 

   
  (ηβ)  καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηελ Α΄ ζηε Β΄ ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 

αθνινπζνχλ θιάδνπο πξαθηηθήο θαηεχζπλζεο κπνξνχλ, χζηεξα απφ 
αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην κήλα 
επηέκβξην, λα κεηεγγξαθνχλ ζηε Β΄ ηάμε ζε εηδηθφηεηα άιινπ θιάδνπ 
ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο, λννπκέλνπ φηη ζα παξαθαζίζνπλ ζε 
θαηαηαθηήξηα εμέηαζε ζηε Φπζηθή, ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηα ηερλνινγηθά 
θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ θιάδνπ πνπ πξνηίζεληαη λα 
αθνινπζήζνπλ θαη εθφζνλ απηφ δελ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα 
ζηε ιεηηνπξγία ησλ επεξεαδφκελσλ ζρνιείσλ, 

   
  (ηγ)  καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηελ Α΄ ζηε Β΄ ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 

αθνινπζνχλ θιάδνπο πξαθηηθήο θαηεχζπλζεο κπνξνχλ, χζηεξα απφ 
αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην κήλα 
επηέκβξην, λα κεηεγγξαθνχλ ζηε Β΄ ηάμε ζε εηδηθφηεηα άιινπ θιάδνπ 
πξαθηηθήο θαηεχζπλζεο, λννπκέλνπ φηη ζα παξαθαζίζνπλ ζε 
θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα ηερλνινγηθά θαη εξγαζηεξηαθά 
καζήκαηα ηνπ θιάδνπ πνπ πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ θαη εθφζνλ 
απηφ δελ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
επεξεαδφκελσλ ζρνιείσλ, 

   
  (ηδ)  καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηελ Α΄ ζηε Β΄ ηάμε Λπθείνπ κπνξνχλ λα 

κεηεγγξαθνχλ ζηε Β΄ ηάμε εηδηθφηεηαο ζεσξεηηθήο ή πξαθηηθήο 
θαηεχζπλζεο ησλ Σερληθψλ ρνιψλ, λννπκέλνπ φηη ζα παξαθαζίζνπλ ζε 
θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε ζηα ηερλνινγηθά θαη εξγαζηεξηαθά 
καζήκαηα ηνπ θιάδνπ θαη ηεο θαηεχζπλζεο ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ θιάδνπ 
πνπ πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ, 

   
  (ηε)  καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηελ Α΄ ζηε Β΄ ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 

αθνινπζνχλ θιάδνπο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ 
ζηε Β΄ ηάμε Λπθείνπ χζηεξα απφ θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε ζηα ηξία 
(3) εμεηαδφκελα καζήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο Λπθείνπ, εθηφο ησλ Νέσλ 
Διιεληθψλ, φπσο πξνλννχληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 15, 
ηεο Ο.Μ.Π. ε νπνία βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ θαηεχζπλζε ηελ νπνία 
επηιέγεη ν καζεηήο ζηε Β΄ ηάμε θαη ηα καζήκαηα ηεο νπνίαο ζεσξνχληαη 
πξναπαηηνχκελα γηα ηελ επηινγή ηνπ, 

   

393



  (ηζη)  καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηελ Α΄ ζηε Β΄ ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 
αθνινπζνχλ θιάδνπο πξαθηηθήο θαηεχζπλζεο, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ 
ζηε Β΄ ηάμε Λπθείνπ χζηεξα απφ θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε ζηα ηξία 
(3) εμεηαδφκελα καζήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο Λπθείνπ, εθηφο ησλ Νέσλ 
Διιεληθψλ, φπσο πξνλννχληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 15, 
ηεο Ο.Μ.Π. ε νπνία βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ θαηεχζπλζε ηελ νπνία 
επηιέγεη ν καζεηήο ζηε Β΄ ηάμε θαη ηα καζήκαηα ηεο νπνίαο ζεσξνχληαη 
πξναπαηηνχκελα γηα ηελ επηινγή ηνπ, 

   
  (ηδ)  καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα Σερληθά - Δπαγγεικαηηθά 

Δθπαηδεπηήξηα (TEE) ηεο Διιάδαο, ηα νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλα απφ 
ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία, εγγξάθνληαη ζε αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ 
Σερληθψλ ρνιψλ ηεο Κχπξνπ, ζε θιάδν ή εηδηθφηεηα πνπ ζπλάδεη κε ην 
πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ  Γηεπζπληή 
Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο: 

   
         Ννείηαη φηη ηέηνηα κεηεγγξαθή πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ (9) ηνπ Καλνληζκνχ 12. 
  
      (4) Μεηεγγξαθέο καζεηψλ ηνπ Λπθείνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα πην θάησ: 
   
  (α)  Μαζεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ επηηπρψο ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ ή ηελ Α΄ ή Β΄ 

Σάμε Λπθείνπ θαη πξνάγνληαη ζηελ επφκελε ηάμε κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ 
ζηελ επφκελε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηνχλ, εθφζνλ νη επηινγέο 
ηνπο είλαη δπλαηφ λα πξνζθεξζνχλ απφ απηφ, ζην πιαίζην ησλ 
πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ νηθνλνκηθνχο ή ιεηηνπξγηθνχο ή 
ζηεγαζηηθνχο παξάγνληεο∙ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη επηινγέο ηνπο δελ 
είλαη δπλαηφ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ην ελ ιφγσ ζρνιείν, αιιά 
πξνζθέξνληαη ζε άιιν Λχθεην ηεο πφιεο ή ηεο επαξρίαο ηνπο κπνξνχλ 
λα κεηεγγξαθνχλ ζην άιιν Λχθεην, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ παξφληα 
Καλνληζκφ, 

   
  (β)  καζεηέο θάηνρνη απνδεηθηηθνχ απνξξίςεσο απφ ηελ Α΄ Σάμε ιπθεηαθνχ 

θχθινπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ επαλεγγξάθνληαη ζηελ Α΄ Σάμε Λπθείνπ ή 
Σερληθήο ρνιήο ζε νπνηαδήπνηε Ο.Μ.Π. ή θαηεχζπλζε ή θιάδν, 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ζρνιείνπ επηινγήο ηνπο, ρσξίο γξαπηή 
θαηαηαθηήξηα εμέηαζε, 

   
  (γ)  καζεηέο Α΄ Σάμεο Λπθείνπ κπνξνχλ κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο θνίηεζήο ηνπο, έπεηηα απφ αίηεζή ηνπο ζηνλ Γηεπζπληή 
Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, λα κεηεγγξαθνχλ ζε 
νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε ή θιάδν Σερληθήο ρνιήο, ρσξίο γξαπηή 
θαηαηαθηήξηα εμέηαζε· ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, λννπκέλνπ φηη απηφ δελ 
δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηα επεξεαδφκελα ζρνιεία, 

   
  (δ)  καζεηέο Α΄ Σάμεο νπνηαζδήπνηε θαηεχζπλζεο ή εηδίθεπζεο Σερληθήο 

ρνιήο κπνξνχλ κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ, έπεηηα απφ αίηεζή ηνπο ζην 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, λα κεηεγγξαθνχλ ζε Λχθεην, 
ρσξίο γξαπηή θαηαηαθηήξηα εμέηαζε· ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, 
λννπκέλνπ φηη απηφ δελ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηα 
επεξεαδφκελα ζρνιεία, 

   
  (ε)  καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ή ηεο Α΄ θαη Β΄ Σάμεο Λπθείνπ κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ αίηεζε γηα αιιαγή Ο.Μ.Π. ή 
θαηεχζπλζεο ή καζήκαηνο/ησλ θαηεχζπλζεο πνπ έρνπλ δειψζεη φηη ζα 
παξαθνινπζήζνπλ ζηελ επφκελε ηάμε (Β΄ ή Γ΄, αλαιφγσο) κέρξη ηηο 31 
Μαξηίνπ θαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ 
Δπαξρηαθνχ Π.Λ.Δ., κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ∙ ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, αλ 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη πνπ 
ηε δηθαηνινγνχλ θαη ε απνδνρή ηεο δελ δεκηνπξγεί ζνβαξέο δπζθνιίεο θαη 
πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν: 

   
    Ννείηαη φηη νη καζεηέο παξαθάζνληαη ζε θαηαηαθηήξηα γξαπηή 

εμέηαζε, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηεχζπλζεο πνπ επηιέγνπλ, 
   
  (ζη)  καζεηέο πνπ παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηε Β΄ Λπθείνπ θαη επαλεγγξάθνληαη 

ζ’ απηή δηθαηνχληαη λα αιιάμνπλ θαηεχζπλζε αθνχ παξαθαζίζνπλ ζε 
θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε, φηαλ απηή είλαη αλαγθαία, αλάινγα κε ηελ 
Ο.Μ.Π. ζηελ νπνία θνίηεζαλ σο καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ, 

   
  (δ)  καζεηέο πνπ παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηελ Γ΄ Σάμε Λπθείνπ θαη 
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επαλεγγξάθνληαη ζ’ απηή δηθαηνχληαη λα αιιάμνπλ θαηεχζπλζε ή/θαη 
κάζεκα/καζήκαηα επηινγήο εληφο ηεο θαηεχζπλζεο επηινγήο ηνπο, αθνχ 
παξαθαζίζνπλ ζε θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε, φηαλ απηή είλαη 
αλαγθαία, αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε θαη ηηο επηινγέο ηνπο κέζα ζ’ 
απηήλ, 

   
  (ε) καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηελ Α΄ ζηε Β΄ ηάμε Λπθείνπ κπνξνχλ λα 

κεηεγγξαθνχλ ζηε Β΄ ηάμε εηδίθεπζεο Θεσξεηηθήο ή Πξαθηηθήο 
Καηεχζπλζεο Σερληθήο ρνιήο, λννπκέλνπ φηη ζα παξαθαζίζνπλ θαη 
επηηχρνπλ ζε γξαπηή θαηαηαθηήξηα εμέηαζε ζηα καζήκαηα εηδίθεπζεο ηεο 
Α΄ Σάμεο ηεο εηδίθεπζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηερληθψλ εξγαζηεξίσλ, 

   
  (ζ)  καζεηέο πνπ παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηελ Γ΄ Σάμε Δληαίνπ Λπθείνπ θαηά ηε 

κεηαβαηηθή ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 δηθαηνχληαη λα επαλεγγξαθνχλ 

ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ, αθνχ επηιέμνπλ θαηεχζπλζε ηεο Γ΄ ηάμεο 

Λπθείνπ, ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα κε 

ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο κε ηα καζήκαηα ηα νπνία 

παξαθνινχζεζαλ, σο καζεηέο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, κεηά απφ έγθξηζε 

ηνπ Γηεπζπληή Μέζεο Δθπαίδεπζεο, 

 
  (η)  καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηελ Α΄ ζηε Β΄ Σάμε Λπθείνπ κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε απφ εθείλε ζηελ νπνία ηνπο 
νδεγεί ε Ο.Μ.Π. ζηελ νπνία θνηηνχλ ζηελ Α΄ ηάμε, ζχκθσλα κε ηα 
αθφινπζα: 

   (i) ηελ 1ε θαηεχζπλζε εηζέξρνληαη φζνη πξνέξρνληαη απφ ηελ 1ε 
Ο.Μ.Π., ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, θαη φζνη 
πξνέξρνληαη απφ ηε 2ε, 3ε θαη 4ε Ο.Μ.Π., λννπκέλνπ φηη ζα 
παξαθαζίζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα 
Αξραία Διιεληθά/Αξραηνγλσζία πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Ιζηνξία 
πξνζαλαηνιηζκνχ· 

   (ii) ζηε 2ε θαηεχζπλζε εηζέξρνληαη φζνη πξνέξρνληαη απφ ηελ 1ε 
Ο.Μ.Π., ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο θαη φζνη 
πξνέξρνληαη απφ ηε 2ε, 3ε θαη 4ε Ο.Μ.Π., λννπκέλνπ φηη ζα 
παξαθαζίζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηελ 
Ιζηνξία πξνζαλαηνιηζκνχ: 

     Ννείηαη φηη φζνη επηιέγνπλ ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ 
Διιεληθψλ/Αξραηνγλσζίαο πξνζαλαηνιηζκνχ, ζα εμεηάδνληαη 
θαη ζηα Αξραία Διιεληθά/Αξραηνγλσζία πξνζαλαηνιηζκνχ, 

   (ii) ζηελ 3ε Καηεχζπλζε εηζέξρνληαη φζνη πξνέξρνληαη απφ ηε 2ε 
Ο.Μ.Π., ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο θαη φζνη 
πξνέξρνληαη απφ ηελ 1ε θαη 4ε Ο.Μ.Π., λννπκέλνπ φηη ζα 
παξαθαζίζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα 
Μαζεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Φπζηθή πξνζαλαηνιηζκνχ 
θαη φζνη πξνέξρνληαη απφ ηελ 3ε Ο.Μ.Π. ζα εμεηάδνληαη ζηε 
Φπζηθή πξνζαλαηνιηζκνχ, 

(iii) ζηελ 4ε Καηεχζπλζε εηζέξρνληαη φζνη πξνέξρνληαη απφ ηελ 3ε 
Ο.Μ.Π., ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, φζνη 
πξνέξρνληαη απφ ηελ 1ε Ο.Μ.Π., λννπκέλνπ φηη ζα 
παξαθαζίζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα 
Μαζεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Οηθνλνκηθά 
πξνζαλαηνιηζκνχ φζνη πξνέξρνληαη απφ ηε 2ε Ο.Μ.Π. ζα 
εμεηάδνληαη ζηα Οηθνλνκηθά πξνζαλαηνιηζκνχ θαη φζνη 
πξνέξρνληαη απφ ηελ 4ε Ο.Μ.Π. ζα εμεηάδνληαη ζηα 
Μαζεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκνχ,  

(iv) ζηελ 5ε Καηεχζπλζε εηζέξρνληαη φζνη πξνέξρνληαη απφ ηελ 4ε 
Ο.Μ.Π., ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, φζνη 
πξνέξρνληαη απφ ηελ 1ε θαη 2ε Ο.Μ.Π., λννπκέλνπ φηη ζα 
παξαθαζίζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα 
Οηθνλνκηθά πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Αγγιηθά πξνζαλαηνιηζκνχ 
θαη φζνη πξνέξρνληαη απφ ηελ 3ε Ο.Μ.Π. ζα εμεηάδνληαη ζηα 
Αγγιηθά πξνζαλαηνιηζκνχ, 

(v) ζηελ 6ε Καηεχζπλζε εηζέξρνληαη απφ φιεο ηηο Ο.Μ.Π., ρσξίο 
θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, 
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   (ηα) καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηε Β΄ ζηελ Γ΄ Σάμε Λπθείνπ κπνξνχλ λα 
αιιάμνπλ θαηεχζπλζε, χζηεξα απφ θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε ζε φζα 
καζήκαηα ηεο λέαο θαηεχζπλζεο δελ δηδάρηεθαλ ζηελ θαηεχζπλζε απφ 
ηελ νπνία επηζπκνχλ λα κεηαθηλεζνχλ (ππνρξεσηηθά ή επηιεγφκελα), 

    
   (ηβ) καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηε Β΄ ζηελ Γ΄ Σάμε Λπθείνπ κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ επηιεγφκελν/α κάζεκα/ηα ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, χζηεξα απφ 
θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε ζην κάζεκα απηφ. 

  
      (5) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (9) ηνπ Καλνληζκνχ   12, ε κεηεγγξαθή 

καζεηψλ απφ Δζπεξηλά Γπκλάζηα ή Δζπεξηλέο Σερληθέο ρνιέο ζε εκεξήζηα 
Γπκλάζηα/Λχθεηα ή ζε εκεξήζηεο Σερληθέο ρνιέο, αληίζηνηρα, απαγνξεχεηαη, εθηφο απφ 
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή ηεο 
Γηεχζπλζεο Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα: 

        Ννείηαη φηη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε απνθαζίδεη ηελ ηάμε ζηελ νπνία ζα θαηαηαγνχλ νη 
καζεηέο: 

  
        Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε κεηεγγξαθή απφ εκεξήζηα Γπκλάζηα/Λχθεηα ζε Δζπεξηλά 

Γπκλάζηα/Λχθεηα ή απφ εκεξήζηεο Σερληθέο ρνιέο ζε Δζπεξηλέο Σερληθέο ρνιέο 
επηηξέπεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο ή ηεο Γηεχζπλζεο Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, 
αληίζηνηρα. 

  
      (6) Μεηεγγξαθέο κεηά ηελ 1ε Απξηιίνπ γίλνληαη ζε πνιχ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, χζηεξα 

απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ. 
  
      (7) Σίηινο κεηεγγξαθήο είλαη εηδηθφ απνδεηθηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ην νηθείν ζρνιείν ζην 

νπνίν αλαγξάθνληαη εθηφο απφ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ εγγξαθή ζηνηρεία θαη ν ιφγνο 
κεηεγγξαθήο, νη απνπζίεο ηνπ καζεηή θαηά κάζεκα κέρξη ηελ εκέξα ηεο έθδνζήο ηνπ, ε 
επίδνζε ηνπ ζε θάζε κάζεκα αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο ή κε ραξαθηεξηζκνχο θαη ε δηαγσγή 
ηνπ. Σν απνδεηθηηθφ απηφ απνζηέιιεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε 
κεηεγγξαθή. 

  
      (8)(α) ε πεξίπησζε κεηνίθεζεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή, ππνβάιινληαη, καδί κε ηελ 

αίηεζε γηα κεηεγγξαθή βεβαηψζεηο ησλ Κνηλνηαξρψλ ησλ πεξηθεξεηψλ ζηηο νπνίεο ππάγνληαη 
ε παιηά θαη ε λέα θαηνηθία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή θαη νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα 
ηεθκεξηψλνπλ ηε κεηνίθεζε θαη αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ. 

  
  (β) Οη  πξφλνηεο  ηεο  ππνπαξαγξάθνπ (α) ηζρχνπλ θαη  ζηηο  πεξηπηψζεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ   12. 
  
      (9) Μαζεηέο Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο πνπ δηαθφπηνπλ ηε θνίηεζή ηνπο 

δηθαηνχληαη λα επαλεγγξαθνχλ ζε ζρνιείν ηνπ ίδηνπ ηχπνπ κέζα ζηηο ηξεηο (3) ζρνιηθέο 
ρξνληέο πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξνληά ηεο δηαθνπήο ηεο θνίηεζήο ηνπο, λννπκέλνπ φηη ηεξνχληαη 
νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (9) ηνπ Καλνληζκνχ 12. 

  
      (10) Σειεηφθνηηνη Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο πνπ δελ απνιχνληαη ηνλ Ινχλην δελ 

δηθαηνχληαη λα επαλεγγξαθνχλ ζηελ Γ΄ ηάμε Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο, εθηφο εθείλσλ πνπ 
ιφγσ κε πιήξνπο θνίηεζεο ππνρξεψλνληαη λα επαλαιάβνπλ ηα καζήκαηα ηεο ηάμεο κφλν γηα 
ηελ επφκελε ρξνληά. 

  
      (11)  Σειεηφθνηηνη Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο πνπ δελ απνιχνληαη ηνλ Ινχλην θαη 

απνηπγράλνπλ λα απνιπζνχλ κέζα ζηα επφκελα ηξία (3) ρξφληα δελ δηθαηνχληαη λα 
επαλεγγξαθνχλ ζηελ Γ΄ ηάμε

.
 αλ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ απνιπηήξην, κπνξνχλ λα 

εγγξαθνχλ ζε Δζπεξηλφ ρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 
  
      (12) Απφθνηηνη Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο δελ δηθαηνχληαη λα επαλεγγξαθνχλ ζηελ Γ΄ 

ηάμε Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο γηα απφθηεζε απνιπηεξίνπ άιινπ ζπλδπαζκνχ ή εηδίθεπζεο 
ή θαηεχζπλζεο. 

  
      (13) Απφθνηηνη Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο δελ δηθαηνχληαη λα παξαθαζίζνπλ ζε εμέηαζε 

γηα βειηίσζε ηεο βαζκνινγίαο καζεκάησλ ή ηεο γεληθήο βαζκνινγίαο ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο. 
  
Πξναγσγή, εμεηάζεηο 
καζεηψλ γπκλαζηαθνχ 
θχθινπ. 

14.-(1)(α) Η βαζκνινγηθή θιίκαθα κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη ε επίδνζε ηεηξακήλνπ ησλ 
καζεηψλ γπκλαζηαθνχ θχθινπ ησλ Γεκφζησλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη ε νπνία 
αλαγξάθεηαη ζην δειηίν πξνφδνπ είλαη ε αθφινπζε: 

 (i) Απνηπρία: 1 κέρξη 9∙ 

(ii) ρεδφλ Καιά: 10 κέρξη 12∙ 

(iii) Καιά: 13 κέρξη 15∙ 

(iv) Πνιχ Καιά: 16 κέρξη 18∙ 
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(v) Άξηζηα: 19 κέρξη 20. 

(β) Η βαζκνινγηθή θιίκαθα κε βάζε ηελ νπνία βαζκνινγνχληαη νη γξαπηέο εμεηάζεηο είλαη 
ε αθφινπζε: 

(i) Απνηπρία: 1 κέρξη 9∙ 

(ii) ρεδφλ Καιά: 10 κέρξη 12∙ 

(iii) Καιά: 13 κέρξη 15∙ 

(iv) Πνιχ Καιά: 16 κέρξη 18∙ 

(v)    Άξηζηα: 19 κέρξη 20. 

 (γ) Οη βαζκνί πξνθνξηθήο επίδνζεο θαη γξαπηψλ εμεηάζεσλ δίλνληαη ζε αθέξαηεο 
κνλάδεο. Αλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ κέζσλ φξσλ, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (δ), πξνθχπηεη αξηζκφο δεθαδηθφο, ην δεθαδηθφ κέξνο ινγίδεηαη σο ε 
αθέξαηε κνλάδα φηαλ είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ηε κηζή κνλάδα. 

  
 (δ) Αλ ν γεληθφο βαζκφο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο είλαη αξηζκφο δεθαδηθφο, απηφο 

αλαγξάθεηαη ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ κε αθξίβεηα, δειαδή ην αθέξαην θαη ην δεθαδηθφ κέξνο 
ηνπ κε δχν (2) δεθαδηθά ςεθία. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ βαζκνχ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα παξάγξαθν, ην δεθαδηθφ κέξνο ινγίδεηαη σο αθέξαηε κνλάδα κφλν αλ είλαη ίζν ή 
κεγαιχηεξν απφ ηε κηζή κνλάδα. 

  
 (ε) Ο θαηψηεξνο βαζκφο πξναγσγήο, δειαδή ε βάζε, είλαη «ρεδφλ Καιά» 10. 
  
 (2) Σα εμεηαδφκελα καζήκαηα ζηηο ηάμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ είλαη ηα Νέα Διιεληθά, 

ηα Μαζεκαηηθά, ε Ιζηνξία θαη ε Φπζηθή. 
  
      (3)(α) Γηα ηα καζήκαηα πνπ δελ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ, ν βαζκφο 

ηνπ έηνπο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) ηεηξακήλσλ. 
  
 
 

(β) Γηα ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ, ν βαζκφο ηνπ 
έηνπο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) ηεηξακήλσλ, κε αλαινγία πελήληα ηνηο 
εθαηφλ (50%) γηα θάζε ηεηξάκελν. 

  
 (γ)  Ο βαζκφο θάζε ηεηξακήλνπ είλαη ην άζξνηζκα ηεο πξνθνξηθήο επίδνζεο θαη ηεο 

γξαπηήο πξναγσγηθήο εμέηαζεο, κε αλαινγία εμήληα ηνηο εθαηφλ (60%) γηα ηελ πξνθνξηθή 
επίδνζε θαη ζαξάληα ηνηο εθαηφλ (40%) γηα ηε γξαπηή πξναγσγηθή εμέηαζε. 

  
 (δ) Η πξνθνξηθή επίδνζε είλαη ε επίδνζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ, ε νπνία αμηνινγείηαη ζηε βάζε γξαπηψλ δνθηκίσλ 
ειέγρνπ, γξαπηψλ εξγαζηψλ-project θαη άιισλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο, ηα νπνία δηελεξγνχληαη 
ζην πιαίζην ησλ επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη δελ πεξηιακβάλεη ην βαζκφ 
ησλ γξαπηψλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ. 

  
      (4) Μαζεηέο ησλ νπνίσλ ε εηήζηα επίδνζή ηνπο είλαη θάησ ηνπ δέθα (10) ζε καζήκαηα πνπ 

δελ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθαζίζνπλ ζε εμεηάζεηο ην πξψην δεθαπελζήκεξν 
Ινπλίνπ θαη ζηα καζήκαηα απηά. 

  
      (5)(α) Μαζεηήο πνπ αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζέξρεηαη ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο 

ηεηξακήλσλ, ζην έλα (1) ή θαη ζηα δχν (2) ηεηξάκελα, παξαπέκπεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε ην 
δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ινπλίνπ θαη ν βαζκφο ηεο εμέηαζεο απηήο ζεσξείηαη σο ν βαζκφο 
ηνπ έηνπο. 

  
 (β) Ο καζεηήο απηφο εμεηάδεηαη ζηελ εμεηαζηέα χιε θαη ησλ δχν (2) ηεηξακήλσλ. 
  
      (6)(α) Μαζεηήο, ν νπνίνο πζηεξεί ζε έλα (1) ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα ζην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, παξαπέκπεηαη ζε γξαπηή θαη πξνθνξηθή αλεμέηαζε ην δεχηεξν 
δεθαπελζήκεξν ηνπ Ινπλίνπ

.
 ε γξαπηή εμέηαζε πξνεγείηαη ηεο πξνθνξηθήο θαη ηφζν ε γξαπηή 

εμέηαζε φζν θαη ε πξνθνξηθή αλεμέηαζε γίλνληαη απφ επηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη απφ δχν (2) 
θαζεγεηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ. 

  
 (β) Ο καζεηήο απηφο εμεηάδεηαη ζηελ εμεηαζηέα χιε θαη ησλ δχν (2) ηεηξακήλσλ. 
  
      (7) Ο καζεηήο ζεσξείηαη φηη επηηπγράλεη ζε κάζεκα ζηελ αλεμέηαζε ηνπ Ινπλίνπ, αλ ν 

κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ηνπ ζηε γξαπηή θαη ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε είλαη ηνπιάρηζην δέθα 
(10) θαη ζηε γξαπηή εμέηαζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6). 

  
      (8) Μαζεηήο παξακέλεη ζηάζηκνο ζηηο αλεμεηάζεηο ηνπ Ινπλίνπ, αλ- 
  
  (α)  απνηχρεη ζηα Νέα Διιεληθά θαη ζηα Μαζεκαηηθά ή 
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  (β)  απνηχρεη ζε ηξία (3) ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα ή 
   
  (γ)  αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζέιζεη ζηηο αλεμεηάζεηο ηνπ δεπηέξνπ 

δεθαπελζεκέξνπ Ινπλίνπ ή 
   
  (δ)  πζηέξεζε ζε κάζεκα πνπ κεηέθεξε θαη απνξξηθζεί ζηελ αλεμέηαζε ηνπ 

Ινπλίνπ: 
  
 Ννείηαη φηη ν Καζεγεηηθφο χιινγνο δχλαηαη, χζηεξα απφ κειέηε θαη εθηίκεζε ηεο 

πεξίπησζεο θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη ηεθκεξησκέλα, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 16, λα απμήζεη ηε βαζκνινγία ηνπ 
καζεηή κέρξη θαη δχν (2) κνλάδεο ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α), ζε έλα (1) 
κάζεκα, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β), ζε έλα (1) ή δχν (2) καζήκαηα

.
 ζ’ έλα 

(1) κάζεκα, αλ ν καζεηήο απέηπρε ζε ηξία (3) καζήκαηα θαη ζε δχν (2) καζήκαηα, αλ απέηπρε 
ζε ηέζζεξα (4) καζήκαηα, ψζηε ν καζεηήο λα απνθχγεη ηε ζηαζηκφηεηα. 

  
      (9) Ο καζεηήο κεηαθέξεη κέρξη δχν (2) καζήκαηα απφ ηελ Α΄ ζηε Β΄ ηάμε θαη απφ ηε Β΄ 

ζηελ Γ΄ ηάμε ζηα νπνία απέηπρε ζηηο αλεμεηάζεηο Ινπλίνπ, αλ δελ κέλεη ζηάζηκνο ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν (8). 

  
      (10) Ο καζεηήο ηεο Γ΄ ηάμεο απνιχεηαη απφ ην Γπκλάζην εθφζνλ ζπγθεληξψλεη βαζκφ 

ηνπιάρηζηνλ 8 (νθηψ) ζε έλα (1) ή δχν (2) καζήκαηα ζηηο αλεμεηάζεηο ηνπ Ινπλίνπ θαη δελ 
κέλεη ζηάζηκνο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (8): 
 

 Ννείηαη φηη ζηε γξαπηή αλεμέηαζε ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6): 
  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν Καζεγεηηθφο χιινγνο δχλαηαη, χζηεξα απφ κειέηε θαη εθηίκεζε 

ηεο πεξίπησζεο θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη ηεθκεξησκέλα, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 16 λα απμήζεη ηε βαζκνινγία ηνπ 
καζεηή κέρξη θαη δχν (2) κνλάδεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο 
παξαγξάθνπ (8), ζε έλα (1) κάζεκα, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο 
παξαγξάθνπ (8), ζε έλα (1) ή δχν (2) καζήκαηα

.
 ζ’ έλα (1) κάζεκα, αλ ν καζεηήο απέηπρε ζε 

ηξία (3) καζήκαηα θαη ζε δχν (2) καζήκαηα, αλ απέηπρε ζε ηέζζεξα (4) καζήκαηα, ψζηε ν 
καζεηήο λα απνθχγεη ηε ζηαζηκφηεηα. 

  
      (11) Οη πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (4), (11),  (20) , (21) θαη (22)  ηνπ Καλνληζκνχ 15, 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζηαθνχ Κχθινπ. 
  
      (12) Μαζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ην βαζκφ ηεηξακήλνπ ηνπο ζε καζήκαηα γηα 

ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη γξαπηή εμέηαζε, δηθαηνχληαη λα παξαθαζίζνπλ ζε γξαπηέο 
εμεηάζεηο ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ ηεηξακήλνπ ζηα καζήκαηα απηά

.
 πξνο ηνχην, απαηηείηαη 

ε γξαπηή δήισζε εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ καζεηψλ πξηλ απφ ηε δηαθνπή ησλ 
καζεκάησλ

.
 νη βαζκνί ηνπ ηεηξακήλνπ γηα φια ηα κε εμεηαδφκελα ζην ηέινο ησλ ηεηξακήλσλ 

καζήκαηα ηνπ γπκλαζηαθνχ θχθινπ αλαθνηλψλνληαη γξαπηψο ζηνπο καζεηέο πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξακήλνπ

.
 ν 

βαζκφο ηνπ γξαπηνχ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ εμαγσγή ηνπ βαζκνχ ηεο ρξνληάο: 
  
 Ννείηαη φηη νη βαζκνί ησλ ηεηξακήλσλ γηα ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα αλαθνηλψλνληαη 

γξαπψο ζηνπο καζεηέο ηελ ηειεπηαία εκέξα πξηλ απφ ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ηεηξακήλνπ. 

  
      (13) Γηα ηνπο καζεηέο πνπ δηθαηνινγεκέλα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Καζεγεηηθνχ πιιφγνπ δελ 

πξνζέξρνληαη ζηελ θαλνληθή γξαπηή εμέηαζε πξψηεο ζεηξάο ηεηξακήλνπ είηε ην Γεθέκβξην 
είηε ηνλ Ινχλην, ην ζρνιείν νξίδεη δεχηεξε ζεηξά εμέηαζεο ακέζσο κεηά ηελ πξψηε ζεηξά 
εμέηαζεο. 

  
      (14) ηηο αλεμεηάζεηο Ινπλίνπ εμεηάδνληαη επίζεο νη καζεηέο πνπ δηθαηνινγεκέλα δελ 

πξνζέξρνληαη ζε γξαπηή εμέηαζε ηεηξακήλνπ θαη νη καζεηέο πνπ παξαπέκπνληαη ιφγσ κε 
πιήξνπο θνίηεζεο: 

  
 Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ πνπ δηθαηνινγεκέλα θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Καζεγεηηθνχ πιιφγνπ δελ πξνζέξρνληαη ζε γξαπηή εμέηαζε είηε ην Γεθέκβξην είηε ηνλ 
Ινχλην, νη καζεηέο απηνί εμεηάδνληαη γξαπηψο γηα ην αληίζηνηρν ηεηξάκελν θαη δηαηεξνχλ ηελ 
πξνθνξηθή βαζκνινγία ηνπ ηεηξακήλνπ: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ πνπ παξαπέκπνληαη ιφγσ κε 

πιήξνπο θνίηεζεο ή αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζήιζαλ ζηηο εμεηάζεηο ηεηξακήλνπ, νη καζεηέο 
απηνί εμεηάδνληαη κφλν γξαπηψο ρσξίο λα δηαηεξνχλ ηε βαζκνινγία ησλ ηεηξακήλσλ: 

  
 Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη νη καζεηέο απηνί εμεηάδνληαη ζηελ εμεηαζηέα χιε θαη ησλ δχν (2) 

ηεηξακήλσλ. 
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Πξναγσγή, απφιπζε 
θαη εμεηάζεηο 
καζεηψλ ηνπ ιπθεηαθνχ  
θχθινπ Μέζεο θαη 
Σερληθήο Δθπαίδεπζεο. 

15.-(1) Σα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 
ιπθεηαθνχ θχθινπ Μέζεο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο είλαη: 

  (α)  Γηα φινπο ηνπο θιάδνπο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηεχζπλζεο ηεο Α΄, 
Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ησλ Σερληθψλ ρνιψλ, εθηφο ηνπ θιάδνπ ησλ 
Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Σερλψλ, ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα είλαη 
ηα Νέα Διιεληθά, ηα Μαζεκαηηθά θαη αλαιφγσο, ε Φπζηθή ή ηα Αγγιηθά 
θαη ηα ηερλνινγηθά καζήκαηα ηνπ θιάδνπ/εηδηθφηεηαο, φπσο απηά 
θαζνξίδνληαη κε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ, 

   
  (β)  γηα ηνλ θιάδν ησλ Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Σερλψλ, ηα 

εμεηαδφκελα καζήκαηα είλαη ηα Νέα Διιεληθά, ηα Μαζεκαηηθά, ηα Αγγιηθά 
θαη νη Σερλνινγίεο ηεο Δηδηθφηεηαο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην 
Τπνπξγείν, 

   
  (γ)  γηα ην Λχθεην, ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ  

ηεηξακήλνπ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ιπθεηαθνχ θχθινπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
είλαη: 

   (i)  ηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ, εμεηαδφκελα καζήκαηα είλαη ηα Νέα 
Διιεληθά, ηα δχν (2) καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ θάζε Ο.Μ.Π. 
θαη έλα (1) αθφκα κάζεκα γηα θάζε Ο.Μ.Π. σο εμήο: 

   - 1ε θαη 4ε Ο.Μ.Π.: Μαζεκαηηθά θνηλνχ θνξκνχ. 

- 2ε Ο.Μ.Π.: Υεκεία-Βηνινγία 

- 3ε Ο.Μ.Π.: Ιζηνξία θνηλνχ θνξκνχ: 

 Ννείηαη φηη ζηελ 4ε Ο.Μ.Π., νη καζεηέο πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη 
απφθαζε απφ ηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Δηδηθήο Αγσγήο θαη 
Δθπαίδεπζεο, αλ ην επηζπκνχλ, κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα ησλ 
γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δειψζνπλ σο 
εμεηαδφκελν κάζεκα ηελ Ιζηνξία θνηλνχ θνξκνχ αληί ηνπ 
καζήκαηνο ησλ Αγγιηθψλ Πξνζαλαηνιηζκνχ

.
 

   
   
   

   (ii)  ζηε Β΄ θαη Γ΄ ηάμε Λπθείνπ, εμεηαδφκελα καζήκαηα είλαη ηα Νέα 
Διιεληθά, ηα ηέζζεξα (4) καζήκαηα Καηεχζπλζεο, ηα ηξία (3) ή 
ηα δχν (2) ππνρξεσηηθά θαη ην έλα (1) ή ηα δχν (2) επηιεγφκελα, 
αλάινγα κε ηελ Καηεχζπλζε επηινγήο. 

    
      (2) Γηα ηε κεηαβαηηθή ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017, γηα ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ Γ΄ 

Σάμε ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ είλαη 
ηα Νέα Διιεληθά, ηα Μαζεκαηηθά θαη δχν (2) απφ ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο ηεο επηινγήο ηνπ 
καζεηή. ε πεξίπησζε πνπ ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη έλα (1) απφ ηα καζήκαηα 
θαηεχζπλζεο πνπ έρεη επηιέμεη ν καζεηήο, ηφηε απηφο ππνρξενχηαη ζε εμέηαζε ζην κάζεκα 
θαηεχζπλζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη επηπιένλ ζε δχν (2) άιια καζήκαηα θαηεχζπλζεο. Αλ ν 
καζεηήο δελ έρεη επηιέμεη ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ σο κάζεκα θαηεχζπλζεο, 
ππνρξενχηαη ζε εμέηαζε ζηα Μαζεκαηηθά θνηλνχ θνξκνχ: 

   
 

22(Ι) ηνπ 2006 
51(Ι)ηνπ 2007. 

Ννείηαη φηη ε ηειηθή εμέηαζε ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο δηεμάγεηαη ζην 
πιαίζην ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ 
Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ Νφκνπ: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη γηα ηε κεηαβαηηθή ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018 γηα ηνπο καζεηέο πνπ 

θνηηνχλ ζηε Γ΄ Λπθείνπ, ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα απφιπζεο θαη πξφζβαζεο θαζνξίδνληαη κε 
ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ θαη δεκνζηεχνληαη ζηνλ Οδεγφ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ.   

  
      (3) Η βαζκνινγηθή θιίκαθα κε βάζε ηελ νπνία βαζκνινγνχληαη νη γξαπηέο εμεηάζεηο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη ε επίδνζε ηνπ καζεηή ηνπ   ιπθεηαθνχ θχθινπ Μέζεο θαη Σερληθήο 
Δθπαίδεπζεο είλαη: 

  (α) Απνηπρία: 1 έσο 9, 
  (β) ρεδφλ Καιά: 10 έσο 12, 
  (γ) Καιά: 13 έσο 15, 
  (δ) Πνιχ Καιά: 16 έσο 18, 
  (ε) Άξηζηα: 19 έσο 20. 
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      (4) Ο θαηψηεξνο βαζκφο πξναγσγήο, δειαδή ε βάζε, είλαη ην «ρεδφλ Καιά» 10. 
  
      (5) Οη βαζκνί πξνθνξηθήο επίδνζεο θαη γξαπηψλ εμεηάζεσλ δίλνληαη ζε αθέξαηεο 

κνλάδεο. Αλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ κέζσλ φξσλ, εμαηξνχκελεο ηεο πεξίπησζεο ηεο 
παξαγξάθνπ (6), πξνθχπηεη αξηζκφο δεθαδηθφο, ην δεθαδηθφ κέξνο ινγίδεηαη σο ε αθέξαηε 
κνλάδα φηαλ είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ηε κηζή κνλάδα: 

  
 Ννείηαη φηη, ε πξνθνξηθή επίδνζε είλαη ε επίδνζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ, ε νπνία αμηνινγείηαη ζηε βάζε γξαπηψλ 
δνθηκίσλ ειέγρνπ, γξαπηψλ εξγαζηψλ-project θαη άιισλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο θαη δελ 
πεξηιακβάλεη ην βαζκφ ησλ γξαπηψλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ. 

  
      (6) Αλ ν γεληθφο βαζκφο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο είλαη αξηζκφο δεθαδηθφο, απηφο αλαγξάθεηαη 

ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ κε αθξίβεηα, δειαδή ην αθέξαην θαη ην δεθαδηθφ κέξνο ηνπ κε δχν (2) 
δεθαδηθά ςεθία. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ βαζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (3) ην 
δεθαδηθφ κέξνο ινγίδεηαη σο αθέξαηε κνλάδα κφλν αλ είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ηε κηζή 
κνλάδα. 

  
      (7) Μαζεηέο πνπ πζηεξνχλ, εθφζνλ ε εηήζηα επίδνζή ηνπο είλαη θάησ ηνπ 10 ζε καζήκαηα 

πνπ δελ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθαζίζνπλ ζε γξαπηή εμέηαζε Μαΐνπ-Ινχληνπ θαη 
ζηα καζήκαηα απηά. 

  
      (8)(α) Γηα ηα καζήκαηα πνπ δελ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ, ν βαζκφο 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) ηεηξακήλσλ. 
  
 (β) Γηα ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ, ν βαζκφο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) ηεηξακήλσλ κε αλαινγία 
πελήληα ηνηο εθαηφλ (50%) γηα θάζε ηεηξάκελν: 

  
 Ννείηαη φηη, ν βαζκφο θάζε ηεηξακήλνπ είλαη ην άζξνηζκα ηεο πξνθνξηθήο επίδνζεο θαη ηεο 

γξαπηήο εμέηαζεο, κε αλαινγία εμήληα ηνηο εθαηφλ (60%) γηα ηελ πξνθνξηθή επίδνζε θαη 
ζαξάληα ηνηο εθαηφλ (40%) γηα ηε γξαπηή πξναγσγηθή εμέηαζε. 

  
      (9) Μαζεηήο πνπ αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζέξρεηαη ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ηεηξακήλσλ, 

ζε κία ή θαη ζηηο δχν, παξαπέκπεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε ην δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ Ινπλίνπ 
θαη ν βαζκφο ηεο εμέηαζεο απηήο ζεσξείηαη σο ν βαζκφο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο: 

  
 Ννείηαη φηη ν καζεηήο απηφο εμεηάδεηαη ζηελ εμεηαζηέα  χιε θαη ησλ δχν (2) ηεηξακήλσλ. 
  
      (10) Μαζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ην βαζκφ ηεηξακήλνπ ηνπο ζε καζήκαηα γηα 

ηα νπνία δελ πξνλνείηαη γξαπηή εμέηαζε, δηθαηνχληαη λα παξαθαζίζνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο 
ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ ηεηξακήλνπ ζηα καζήκαηα απηά

. 
πξνο ηνχην απαηηείηαη γξαπηή 

δήισζε εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ καζεηψλ πξηλ απφ ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ
.
 νη 

βαζκνί ηνπ ηεηξακήλνπ γηα φια ηα κε εμεηαδφκελα ζην ηέινο ησλ ηεηξακήλσλ καζήκαηα ηνπ 
ιπθεηαθνχ θχθινπ αλαθνηλψλνληαη γξαπηψο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηαθνπή 
ησλ καζεκάησλ ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξακήλνπ

.
 ν βαζκφο ηνπ γξαπηνχ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ 

εμαγσγή ηνπ βαζκνχ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο: 
  
 Ννείηαη φηη νη βαζκνί ησλ ηεηξακήλσλ γηα ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα αλαθνηλψλνληαη 

γξαπψο ζηνπο καζεηέο ηελ ηειεπηαία εκέξα πξηλ απφ ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ηεηξακήλνπ. 

      (11) Η πεξίνδνο ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ ηεηξακήλνπ γηα φια ηα 
καζήκαηα φισλ ησλ ηάμεσλ Γπκλαζίνπ θαη Α΄ θαη Β΄ ηάμεσλ Λπθείνπ σο θαη ησλ Παγθχπξησλ 
Δμεηάζεσλ Απφιπζεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή

.
 ην πξφγξακκα ησλ 

πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ Α΄ θαη Β΄ ηεηξακήλσλ φισλ ησλ ηάμεσλ Γπκλαζίνπ θαη Α΄ θαη Β΄ 
ηάμεσλ Λπθείνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ρνιείν

.
 ε δηαδηθαζία θαη ην πξφγξακκα δηεμαγσγήο ησλ 

Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ Απφιπζεο Γ΄ ηάμεο Λπθείνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
      (12) Ο καζεηήο πξνάγεηαη ηνλ Ινχλην ηελ πεξίνδν ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ- 
  (α)  φηαλ ζε θάζε κάζεκα πάξεη βαζκφ ζρνιηθήο ρξνληάο ηνπιάρηζην 

«ρεδφλ Καιά» 10 ή 
  (β)  φηαλ πζηεξεί ζ’ έλα (1) κε εμεηαδφκελν γξαπηψο κάζεκα, αιιά ν κέζνο 

φξνο ησλ βαζκψλ ζρνιηθήο ρξνληάο ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ θαη 
ηνπ καζήκαηνο πνπ πζηεξεί είλαη ηνπιάρηζην «ρεδφλ Καιά» 10. 

       (13)  Ο καζεηήο παξακέλεη ζηάζηκνο ηνλ Ινχλην- 
  
  (α)  φηαλ πζηεξεί ζε ηξία (3) ή πεξηζζφηεξα εμεηαδφκελα καζήκαηα ή 
   
  (β)  φηαλ πζηεξεί ζε δχν (2) εμεηαδφκελα θαη δχν (2) ή πεξηζζφηεξα κε 

εμεηαδφκελα καζήκαηα ή 
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  (γ)  ιφγσ κε πιήξνπο θνίηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 18: 
   
 Ννείηαη φηη, ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο δχλαηαη, χζηεξα απφ κειέηε θαη εθηίκεζε ηεο 

πεξίπησζεο θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη ηεθκεξησκέλα, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ  16, λα απμήζεη ηε βαζκνινγία ηνπ 
καζεηή κέρξη θαη δχν (2) κνλάδεο, ζε έλα (1) κάζεκα είηε ηεο πεξίπησζεο πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) είηε ηεο πεξίπησζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) 
αλσηέξσ, ψζηε ν καζεηήο λα κελ παξακείλεη ζηάζηκνο. 

  
      (14) Ο καζεηήο παξαπέκπεηαη ζε αλεμέηαζε ην δεχηεξν  δεθαήκεξν ηνπ Ινπλίνπ, φηαλ ε 

βαζκνινγία ηνπ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά δελ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (12) ή ηεο 
παξαγξάθνπ (13). Ο καζεηήο παξαθάζεηαη ζε γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε, ε νπνία 
γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη απφ δχν (2) θαζεγεηέο πνπ νξίδνληαη απφ ην 
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ

.
 ε γξαπηή εμέηαζε πξνεγείηαη ηεο πξνθνξηθήο θαη ν  καζεηήο 

ζεσξείηαη φηη επηηπγράλεη ζηελ αλεμέηαζε ηνπ Ινπλίνπ αλ ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ηνπ ζηε 
γξαπηή θαη ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε είλαη ηνπιάρηζην δέθα (10) θαη έρεη πάξεη ζηε γξαπηή 
εμέηαζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6): 

  
 Ννείηαη φηη νη καζεηέο απηνί εμεηάδνληαη ζηελ εμεηαζηέα χιε θαη ησλ δχν (2) ηεηξακήλσλ. 
  
       (15) (α) Γηα ηνπο καζεηέο πνπ δηθαηνινγεκέλα θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ 

δελ πξνζέξρνληαη ζηελ θαλνληθή γξαπηή εμέηαζε πξψηεο ζεηξάο ηεηξακήλνπ είηε ην 
Γεθέκβξην είηε ηνλ Ινχλην, ην ζρνιείν νξίδεη δεχηεξε ζεηξά εμέηαζεο ακέζσο κεηά ηελ πξψηε 
ζεηξά εμέηαζεο. 

  
 (β) ηηο αλεμεηάζεηο Μαΐνπ - Ινπλίνπ εμεηάδνληαη επίζεο νη καζεηέο πνπ δηθαηνινγεκέλα 

δελ πξνζέξρνληαη ζε γξαπηή εμέηαζε ηεηξακήλνπ θαη νη καζεηέο πνπ παξαπέκπνληαη ιφγσ 
κε πιήξνπο θνίηεζεο: 

  
 Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ πνπ δηθαηνινγεκέλα θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ δελ πξνζέξρνληαη ζε γξαπηή εμέηαζε είηε ην Γεθέκβξην είηε ηνλ 
Ινχλην, νη καζεηέο απηνί εμεηάδνληαη γξαπηψο γηα ην αληίζηνηρν ηεηξάκελν πνπ δελ 
πξνζήιζαλ δηθαηνινγεκέλα θαη δηαηεξνχλ ηελ πξνθνξηθή βαζκνινγία ηνπ ηεηξακήλνπ: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ πνπ παξαπέκπνληαη ιφγσ κε 

πιήξνπο θνίηεζεο ή αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζήιζαλ ζηηο εμεηάζεηο ηεηξακήλνπ, νη καζεηέο 
απηνί εμεηάδνληαη κφλν γξαπηψο, ρσξίο λα δηαηεξνχλ ηε βαζκνινγία ησλ ηεηξακήλσλ: 
 

Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ν καζεηήο απηφο εμεηάδεηαη ζηελ εμεηαζηέα χιε θαη ησλ δχν 
ηεηξακήλσλ. 

  
      (16) Ο καζεηήο πξνάγεηαη ηελ πεξίνδν ησλ αλεμεηάζεσλ Ινπλίνπ- 
  
  (α)  φηαλ ζε θάζε κάζεκα πάξεη βαζκφ ηνπιάρηζηνλ «ρεδφλ Καιά» 10, 
   
  (β)  φηαλ πζηεξεί ζ’ έλα (1) κε εμεηαδφκελν γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ 

ηεηξακήλνπ κάζεκα, αιιά ν κέζνο φξνο ησλ καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη 
γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ θαη ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν πζηεξεί 
είλαη ηνπιάρηζην «ρεδφλ Καιά» 10: 

   
       Ννείηαη φηη, ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο δχλαηαη, χζηεξα απφ κειέηε θαη εθηίκεζε 

ηεο πεξίπησζεο θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη χζηεξα απφ δεφλησο αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (δ) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 16, λα απμήζεη ηε βαζκνινγία ηνπ καζεηή κέρξη 
θαη δχν (2) κνλάδεο ζε έλα (1) ή δχν (2) καζήκαηα είηε ηεο πεξίπησζεο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) είηε ηεο πεξίπησζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (β) αλσηέξσ, ψζηε ν καζεηήο λα κελ παξακείλεη ζηάζηκνο. 

   
   (17) Ο καζεηήο παξακέλεη ζηάζηκνο ηελ πεξίνδν ησλ αλεμεηάζεσλ Ινπλίνπ- 
   
  (α)  φηαλ δελ ζπγθεληξψζεη ηνπο βαζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 

πξναγσγή ηνπ ζηελ παξάγξαθν (16) ή 
   
  (β)  φηαλ αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζέξρεηαη ζηηο αλεμεηάζεηο Ινπλίνπ γηα 

εμέηαζε. 
   
   (18)   Ο καζεηήο απνιχεηαη- 
  
  (α)  φηαλ ζε θάζε κάζεκα πάξεη βαζκφ ηνπιάρηζην «ρεδφλ Καιά», 
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  (β)  φηαλ πζηεξεί ζε έλα (1) κε εμεηαδφκελν γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ 

ηεηξακήλνπ κάζεκα, αιιά ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ 
εμεηαδφκελσλ γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ καζεκάησλ θαη ηνπ 
καζήκαηνο πνπ πζηεξεί είλαη ηνπιάρηζην «ρεδφλ Καιά» 10, 

   
  (γ)  φηαλ πζηεξεί ζε έλα (1) εμεηαδφκελν γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ 

ηεηξακήλνπ κάζεκα κε βαζκφ φρη θαηψηεξν ηνπ νθηψ (8), αιιά ν κέζνο 
φξνο ησλ βαζκψλ φισλ ησλ εμεηαδφκελσλ γξαπηψο ζην ηέινο ηνπ 
ηεηξακήλνπ καζεκάησλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ 
καζήκαηνο φπνπ πζηεξεί, είλαη ηνπιάρηζην δψδεθα (12): 

   
       Ννείηαη φηη, ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο δχλαηαη, χζηεξα απφ κειέηε θαη εθηίκεζε ηεο 

πεξίπησζεο θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη χζηεξα απφ δεφλησο αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 16, 
λα απμήζεη ηε βαζκνινγία ηνπ καζεηή  κέρξη θαη δχν (2) κνλάδεο ζε έλα (1) ή/θαη δχν (2) 
εμεηαδφκελα καζήκαηα ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε ηελ παξαρψξεζε πξφζζεησλ 
κνλάδσλ, ψζηε ν καζεηήο λα απνιπζεί ηνλ Ινχλην. 

  
       (19) (α) Μαζεηήο πνπ δελ απνιχεηαη ηνλ Ινχλην, δηθαηνχηαη χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή 

ηνπ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ηνπ λα πξνζέξρεηαη ζε απνιπηήξηεο, γξαπηέο κφλν 
εμεηάζεηο, ζηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο Μαΐνπ - Ινπλίνπ ή Φεβξνπαξίνπ, κέζα ζηηο επφκελεο 
ηξεηο (3) ζρνιηθέο ρξνληέο. 

  
 (β) Οη εκεξνκελίεο ππνβνιήο αίηεζεο πξνο ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ είλαη νη αθφινπζεο: 
   
  (i) 30 Απξηιίνπ, γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο Μαΐνπ - Ινπλίνπ θαη 

(ii) 15 Ιαλνπαξίνπ, γηα ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ. 
  
 (γ) Η εμεηαζηέα χιε ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαζνξηδνκέλε θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή 

ρξνληά πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε.  
 

(δ) Ο καζεηήο απνιχεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) 
ηεο παξαγξάθνπ  (18). 

  
       (20) ε φζνπο καζεηέο πξνάγνληαη ή απνιχνληαη εθδίδεηαη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο Γειηίν Δηήζηαο Δπίδνζεο (ελδεηθηηθφ) (Α΄ θαη Β΄ Σάμεηο) ή Απνιπηήξην (Γ΄ Σάμε). Σν 
απνιπηήξην εθηππψλεηαη ζε εηδηθφ έληππν, ην νπνίν θαζνξίδεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ. 

  
      (21) Σν πεξηερφκελν ηνπ απνιπηεξίνπ είλαη ην αθφινπζν: 
   
  (α)  ηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ, φλνκα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ νλνκάησλ 

παηέξα θαη κεηέξαο, αλαθνξά ζην ιπθεηαθφ ή γπκλαζηαθφ θχθιν, 
θαηεχζπλζε, φπνπ εθαξκφδεηαη, αλαθνξέο ζε βηβιία ηνπ ζρνιείνπ, 
πξάμε ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ θ.ιπ.· 

   
  (β)  πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή, πεξηιακβαλνκέλεο θαη πξφζθαηεο 

θσηνγξαθίαο, ε νπνία ζπλάδεη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Σκήκαηνο 
Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ· 

   
  (γ)  επίδνζε ηνπ καζεηή ζηα καζήκαηα σο αθνινχζσο: 
    
   (i)  Γεληθή Δπίδνζε ή γεληθφο βαζκφο ζρνιηθήο ρξνληάο· 

(ii)  επίδνζε ηνπ καζεηή ζηα καζήκαηα θνηλνχ θνξκνχ πνπ 
δηδάρζεθε ζηελ Γ΄ Σάμε. Γηα θάζε ζέκα ζα θαίλεηαη ην φλνκα 
ηνπ καζήκαηνο, νη πεξίνδνη δηδαζθαιίαο ηνπ ζέκαηνο αλά 
εβδνκάδα ζηελ Γ΄ Σάμε, ν βαζκφο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζην 
κάζεκα· 

(iii)  επίδνζε ηνπ καζεηή ζηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο ππνρξεσηηθά 
θαη επηιεγφκελα πνπ δηδάρζεθε ζηελ Γ΄ Σάμε

.
 γηα θάζε ζέκα 

ζα θαίλεηαη ην φλνκα ηνπ καζήκαηνο, νη πεξίνδνη δηδαζθαιίαο 
ηνπ ζέκαηνο αλά εβδνκάδα ζηελ Γ΄ Σάμε, ν βαζκφο ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο ζην κάζεκα: 

   Ννείηαη φηη, γηα θάζε κάζεκα θαηεχζπλζεο πνπ ππάξρεη θαη αληίζηνηρν 
κάζεκα θνηλνχ θνξκνχ, ε επίδνζε ζα αλαθέξεηαη ζε έλα (1) εληαίν 
κάζεκα, πνπ απνηειεί ην ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν (2), θαη ε αλαγξαθή 
ζα γίλεηαη κφλν ζην ρψξν ησλ καζεκάησλ θαηεχζπλζεο: 
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               Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη νη πξφλνηεο ηεο ππν-ππνπαξαγξάθνπ (iii) ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (21) εθαξκφδνληαη, θαηά 
αλαινγία, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ απνιπηεξίνπ γπκλαζίνπ. 

    (iv)  επίδνζε ή/θαη έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ζην Πξφγξακκα 
Γ.Γ.Κ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γ΄ Σάμεο Η αμηνιφγεζε απηήο ηεο 
επίδνζεο/ζπκκεηνρήο ζα γίλεηαη κε έλαλ (1) απφ ηνπο 
ραξαθηεξηζκνχο- 

    Δμαηξεηηθή, 

 Πάξα πνιχ θαιή, 

 Πνιχ θαιή, 

 Καιή, 

 Ιθαλνπνηεηηθή, 

 Μέηξηα, 

   ζχκθσλα κε θξηηήξηα θαη ηελ αξηζκεηηθή απνηίκεζή ηνπο, πνπ ζα 
θαζνξίζεη ε αξκφδηα αξρή∙ 

  (δ)  ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηζρχνπζα βαζκνινγία θαη ηελ αλαγλψξηζε 
ηεο νπνίαο ην απνιπηήξην ηπγράλεη απφ ηελ Διιάδα· 

   (ε) ππνγξαθή απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, εκεξνκελία θαη αλάγιπθε 
ζθξαγίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

  
        (22) Ο γεληθφο βαζκφο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξνθχπηεη σο ν αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο 

ησλ βαζκψλ πνπ είλαη ζεκεησκέλνη ζηα καζήκαηα θνηλνχ θνξκνχ, ζηα ππνρξεσηηθά θαη ζηα 
επηιεγφκελα καζήκαηα θαηεχζπλζεο. Αλάινγν πεξηερφκελν έρνπλ θαη ηα Γειηία Δπίδνζεο γηα 
ηηο Σάμεηο Α΄ θαη Β΄ θαη ηα Γειηία Δηήζηαο Δπίδνζεο Α΄ θαη Β΄, θαζψο επίζεο θαη ηα 
απνδεηθηηθά απφιπζεο πνπ δεηά ν καζεηήο. 

  
Απνθάζεηο 
θαζεγεηηθψλ ζπιιφγσλ 
γηα πξναγσγή ή 
απφιπζε 
καζεηψλ. 

16.-(1) Οη απνθάζεηο ησλ θαζεγεηηθψλ ζπιιφγσλ αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απνηειεζκάησλ 
γηα πξναγσγή ή απφιπζε καζεηψλ, φπσο πξνλννχληαη ζηηο επηθπιάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 
(8) θαη (10) ηνπ Καλνληζκνχ 14 θαη ησλ παξαγξάθσλ (13), (16) θαη (18)  ηνπ Καλνληζκνχ 15, 
δηέπνληαη απφ ηηο πην θάησ αξρέο: 

  (α)  Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 
αμηνπηζηίαο ησλ ελδεηθηηθψλ ή ησλ απνιπηεξίσλ· 

   
  (β)  δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνθξαηίαο· 
   
  (γ)  αλάγθε εμέηαζεο θάζε πεξίπησζεο μερσξηζηά θαη απνθπγή γεληθεχζεσλ 

πνπ έρνπλ ηππηθή αληηθεηκεληθφηεηα, αιιά δελ πεξηέρνπλ ηελ νπζηαζηηθή 
πηπρή ηεο ζεψξεζεο εηδηθψλ ιφγσλ ή ζπλζεθψλ πνπ πηζαλφ λα 
ηεθκεξηψλνπλ πεξαηηέξσ εμέηαζε/ κειέηε θαη ιήςε απφθαζεο· 

 
 

   
  (δ)  επίδεημε ιεινγηζκέλεο επηείθεηαο, γηα λα κελ παξακείλεη ζηάζηκνο ν 

καζεηήο, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζε- 
    

   (i)  ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο· 
(ii)  επίδεημε νπζηαζηηθήο βειηίσζεο θαη πξνφδνπ, παξά ηηο 

αληημνφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 
αδπλακηψλ· 

(iii)  ζνβαξά πξνζσπηθά/νηθνγελεηαθά θαη θνηλσληθά  
πξνβιήκαηα. 

      (2) ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνθαζίδεηαη λα επηδεηρζεί ιεινγηζκέλε επηείθεηα, 
ε ζρεηηθή απφθαζε είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε θαη θαηαγξάθεηαη ζε πξαθηηθφ. 

  
Έιεγρνο θαη 
αλαβαζκνιφγεζε 
γξαπηψλ δνθηκίσλ. 

17.-(1)(α) Ο Γηεπζπληήο, φηαλ ιήμνπλ νη πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη θαηαηαθηήξηεο 
εμεηάζεηο, αλ παξαηήξεζε ηπρφλ ιάζνο ζηε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ, ππνβάιιεη 
απηά, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη πην θάησ, απηεπάγγειηα θαη κε δηθή ηνπ επζχλε, πξνο 
ην Γηεπζπληή ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο γηα έιεγρν θαη αλαβαζκνιφγεζε. 

  
 (β) Ο Γηεπζπληήο ππνβάιιεη επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια γξαπηά δνθίκηα γηα ηα νπνία 

ππνβιήζεθε αίηεζε απφ ην γνλέα ή ηνλ θεδεκφλα καζεηή κέζα ζηελ πην θάησ νξηδφκελε 
πξνζεζκία. Γηα θάζε γξαπηφ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ην Γηεπζπληή γηα αλαβαζκνιφγεζε 
χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ γνλέα ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ καζεηή, ν αηηεηήο θαηαβάιιεη θαη ηα ηέιε 
πνπ νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν: 
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 Ννείηαη φηη, θαηά ηε κεηαβαηηθή ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017, ε δηαδηθαζία ηεο 

αλαβαζκνιφγεζεο δελ εθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ γηα γξαπηά δνθίκηα πνπ γίλνληαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ Νφκνπ. 

  
      (2)(α) Η ππνβνιή ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γηα αλαβαζκνιφγεζε γίλεηαη κέζα ζε ηέζζεξηο 

(4) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ.  
  
 (β) Ο Γηεπζπληήο απνζηέιιεη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ αληίγξαθν ηνπ 

εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ ηνπ καζεηή κε θαιπκκέλν ην φλνκά ηνπ θαη ηηο ιχζεηο. 
  
 (γ) ην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ παξακέλνπλ ε ζρεηηθή αίηεζε πνπ ππνβιήζεθε απφ ηνπο 

γνλείο ή ηνλ θεδεκφλα ηνπ καζεηή θαη ε απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο. 
  
 (δ) Όια ηα γξαπηά γηα αλαβαζκνιφγεζε απνζηέιινληαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ηαπηφρξνλα, αλ είλαη δπλαηφ, θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α). 

  
      (3) Ο Γηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο ζπγθξνηεί Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη 

Αλαβαζκνιφγεζεο Γξαπηψλ Γνθηκίσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ Δπηζεσξεηέο ή/θαη 
Γηεπζπληέο ή/θαη θαζεγεηέο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ καζήκαηνο ή ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία 
γίλεηαη έιεγρνο θαη πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αλαβαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ 
ησλ νπνίσλ δελ απνθαιχπηεηαη ην φλνκα ηνπ καζεηή

.
 ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη 

ηειεζίδηθε. 
      (4) Η Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Αλαβαζκνιφγεζεο Γξαπηψλ Γνθηκίσλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ 

γηα ηελ αλαβαζκνιφγεζε, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ καδί κε ην θαιπκκέλν γξαπηφ δνθίκην θαη ηε 
ζπλνδεπηηθή επηζηνιή δηαβηβάδνληαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο Δθπαίδεπζεο 
ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο απνθαιχπηεη ην φλνκα θαη πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ηνπ 
λένπ απνηειέζκαηνο. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αλαβαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ ζπκπιεξψλεηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκέξα 
παξαιαβήο ηνπο απφ ην Γηεπζπληή ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο Δθπαίδεπζεο. Η απνθάιπςε ηνπ 
δνθηκίνπ γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη 
δχν (2) Βνεζνί Γηεπζπληέο πνπ νξίδνληαη απφ απηφλ. 

  
      (5) Ο Γηεπζπληήο ελεκεξψλεη ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαβαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ. 
  
Με πιήξεο θνίηεζε. 18.-(1) (α) ε αλεμέηαζε ηνλ Ινχλην ζηα εμεηαδφκελα καζήκαηα θαη ζε φζα καζήκαηα 

απνθαζίδεη ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο παξαπέκπνληαη καζεηέο πνπ ζεκείσζαλ αξηζκφ 
απνπζηψλ απφ εθαηφλ είθνζη (120) κέρξη εθαηφλ ηξηάληα ηέζζεξηο (134), ησλ δχν (2) αξηζκψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ. 

   
  (β) Μαζεηέο πνπ ζεκείσζαλ ζε θάπνην κάζεκα ή ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα (1) καζήκαηα 

ζπλνιηθά απνπζίεο πεξηζζφηεξεο ηνπ επηαπιάζηνπ ησλ πεξηφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ 
πξνβιέπεη εβδνκαδηαίσο ην πξφγξακκα πνπ ηζρχεη θαηά κάζεκα, παξαπέκπνληαη ζε 
αλεμέηαζε ηνλ Ινχλην ζην κάζεκα ή ζηα καζήκαηα απηά

.
 ν καζεηήο εμεηάδεηαη ζηελ εμεηαζηέα 

χιε θαη ησλ δχν ηεηξακήλσλ. 
      (2) Η ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γ.Γ.Κ. θαη ζηηο 

εθδξνκέο είλαη ππνρξεσηηθή θαη γη’ απηφ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ απφ απηέο, νη ζρεηηθέο 
απνπζίεο θαηαρσξίδνληαη θαη  πξνζκεηξνχληαη ζην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή. 

  
      (3) Μαζεηέο πνπ ζεκείσζαλ αξηζκφ απνπζηψλ κεγαιχηεξν ησλ εθαηφ ηξηάληα πέληε (135), 

ηνπ αξηζκνχ απηνχ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ, παξακέλνπλ ζηάζηκνη: 
  
 Ννείηαη φηη, ν καζεηήο ηεο Γ΄ Λπθείνπ πνπ δελ απνιχεηαη ιφγσ κε πιήξνπο θνίηεζεο, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα επαλαιάβεη ηα καζήκαηα ηεο ηάμεο ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά: 
  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, καζεηήο πνπ ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 2016 - 

2017 παξακέλεη ζηάζηκνο θαη ππνρξεψλεηαη λα επαλαιάβεη ηα καζήκαηα ηεο ηάμεο ιφγσ κε 
πιήξνπο θνίηεζεο, εγγξάθεηαη ζηελ θαηεχζπλζε κε ηα πιεζηέζηεξα καζήκαηα πξνο ηηο 
επηινγέο ηνπ ζην Δληαίν Λχθεην. 

  
      (4) Οη απνπζίεο ινγίδνληαη κία (1) γηα θάζε δηδαθηηθή πεξίνδν ή φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν (11) ηνπ Καλνληζκνχ 9. 
  
      (5) Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Πξαθηηθήο Καηεχζπλζεο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα 

αλαθνξηθά κε κε πιήξε θνίηεζε: 
   
  (α)  Οη αξηζκνί ησλ απνπζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ (1) θαη (2) κεηψλνληαη αλάινγα, ζχκθσλα κε ην ρξφλν 
θνίηεζήο ηνπο ζην ζρνιείν, 
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  (β)  καζεηήο ν νπνίνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ σξψλ πξαθηηθήο 

εμάζθεζεο ζηε βηνκεραλία, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν, 
ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο ψξεο πνπ ππνιείπνληαη κεηά ην ηέινο 
ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Ινπλίνπ γηα λα δηθαηνχηαη λα απνιπζεί. 

   
      (6) Μαζεηήο ηνπ Κιάδνπ Ξελνδνρεηαθψλ, ν νπνίνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ πξαθηηθή 

θαηάξηηζε ζηε βηνκεραλία, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν, ππνρξενχηαη λα ηε 
ζπκπιεξψζεη γηα λα δηθαηνχηαη λα απνιπζεί. 

  
      (7) Μαζεηήο πνπ απνπζίαζε γηα κία (1) έζησ πεξίνδν δηδαζθαιίαο, νθείιεη κε ηελ 

επάλνδφ ηνπ ζην ζρνιείν θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φρη αξγφηεξα απφ πέληε (5) εξγάζηκεο 
εκέξεο λα  πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ γνλέα ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 
ζεξάπνληα γηαηξνχ ππνγξακκέλν απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπ γηα ην ιφγν ηεο 
απνπζίαο ηνπ, εθηφο αλ ηνπ δφζεθε γξαπηή άδεηα απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Καηά ηνπο 
κήλεο Μάην θαη Ινχλην ν καζεηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ φρη αξγφηεξα 
απφ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο:  

  
 Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ καζεηήο απνπζηάδεη θαηά ή ηελ πξψηε πεξίνδν απφ ην 

ζρνιείν, γίλεηαη δεθηφο κεηά απφ  επηθνηλσλία κε έλαλ απφ ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπ. 
  
      (8) Η αδηθαηνιφγεηε απνπζία ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν απνηειεί πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα. 
  
      (9) Όηαλ ν καζεηήο πξνηίζεηαη λα απνπζηάζεη απφ ην ζρνιείν, ηφηε απηφ ελεκεξψλεηαη 

ακέζσο θαη εγγξάθσο απφ ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπ ή απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπφ ηνπ. 

  
     (10) Μεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ θάζε ηεηξακήλνπ θαη ην αξγφηεξν ζε έμη (6) εκέξεο απφ 

απηήλ, ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο ελεκεξψλεηαη κε βάζε ηηο βεβαηψζεηο ησλ γνλέσλ ή ησλ 
θεδεκφλσλ γηα ηηο απνπζίεο πνπ ζεκείσζαλ νη καζεηέο θαηά ην ηεηξάκελν πνπ έιεμε θαη 
θαηαρσξίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ζην βηβιίν ησλ πξάμεψλ ηνπ

.
 κεηά ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο απφ ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν δελ γίλεηαη απνδεθηφ νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν θαη 
νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη εληφο δχν (2) εκεξψλ. 

  
     (11) Γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θνίηεζε ηνπ καζεηή, ην ζρνιείν ελεκεξψλεη έγθαηξα 

ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ
.
 γηα ζέκαηα 

απνπζίαο ηνπ καζεηή γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ επφκελε εκέξα ηεο απνπζίαο 
ηνπ καζεηή. 

  
     (12) Οη απνπζίεο ησλ καζεηψλ θαηαρσξίδνληαη ζε εηδηθά απνπζηνιφγηα θαη αλαγξάθνληαη 

ζηα δειηία επίδνζεο.   
  
      (13)(α) Γηα καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εηδηθή ζρνιηθή απνζηνιή κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ ζην εμσηεξηθφ ή ζην εζσηεξηθφ ή απαζρνινχληαη ζε ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 
ηνπο αλαηέζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε, δελ ζεκεηψλνληαη απνπζίεο, αθνχ ν καζεηήο ελεκεξψζεη 
έγθαηξα ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπ

.
 ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο πεξηπηψζεηο, ππνβάιιεηαη ην 

αίηεκα γηα έγθξηζε ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο.  
  
  (β) ε καζεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζε εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα, ζε επεηεηαθέο ή/θαη 

αληηθαηνρηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ε Π..Δ.Μ., δελ ζεκεηψλνληαη απνπζίεο. 

      (14) ηα δειηία επίδνζεο ηεηξακήλνπ θαη ζηα δειηία εηήζηαο επίδνζεο αλαγξάθεηαη ν φξνο 
«πιήξεο θνίηεζε», αλ ν καζεηήο έρεη ζεκεηψζεη φρη πεξηζζφηεξεο απφ είθνζη ηέζζεξηο (24) 
απνπζίεο, ηνπ αξηζκνχ απηνχ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ν αξηζκφο ησλ απνπζηψλ ηνπ. ηνπο 
καζεηέο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πιήξεο θνίηεζε, απνλέκνληαη ηηκεηηθά 
δηπιψκαηα. 

  
      (15) Μαζεηήο, ηνπ νπνίνπ ε θνίηεζε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «πιήξεο» δπλάκεη ηεο 

παξαγξάθνπ (14), πξηκνδνηείηαη κε δχν (2) κνλάδεο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
ζην πξφγξακκα Γ.Γ.Κ. 

  
      (16)(α) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (1) έσο (15), καζεηήο 

παξαπέκπεηαη γηα αλεμέηαζε ηνλ Ινχλην, αλ γηα ην δεχηεξν ηεηξάκελν έρεη ζεκεηψζεη απφ 
εμήληα (60) κέρξη εμήληα εθηά (67) απνπζίεο, ησλ δχν αξηζκψλ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ.  

  
 (β) Μαζεηήο παξακέλεη ζηάζηκνο, αλ θαηά ην δεχηεξν ηεηξάκελν έρεη ζεκεηψζεη αξηζκφ 

απνπζηψλ κεγαιχηεξν ησλ εμήληα νθηψ (68), ηνπ αξηζκνχ απηνχ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ. 
  
      (17) Ο θαζεγεηηθφο ζχιινγνο έρεη ηε δηαθξηηηθή εμνπζία ζε εηδηθέο, δεφλησο αηηηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο καζεηψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, 
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ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο, λννπκέλνπ φηη ην πξφβιεκα είλαη 
ηεθκεξησκέλν έπεηηα απφ παξαθνινχζεζε απφ ηελ Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ή ηηο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 
θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, κε εμαηξνχκελεο ηεο παξαπνκπήο ζε 
ηαηξνζπκβνχιην, λα απνθαζίδεη δηαθνξεηηθά απφ φ,ηη πξνβιέπνπλ νη πξφλνηεο ησλ 
παξαγξάθσλ (1), (3) θαη (16), αλ ηνχην επηβάιιεη ην θαιψο λννχκελν ζπκθέξνλ ηεο 
εθπαίδεπζεο ή/θαη ηνπ καζεηή. 

  
 ΜΔΡΟ V 
  
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί. 19.-(1) Κάζε ζρνιηθή κνλάδα δηακνξθψλεη, κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ, ηνπ Κεληξηθνχ Μαζεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
ηνπ ζπλδέζκνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ, εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο.  

  
 
 

243 ηνπ 1999 
5(ΙΙΙ) ηνπ 2000 

9(ΙΙΙ) ηνπ 2010. 

    (2) Οη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ξπζκίδνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ παξαβηάδνπλ ηελ ηζρχνπζα εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία θαη ζπλάδνπλ 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (Κπξσηηθνχ) Νφκνπ θαη 
ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ παηδαγσγηθψλ κέηξσλ, ηελ θαη’ 
αληηπαξάζηαζε δηαδηθαζία, ηελ αλαινγηθφηεηα ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ θαη ηελ 
πξνζσπνπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ κέηξσλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θπζηθήο δηθαηνζχλεο. 

     (3) Οη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο εξγαζίαο επηηξνπήο εζσηεξηθψλ 
θαλνληζκψλ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο πξνεδξεχεη, έλαο 
(1) εθπξφζσπνο ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, δχν (2) κέιε ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ, δχν 
(2) κέιε ηνπ θεληξηθνχ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη έλα (1) κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
ηνπ ζπλδέζκνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Η επηηξνπή εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ παξνπζηάδεη 
ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο ελψπηνλ ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ, ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηειηθή 
απφθαζε.  

  
     (4) Η αλαζεψξεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ γίλεηαη φηαλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ 

επηηξνπή εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ, ε νπνία θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε ζηε δηεχζπλζε 
ηνπ ζρνιείνπ

.
 ε εηζήγεζε γηα αλαζεψξεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ παξνπζηάδεηαη 

ελψπηνλ ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ, ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηειηθή απφθαζε
.
 ε πξψηε 

ζπλεδξία ηεο επηηξνπήο πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ηελ εθινγή ηνπ θεληξηθνχ καζεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ ζπλδέζκνπ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ, αλεμάξηεηα αλ ζα γίλεη αλαζεψξεζε ή 
φρη ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ. 

  
Μαζεηηθά ζπκβνχιηα, 
ζθνπνί θ.ά. 

20.-(1) Σα καζεηηθά ζπκβνχιηα απνζθνπνχλ ζηα αθφινπζα: 

  (α)  πλεηδεηνπνίεζε ηεο δσηηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη χςηζηεο ρξεζηκφηεηαο 
ησλ ζεζκψλ, κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο δεκνθξαηηθήο δσήο θαη 
δηνίθεζεο θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζ’ απηά θαηά ηξφπν πνπ λα ζπληειεί ζηε 
δεκηνπξγία ειεχζεξσλ, ππεχζπλσλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ· 

   
  (β)  αλάπηπμε απηνπεηζαξρίαο θαη αιιεινζεβαζκνχ ζηνπο καζεηέο, άζθεζε 

ζηε δεκνθξαηηθή απηνδηνίθεζε θαη ηνλ ειεχζεξν θαη γφληκν δηάινγν θαη 
ηελ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή· 

   
  (γ)  θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη αλάπηπμε ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο 

ππεπζπλφηεηαο θαη ηνπ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θηιαιιειίαο θαη 
αδειθνζχλεο· 

   
  (δ)  θαιιηέξγεηα πλεπκαηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη αζιεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ 

ησλ καζεηψλ· 
   
  (ε)  ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν, ηνπο 

ζπλδέζκνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη 
ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα πξνψζεζε θαη επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 
ηνπο καζεηέο· 

   
  (ζη)  αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζία κε ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα 

άιισλ ζρνιείσλ· 
   
  (δ)  πξνζθνξά θάζε δπλαηήο βνήζεηαο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο 

θαη ζπνπδψλ ησλ καζεηψλ, ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνψζεζε 
θαη ζηελ επίιπζε ησλ καζεηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

   
      (2) Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ δηεμάγνληαη, αθνχ πξνεγεζεί ε 

θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ, θαζεγεηέο ή 
εθπαηδεπηέο, θαη ε απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία, κε έκθαζε ζηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ησλ 
θαλνληζκψλ γηα ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα. 

406



  
      (3) Η παξεκπφδηζε ηεο ειεχζεξεο άζθεζεο ηεο ςήθνπ απφ ηνλ εθινγέα ή ν επεξεαζκφο, 

ζεηηθά ή αξλεηηθά, γηα νπνηνλδήπνηε ππνςήθην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο, 
απαγνξεχεηαη. 

  
      (4) Κάζε ηκήκα εθιέγεη ην δηθφ ηνπ καζεηηθφ ζπκβνχιην:  

 
 Ννείηαη φηη, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ζηελ Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, ηκήκα ζεσξείηαη ε ηάμε ηνπ θιάδνπ ή ηεο εηδίθεπζεο. 
  
       (5) (α) Σν ζπκβνχιην ηκήκαηνο είλαη πεληακειέο θαη εθιέγεηαη απ’ φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ζηελ παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή ή εθπαηδεπηή ηνπ 
ηκήκαηνο θαη αθφκε ελφο (1) κέινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ ηξίηε εβδνκάδα, 
κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. 

  
 (β) Έγθπξα είλαη ηα ςεθνδέιηηα πνπ πεξηιακβάλνπλ κέρξη πέληε (5) νλφκαηα ππνςεθίσλ, 

ελψ άθπξα είλαη ηα ςεθνδέιηηα πνπ θέξνπλ νπνηνδήπνηε γξάκκα, έλδεημε ή ζεκείν, κε ην 
νπνίν είλαη δπλαηφ λα εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ εθινγέα ή πνπ αλαγξάθνπλ κε ηξφπν πνπ 
θαζηζηά κε αλαγλσξίζηκν ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ ή εθείλα, ζηα νπνία θαζίζηαηαη αδχλαην 
λα εμαθξηβσζεί ε ζέιεζε ηνπ εθινγέα. 

  
 (γ) ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, γίλεηαη θιήξσζε απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο εθινγήο κεηαμχ ησλ 

ηζνςεθνχλησλ ππνςεθίσλ. 
  
      (6) Σα πέληε (5) κέιε είλαη: 
  
  (α)  ν πξφεδξνο· 
   
  (β)  ν αληηπξφεδξνο· 
   
  (γ)  ν γξακκαηέαο· 
   
  (δ)  ν ηακίαο· θαη 
   
  (ε)  ν ππεχζπλνο βηβιηνζήθεο-πεξηβάιινληνο - εππξεπηζκνχ ηεο ηάμεο. 
   
      (7) Σν ζπκβνχιην ηκήκαηνο θαηαξηίδεηαη ζε ζψκα ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ, ζηελ 

παξνπζία ησλ δχν (2) ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Ο πξφεδξνο θαη ηα 
ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα εθιεγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηνπο ςήθνπο πνπ ζπγθέληξσζαλ ζηελ 
ςεθνθνξία. 

      (8) Γηθαίσκα λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα γηα εθινγή ζην ζπκβνχιην ηκήκαηνο έρνπλ φινη 
νη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε δηαγσγή ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν ραξαθηεξίζηεθε σο θνζκηνηάηε 
αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ κείσζε δηαγσγήο ζε ηεηξάκελα. 

  
      (9) Μέινο ζπκβνπιίνπ ηκήκαηνο εθπίπηεη απφ ην αμίσκά ηνπ, φηαλ ππνπέζεη ζε 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ζνβαξφ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο 
παξαγξάθνπ (53) ή φηαλ αδηθαηνιφγεηα απνπζηάδεη απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξίεο ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ: 
 

Ννείηαη φηη ν καζεηήο ζηεξείηαη θαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε 
άιια καζεηηθά ζπκβνχιηα ιεηηνπξγνχλ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ  20. 

  
      (10) Σα ζπκβνχιηα ηκήκαηνο είλαη ππεχζπλα γηα ην ηκήκα ηνπο, ζέηνπλ ζηνλ ππεχζπλν 

θαζεγεηή ή εθπαηδεπηή θάζε ηκήκαηνο ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ηκήκα θαη ηα 
ζπδεηνχλ καδί ηνπ

.
 ζπδεηνχληαη ζέκαηα πεηζαξρίαο, θαζαξηφηεηαο θαη εκθάληζεο ηεο ηάμεο, 

επεκεξίαο, ζρέζεσλ, σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κεζνδνινγηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ ησλ δηδαζθφλησλ, βηβιίσλ θαη ενξηαζκψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια ζνβαξά 
ζέκαηα αθνξνχλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. 

  
      (11) Σα ζπκβνχιηα ηκήκαηνο ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ζπγθαινχλ 

ζπλεδξία ηνπ ηκήκαηνο, εθηφο δηδαθηηθνχ ρξφλνπ
.
 ζηε ζπλεδξία πξνεδξεχεη ν πξφεδξνο ηνπ 

ηκήκαηνο. 
  
      (12) Σα ζπκβνχιηα ηκήκαηνο είλαη ππεχζπλα γηα ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ αλαξηψληαη ζηελ 

πηλαθίδα ηνπ ηκήκαηνο. 
  
      (13) Σα ζπκβνχιηα ηκήκαηνο ζπλέξρνληαη, εθηφο δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ζε ηαθηηθέο ζπλεδξίεο 

πνπ νξίδνπλ ηα ίδηα
.
 εηνηκάδνπλ εηζεγήζεηο ζε ζρέζε κε αλαθπφκελα πξνβιήκαηα, ηηο 

παξνπζηάδνπλ γηα ζπδήηεζε-αληαιιαγή απφςεσλ ελψπηνλ φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο 
ή/θαη ελψπηνλ ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή ή/θαη, αλ παξαζηεί αλάγθε, ελψπηνλ ηεο δηεχζπλζεο 
ηνπ ζρνιείνπ. 

407



  
      (14) Ο ηακίαο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηκήκαηνο εηζπξάηηεη απφ ηνπο καζεηέο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ην πκβνχιην, πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο 
εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο. 

  
      (15) Σν πνζφ ησλ ρξεκάησλ, πνπ ζα θαηαηεζεί ζην ηακείν ηνπ ηκήκαηνο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο ή γηα αγαζνεξγνχο ζθνπνχο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο

.
 πξσηνβνπιίεο 

αλαιακβάλνληαη γηα ηελ παξνρή πιηθήο ή άιιεο βνήζεηαο ζηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη 
βνήζεηα. 

  
      (16) Ο γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηκήκαηνο ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηψλ θαη είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ. 
  
      (17) Ο ππεχζπλνο ηεο βηβιηνζήθεο, πεξηβάιινληνο - εππξεπηζκνχ ηεο ηάμεο ηεξεί ην 

βηβιίν δαλεηζκνχ βηβιίσλ, δαλείδεη ζηνπο καζεηέο βηβιία πνπ επηζπκνχλ, παξαιακβάλεη ηα 
βηβιία απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο πνπ ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηε δηαθίλεζε ησλ 
βηβιίσλ. 

  
      (18) Σα ζπκβνχιηα ηκήκαηνο ππνδεηθλχνπλ ηνπο επηκειεηέο, θαζψο θαη άιιεο 

ππνεπηηξνπέο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο. 
  
      (19) Η ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηκήκαηνο πξέπεη λ’ απνηειεί παξάδεηγκα  

πξνο κίκεζε γηα ηνπο άιινπο καζεηέο. 
  
      (20) Σηο ζπλεδξίεο ησλ ζπκβνπιίσλ ηκήκαηνο ζπγθαιεί ν πξφεδξνο θαη, φηαλ απνπζηάδεη 

απηφο, ν αληηπξφεδξνο
.
 απαξηία απνηεινχλ ηξία (3) κέιε. 

  
 (21) ε θάζε ζρνιείν εθιέγεηαη Κεληξηθφ Μαζεηηθφ πκβνχιην (Κ.Μ..) ζηελ παξνπζία 

ησλ ππεπζχλσλ εθινγήο. Σν Κ.Μ.. είλαη επηακειέο θαη απαξηίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν, ηνλ 
αληηπξφεδξν, ηνλ γξακκαηέα, ηνλ ηακία θαη απφ ηξία (3) κέιε

.
 ην Κ.Μ. θαηαξηίδεηαη ζε ζψκα 

κε ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ηάμεσλ 
κεηαμχ ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Λπθείσλ θαη ησλ Σερληθψλ ρνιψλ, ηα επηά (7) κέιε ηνπ 
Κ.Μ. εθιέγνπλ κεηαμχ ηνπο επίζεο κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηα δχν (2) άηνκα πνπ ζα 
εθπξνζσπνχλ ην ζρνιείν ζηελ Δπαξρηαθή πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μαζεηψλ (Δ..Δ.Μ.): 

  
 Ννείηαη φηη, νη αληηπξφζσπνη ησλ ηάμεσλ εθιέγνληαη ζε μερσξηζηή εθινγηθή  δηαδηθαζία 

αλά ηάμε: 
  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν πξφεδξνο ηνπ Κ.Μ.. είλαη καζεηήο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 
  
     (22)  ηα εμαηάμηα ζρνιεία, ηα κέιε ηνπ Κ.Μ.. είλαη νη επηά (7) αληηπξφζσπνη ησλ έμη (6) 

ηάμεσλ, δχν (2) απφ ηε η΄ ηάμε θαη έλαο (1) αληηπξφζσπνο απφ ηελ θάζε κία (1) απφ ηηο 
ππφινηπεο ηάμεηο πνπ εθιέγνληαη απφ ηα ζπκβνχιηα ηκήκαηνο θάζε ηάμεο κε κπζηηθή 
ςεθνθνξία: 

  
 Ννείηαη φηη νη αληηπξφζσπνη ησλ ηάμεσλ εθιέγνληαη ζε μερσξηζηέο εθινγηθέο ζπλειεχζεηο 

αλά ηάμε: 
  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν πξφεδξνο ηνπ Κ.Μ.. είλαη καζεηήο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ 

ζρνιείνπ ή ηνπ ιπθεηαθνχ θχθινπ ηνπ ζρνιείνπ. 
  
     (23) Η εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ηάμεσλ γίλεηαη ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ακέζσο κεηά 

ηελ εθινγή ζπκβνπιίνπ ηκήκαηνο. 
  
      (24) ηελ πεξίπησζε ησλ ηξηηάμησλ γπκλαζίσλ, ηα κέιε ηνπ Κ.Μ.. είλαη επίζεο 7 (επηά), 

ηξεηο (3) αληηπξφζσπνη απφ ηελ Γ΄ ηάμε θαη αλά δχν (2) απφ ηε Β΄ θαη Α΄ ηάμε, πνπ εθιέγνληαη 
απφ ηα ζπκβνχιηα ηκήκαηνο κε κπζηηθή ςεθνθνξία

.
 ην Κ.Μ.. θαηαξηίδεηαη ζε ζψκα κε ηελ 

εθινγή πξνέδξνπ, αληηπξνέδξνπ, γξακκαηέα, ηακία θαη ζπκβνχισλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία 
απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ηάμεσλ κεηαμχ ηνπο: 

  
 Ννείηαη φηη, νη αληηπξφζσπνη ησλ ηάμεσλ εθιέγνληαη ζε μερσξηζηέο εθινγηθέο ζπλειεχζεηο 

αλά ηάμε: 
  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν πξφεδξνο ηνπ Κ.Μ.. είλαη καζεηήο ηεο Γ΄ ηάμεο: 
 Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν κε Α΄ ηάμε, ηα 

κέιε ηνπ Κ.Μ.. είλαη επίζεο 7 (επηά), ελψ ζηελ πεξίπησζε ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν 
κε Α΄ θαη Β΄ ηάμε, ηα κέιε ηνπ Κ.Μ.. είλαη επίζεο 7 (επηά), ηξεηο (3) αληηπξφζσπνη απφ ηελ 
Α΄ ηάμε θαη ηέζζεξηο (4) απφ ηε Β΄ ηάμε θαη πξφεδξνο ηνπ Κ.Μ.. είλαη καζεηήο ηεο ηειεπηαίαο 
ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ. 
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       (25)(α) ηελ πεξίπησζε ησλ ηξηηάμησλ Λπθείσλ, ηα κέιε ηνπ Κ.Μ.. είλαη νη επηά (7) 

αληηπξφζσπνη ησλ ηξηψλ (3) ηάμεσλ, ηξεηο (3) απφ ηελ Γ΄ ηάμε θαη δχν (2) αληηπξφζσπνη απφ 
θάζε κία (1) απφ ηηο ππφινηπεο ηάμεηο, πνπ εθιέγνληαη απφ ηα ζπκβνχιηα ησλ ηκεκάησλ κε 
κπζηηθή ςεθνθνξία. Σν Κ.Μ.. θαηαξηίδεηαη ζε ζψκα κε ηελ εθινγή πξνέδξνπ, 
αληηπξνέδξνπ, γξακκαηέα, ηακία θαη ζπκβνχισλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηνπο 
αληηπξνζψπνπο ησλ ηάμεσλ κεηαμχ ηνπο. 

  
 (β) Ο πξφεδξνο ηνπ Κ.Μ.. είλαη καζεηήο ηεο Γ΄ ηάμεο. 
  
 (γ) ηελ πεξίπησζε ησλ Σερληθψλ ρνιψλ, κέιε ηνπ Κ.Μ.. είλαη νη επηά (7) 

αληηπξφζσπνη ησλ ηξηψλ (3) ηάμεσλ θαη ησλ δχν (2) θαηεπζχλζεσλ, δχν (2) εθ ησλ νπνίσλ 
απφ ηελ Γ΄ ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε, έλαο (1) απφ ηελ Γ΄ πξαθηηθή θαηεχζπλζε θαη δχν (2) 
αληηπξφζσπνη απφ θάζε κία (1) απφ ηηο ππφινηπεο ηάμεηο, έλαο (1) απφ θάζε θαηεχζπλζε. 

  
 (δ) Οη αληηπξφζσπνη ησλ ηάμεσλ εθιέγνληαη ζε μερσξηζηέο εθινγηθέο ζπλειεχζεηο αλά 

ηάμε. 
  
 (ε) Σν Κ.Μ.. θαηαξηίδεηαη ζε ζψκα κε ηελ εθινγή πξνέδξνπ, αληηπξνέδξνπ, γξακκαηέα, 

ηακία θαη ζπκβνχισλ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ηάμεσλ κεηαμχ 
ηνπο. 

  
 (ζη) Ο πξφεδξνο ηνπ Κ.Μ.. είλαη καζεηήο ηεο Γ΄ ηάμεο απφ νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε

.
 γηα 

ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ Κ.Μ.., ηφζν ησλ εμαηάμησλ γπκλαζίσλ, ησλ γπκλαζίσλ θαη ησλ ιπθείσλ 
φζν θαη ησλ ηερληθψλ ζρνιψλ, ςεθίδνπλ κφλν νη επηά αληηπξφζσπνη ησλ ηάμεσλ πνπ είλαη 
κέιε ηνπ Κ.Μ.. 

  
      (26) Σα κέιε ηνπ Κ.Μ.. έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ θαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπκβνχιηα 
ηκήκαηνο, ηνλ ππεχζπλν Βνεζφ Γηεπζπληή θαη ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, κέζα ζηα πιαίζηα 
ησλ ζρνιηθψλ θαλνληζκψλ. 

  
      (27) Ο πξφεδξνο ηνπ Κ.Μ.. πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ γεληθψλ 

ζπλειεχζεσλ ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ππνγξάθεη καδί κε ην γξακκαηέα θάζε 
έγγξαθν. 

  
      (28) Σν Κ.Μ.. ζπλεδξηάδεη, ζε δηδαθηηθφ ρξφλν, κία (1) θνξά ην κήλα, ζε ηαθηηθέο 

ζπλεδξίεο πνπ ηηο νξίδεη ην ίδην απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζε έθηαθηεο πνπ ηηο 
απνθαζίδεη, ζε θάζε πεξίζηαζε. Γηθαίσκα ζπγθιήζεσο ηνπ Κ.Μ.. έρεη ν πξφεδξνο ή ηα 
ηέζζεξα απφ ηα επηά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

  
      (29) ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Κ.Μ.. ηεξνχληαη πηζηά νη θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη θάζε 

κέινο εθθξάδεη ειεχζεξα θαη ππεχζπλα ηηο απφςεηο ηνπ κε θξηηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ 
πλεχκα. 

  
      (30) Σν Κ.Μ.. νξίδεη ππνεπηηξνπέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ή ηε δηεθπεξαίσζε 

νπνηαζδήπνηε απφθαζεο πνπ εκπίπηεη ζηνπο ζθνπνχο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ
.
 εηδηθή 

επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ην Κ.Μ.. αλαιακβάλεη ηελ έθδνζε εθθξαζηηθψλ νξγάλσλ ησλ 
καζεηψλ κε χιε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ηνπ 
ζρνιείνπ γεληθφηεξα

.
 ηε γεληθή επνπηεία θαη επζχλε έρεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ελψ 

θαζεγεηήο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν πξνζθέξεη ηερληθή θαη άιιε βνήζεηα. 
  
      (31) Οη πφξνη ηνπ Κ.Μ.. πξνέξρνληαη απφ ζπλδξνκέο ησλ ηκεκάησλ. 
  
      (32) Σν Κ.Μ.. νξίδεη  ηξεηο (3) καζεηέο, κέιε ηνπ ή άιινπο καζεηέο, γηα λα εθπξνζσπνχλ 

ηε καζεηηθή θνηλφηεηα ζε επηηξνπέο ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ. 
  
      (33) Σν Κ.Μ.. γεληθά ζπλεξγάδεηαη κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ θαζεγεηηθφ 

ζχιινγν θαη ην ζχλδεζκν γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ επίιπζε νπνησλδήπνηε πξνβιεκάησλ 
ησλ καζεηψλ, σο αηφκσλ ή σο κειψλ ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη βνεζά ελεξγά θαη 
ζπζηεκαηηθά ζην λα δηαηεξείηαη θαζαξφ ην ζρνιείν θαη λα ηεξείηαη ε ηάμε θαηά ηα δηαιείκκαηα 
ζηελ απιή, ζηελ θαληίλα θαη ζ’ φιεο ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο. 

  
       (34) Σo Κ.Μ.. δχλαηαη λα ζπγθαιεί γεληθή ζπλέιεπζε κέρξη δχν (2) θνξέο ηνλ ρξφλν, ηα 

κέιε φισλ ησλ πκβνπιίσλ ησλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ, ζε δηδαθηηθφ ρξφλν, κεηά απφ 
ζπλελλφεζε κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

  
      (35) Γχν (2) εθπξφζσπνη απφ θάζε Κ.Μ.. ησλ ιπθείσλ, ησλ ηερληθψλ ζρνιψλ θαη ησλ 

εμαηάμησλ ζρνιείσλ θαζεκηάο απφ ηηο έμη (6) επαξρίεο απνηεινχλ ηηο Δπαξρηαθέο 
πληνληζηηθέο Δπηηξνπέο Μαζεηψλ (Δ..Δ.Μ.). Οη Δπαξρίεο Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο 
εθπξνζσπνχληαη πξνζσξηλά κε κία (1) Δ..Δ.Μ. 

409



  
      (36)  Σα λεντδξπζέληα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε Α΄ ηάμε ή κε Α΄ θαη Β΄ ηάμε ηπγράλνπλ 

ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο κε ηα άιια ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πιήξε θιίκαθα θαηά ηε 
δηαδηθαζία εθινγήο ηεο Δ..Δ.Μ. 

  
      (37) Η πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Δ..Δ.Μ. ζπγθαιείηαη κε επζχλε ηνπ ζπληνληζηή Γηεπζπληή 

ησλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θάζε επαξρίαο ηελ πέκπηε εβδνκάδα απφ ηελ έλαξμε ησλ 
καζεκάησλ. Σα Κ.Μ.. ελεκεξψλνληαη γηα ηε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 
κία (1) εβδνκάδα λσξίηεξα. 

  
      (38) Κάζε Δ..Δ.Μ. εθιέγεη ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξία, κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο, 

πξφεδξν, αληηπξφεδξν, γξακκαηέα, ηακία θαη ηξία (3) κέιε πνπ απνηεινχλ ηε γξακκαηεία ηεο 
Δ..Δ.Μ. 

  
      (39) ηε γξακκαηεία δελ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ δχν (2) άηνκα απφ ην ίδην ζρνιείν

.
 απφ ηα 

επηά κέιε ηεο γξακκαηείαο ηεο Δ..Δ.Μ. εθιέγνληαη νη δχν (2) εθπξφζσπνη ζηελ Παγθχπξηα 
πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μαζεηψλ (Π..Δ.Μ.): 

  
  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε φπνπ ν αξηζκφο ησλ ιπθείσλ θαη ηερληθψλ ζρνιψλ 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο ζε κία (1) επαξρία είλαη κηθξφηεξνο ηνπ επηά (7), ηφηε ε Δ..Δ.Μ. ηεο 
επεξεαδφκελεο επαξρίαο θαηαξηίδεηαη ζε ζψκα κε αξηζκφ κειψλ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ιπθείσλ 
θαη ηερληθψλ ζρνιψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο επαξρίαο απηήο. 

  
      (40) Οη Δ..Δ.Μ. ζπλέξρνληαη ζε κε δηδαθηηθφ ρξφλν ζε ηαθηηθέο ζπλεδξίεο κία (1) θνξά 

ηνλ κήλα θαη ζε έθηαθηεο πνπ ηηο απνθαζίδνπλ ζε θάζε πεξίζηαζε. Οη έθηαθηεο ζπλεδξίεο 
δηεμάγνληαη ζε δηδαθηηθφ ρξφλν, αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν, χζηεξα απφ ελεκέξσζε θαη έγθξηζε 
ηνπ νηθείνπ Δπαξρηαθνχ Π.Λ.Δ. 

  
      (41) Η θάζε Δ..Δ.Μ. κέζα ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ θαλνληζκψλ θξνληίδεη γηα ηελ 

αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ φισλ ησλ 
ζρνιείσλ ηεο επαξρίαο ηνπο, επηδηψθεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ γεληθφηεξνπ 
ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ηεο επαξρίαο ηνπο, ζπκκεηέρνληαο ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο 
ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ θαη ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ησλ Κ.Μ.. 

  
      (42) Η Δ..Δ.Μ. κπνξεί λα νξίδεη ππνεπηηξνπέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ή γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο εκπίπηεη ζηνπο ζθνπνχο ησλ καζεηηθψλ 
ζπκβνπιίσλ. 

  
      (43) Οη πφξνη ησλ Δ..Δ.Μ. πξνέξρνληαη απφ ζπλδξνκέο ησλ Κ.Μ.. 
  
      (44) Σα κέιε φισλ ησλ Κ.Μ.. απνηεινχλ ηα Δπαξρηαθά Μαζεηηθά πκβνχιηα (Δ.Μ..). Σα 

Δπαξρηαθά Μαζεηηθά πκβνχιηα (Δ.Μ..) ζπγθαινχληαη ζε δηδαθηηθφ ρξφλν απφ ηηο 
αληίζηνηρεο Δ..Δ.Μ, δχν (2) θνξέο ην ρξφλν, εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν θαη εμεηάδνπλ ζέκαηα 
γεληθνχ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη νπνηαδήπνηε ζέκαηα παξαπέκπνληαη ζ’ απηά απφ ηηο 
αληίζηνηρεο Δ..Δ.Μ. 

  
      (45) Γχν (2) εθπξφζσπνη απφ ηε γξακκαηεία θάζε Δ..Δ.Μ. απνηεινχλ ηελ Παγθχπξηα 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μαζεηψλ (Π..Δ.Μ.). Οη εθπξφζσπνη εθιέγνληαη απφ ηα κέιε θάζε 
γξακκαηείαο Δ..Δ.Μ. Απφ ηα ππφινηπα πέληε (5) κέιε ηεο Δ..Δ.Μ εθιέγεηαη ν εθπξφζσπνο 
ηεο Δ..Δ.Μ ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεο Π..Δ.Μ πνπ ζα δηεμαγάγεη ηηο εθινγέο ηεο 
Π..Δ.Μ. 

  
      (46) Η πξψηε ζπλέιεπζε ηεο Π..Δ.Μ. ζπγθαιείηαη κε επζχλε ηεο Δ..Δ.Μ. Λεπθσζίαο-

Κεξχλεηαο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ θάζε έηνπο.  
  
      (47)(α) Η Π..Δ.Μ., ακέζσο κεηά ηε ζχζηαζή ηεο, θαηαξηίδεηαη ζε ζψκα σο εμήο: 

Πξφεδξνο, αληηπξφεδξνο, γξακκαηέαο, ηακίαο θαη κέιε.  
  
 (β) Οη ζπλεδξίεο ηεο Π..Δ.Μ. δηεμάγνληαη ζε δηδαθηηθφ ρξφλν, ζε ηαθηηθέο ζπλεδξίεο θάζε 

δχν (2) κήλεο θαη ζε έθηαθηεο, αλ θξηζεί αλαγθαίν. Οη έθηαθηεο ζπλεδξίεο δηεμάγνληαη επίζεο 
ζε δηδαθηηθφ ρξφλν, αθνχ ελεκεξσζεί θαη ρνξεγεζεί έγθξηζε απφ ηε Γηεχζπλζε Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο. Γηθαίσκα ζχγθιεζεο ηεο Π..Δ.Μ. έρεη ν πξφεδξνο ή ηξία (3) απφ ηα κέιε ηεο. 

  
 (γ) Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ηζρχεη ε 

ληθψζα ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. Η Π..Δ.Μ. είλαη ζε απαξηία, φηαλ παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 
ηα κηζά απφ ηα κέιε ηεο. 

  
      (48) Η Π..Δ.Μ. κέζα ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ θαλνληζκψλ ζπληνλίδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δ..Δ.Μ. θαη επηιακβάλεηαη πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ γεληθφηεξνπ 
ελδηαθέξνληνο, ζπκκεηέρνληαο ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. 
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      (49) Οη πφξνη ηεο Π..Δ.Μ. πξνέξρνληαη απφ ζπλδξνκέο ησλ Δ..Δ.Μ. 

  
      (50) Γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ Δ..Δ.Μ. θαη ηεο Π..Δ.Μ. ηζρχνπλ, αλαθνξηθά κε 

ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη εηδηθή πξφλνηα, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ ζε ζρέζε κε ηα Κ.Μ.. 

  
      (51) Η Π..Δ.Μ. κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο Κχπξνπ. 
  
      (52) Οη εθπξφζσπνη ηνπ Κ.Μ.., ησλ Δ..Δ.Μ. θαη ηεο Π..Δ.Μ. Κχπξνπ κπνξνχλ λα 

δηαλέκνπλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ζρνιηθά έληππα. 
  
 
Παξάξηεκα Ι. 

     (53)(α) Μαζεηήο πνπ έρεη θαηαδηθαζηεί απφ δηθαζηήξην γηα δηάπξαμε πνηληθνχ αδηθήκαηνο 
ή βξεζεί έλνρνο ζε πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι θαη 
επηβάιινληαη παηδαγσγηθά κέηξα απφ ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην θαη ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν, 
κπνξεί λα εθπέζεη απφ ηα καζεηηθά ηνπ αμηψκαηα κε απφθαζε ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ· 

  
 (β) Μαζεηέο κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηκήκαηνο, νη νπνίνη αιιάδνπλ ηκήκα, εθπίπηνπλ απφ ην 

αμίσκά ηνπο, αιιά δηαηεξνχλ ηπρφλ αμίσκά ηνπο ζην Κ.Μ.. Αλ κεηαθηλεζνχλ ζε ζρνιείν ηεο 
ίδηαο επαξρίαο, ράλνπλ ηπρφλ ζέζε ηνπο ζηελ Δ..Δ.Μ. Μαζεηήο πνπ κεηαθηλείηαη ζε άιιε 
επαξρία θαη είλαη κέινο ηεο Δ..Δ.Μ ράλεη επίζεο ηε ζέζε ηνπ. Μαζεηήο ράλεη αθφκε ηε ζέζε 
ηνπ ζηελ Π..Δ.Μ., φηαλ αιιάμεη επαξρία· 

  
      (54) Σα πκβνχιηα Σκήκαηνο, ηα Κ.Μ.., νη Δ..Δ.Μ. θαη ε Π..Δ.Μ. εθιέγνληαη θάζε 

ρξφλν, φπσο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, θαη 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (55) έσο (59). 

      (55)(α) Οη αξραηξεζίεο γηα ηηο εθινγέο δηελεξγνχληαη απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή, 
πνπ επηδηψθεηαη λα νξίδεηαη ζπλαηλεηηθά, δηαθνξεηηθά, εθιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο πνπ 
δελ δηεθδηθνχλ εθινγή ζηα πην πάλσ ζψκαηα. ηελ πεξίπησζε εθινγήο ηεο Π..Δ.Μ., ε 
εθνξεπηηθή επηηξνπή είλαη πεληακειήο: 

  
 Ννείηαη φηη, καζεηέο πνπ απνπζηάδνπλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία σο ππνςήθηνη κε γξαπηή  ηνπο δήισζε. 
  
 (β) Μεηά ηελ εθινγή ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ππνβάιινληαη ππνςεθηφηεηεο γηα ηα πην 

πάλσ ζψκαηα. 
  
 (γ) Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ιακβάλεη αξηζκφ ζθξαγηζκέλσλ ςεθνδειηίσλ, ππνγξακκέλσλ 

απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εθινγήο, ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ είλαη παξφληεο θαη 
έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ηα κνηξάδεη ζηνπο ςεθνθφξνπο. 

  
 (δ) Οη καζεηέο, αθνχ ςεθίζνπλ, παξαδίδνπλ ηα ςεθνδέιηηα ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη 

ππνγξάθνπλ ζε νλνκαζηηθφ θαηάινγν, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξαθηηθφ εθινγήο. 
  
 (ε) ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο, αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ εθινγήο νη ππνςήθηνη κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ν αξηζκφο ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε ν θαζέλαο. 
  
 (ζη) Σν πξαθηηθφ εθινγήο, αθνχ ζπκπιεξσζεί, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο 

εθινγήο θαη απφ φια ηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. 
  
 (δ) To πξαθηηθφ εθινγήο, καδί κε ηα ςεθνδέιηηα, παξαδίδνληαη ζηνπο ππεχζπλνπο 

εθινγψλ ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο θχιαμήο ηνπο γηα ζαξάληα νθηψ (48) 
ψξεο: 

  
 Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο, ην πξαθηηθφ εθινγήο καδί κε ηα 

ςεθνδέιηηα, θπιάζζνληαη κέρξη ηελ ηειηθή εθδίθαζή ηεο: 
  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε ζπκκεηνρή καζεηψλ ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα εξγάζηκνπ ρξφλνπ ζε ζπλεδξίεο ηεο Δ..Δ.Μ. ή ηεο Π..Δ.Μ., γίλεηαη κεηά απφ 
παξαρψξεζε άδεηαο εμφδνπ απφ ηε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θνίηεζεο ηνπ θάζε 
καζεηή. 

  
  (ε) ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, επαλαιακβάλεηαη ε εθινγή θαη, ζε πεξίπησζε λέαο 

ηζνςεθίαο, γίλεηαη θιήξσζε. 
  
  (56)(α) Γηα ηηο εθινγέο γηα αλάδεημε ζπκβνπιίνπ ηκήκαηνο, νξίδνληαη σο ππεχζπλνη 

εθινγήο απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο ή ν 
αληηθαηαζηάηεο ηνπ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, θαη αθφκε έλα (1) κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ. 

  
  (β) Οη ππεχζπλνη εθινγήο αζθνχλ επνπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν.  
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 (γ) Αλ παξαηεξήζνπλ θάπνηα παξαηππία, ελεκεξψλνπλ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ην 

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο απνθαζίδεη ηειεζίδηθα.  
 

(δ) Δλζηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνο ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή.  

 
(ε) ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ηελ απφθαζε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ν ππνςήθηνο 

δχλαηαη κεηά ην πέξαο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη κέρξη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηεο 
εκέξαο, λα ππνβάιεη ζρεηηθή έλζηαζε, δεφλησο ηεθκεξησκέλε, ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

 
(ζη) Η απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή είλαη ηειεζίδηθε.  

 
(δ) ηελ αίζνπζα ηεο ςεθνθνξίαο κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη κφλν νη καζεηέο πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ θαη νη ππεχζπλνη εθινγήο.  
 

(ε) Η δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη δεκφζηα ζηελ 
παξνπζία ηνπο. 

  
      (57)(α) Γηα ηηο εθινγέο γηα αλάδεημε ηνπ Κ.Μ.., γίλνληαη πξψηα μερσξηζηέο εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα θάζε ηάμε.  
 

(β) ε θάζε εθινγηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρνπλ φια ηα ζπκβνχιηα ηκήκαηνο ησλ ηκεκάησλ 
ηεο ηάμεο, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηα δχν (2) κέιε ηεο Α΄ ηάμεο, ηα δχν (2) κέιε ηεο Β΄ ηάμεο 
θαη ηα ηξία (3) κέιε ηεο Γ΄ ηάμεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ην Κ.Μ.. ηνπ ζρνιείνπ

.
 επίζεο 

εθιέγεηαη έλα (1) κέινο απφ θάζε ηάμε γηα ηελ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ ζα 
δηαρεηξηζηεί ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία θαηαξηηζκνχ ζε ζψκα ηνπ Κ.Μ..  

 
(γ) Καηά ηηο δηαδηθαζίεο ηφζν γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Κ.Μ.. φζν θαη ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηάμεσλ, νξίδνληαη σο ππεχζπλνη εθινγήο απφ ηε 
δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, δχν (2) Βνεζνί Γηεπζπληέο ή έλαο (1) Βνεζφο Γηεπζπληήο θαη έλαο 
(1) θαζεγεηήο.  

 
(δ) Οη ππεχζπλνη εθινγήο αζθνχλ επνπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν.  

 
(ε) Αλ παξαηεξήζνπλ θάπνηα παξαηππία, ελεκεξψλνπλ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνλ 

θαζεγεηηθφ ζχιινγν, κέζσ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  
 

(ζη) Ο θαζεγεηηθφο ζχιινγνο απνθαζίδεη ηειεζίδηθα.  
 

(δ) Δλζηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνο ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή.  

 
(ε) ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ηελ απφθαζε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ν ππνςήθηνο 

δχλαηαη  εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ κεηά ην πέξαο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο λα 
ππνβάιεη ζρεηηθή έλζηαζε, δεφλησο ηεθκεξησκέλε, ζηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν, κέζσ ηνπ 
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

 
(ζ) Η απφθαζε ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ είλαη ηειεζίδηθε.  

  
 (η) ηελ αίζνπζα ηεο ςεθνθνξίαο κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη κφλν νη καζεηέο πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ θαη νη ππεχζπλνη εθινγήο.  
 

(ηα) Η δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη δεκφζηα ζηελ 
παξνπζία ηνπο· 

  
      (58)(α) Γηα ηηο εθινγέο γηα αλάδεημε ησλ κειψλ ηεο γξακκαηείαο ηεο Δ..Δ.Μ, νξίδνληαη σο 

ππεχζπλνη εθινγήο απφ ην επαξρηαθφ γξαθείν, ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ δηεμαγσγήο 
εθινγψλ, έλαο Δ.Μ.Δ. θαη έλαο Δ.Σ.Δ.  
 

(β) Σν ζρνιείν δηεμαγσγήο εθινγψλ νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.  
 
(γ) Οη ππεχζπλνη εθινγήο αζθνχλ επνπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν.  

 
(δ) Αλ παξαηεξήζνπλ θάπνηα παξαηππία, ελεκεξψλνπλ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνλ 

Δπαξρηαθφ Π.Λ.Δ., ν νπνίνο απνθαζίδεη ηειεζίδηθα.  
 

(ε) Δλζηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνο ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή.  
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(ζη) ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ηελ απφθαζε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ν ππνςήθηνο 

δχλαηαη εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ κεηά ην πέξαο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο λα 
ππνβάιεη ζρεηηθή έλζηαζε, δεφλησο ηεθκεξησκέλε, ζηνλ Δπαξρηαθφ Π.Λ.Δ.  

 
(δ) Η απφθαζε ηνπ Δπαξρηαθνχ Π.Λ.Δ. είλαη ηειεζίδηθε.  

 
(ε) ηελ αίζνπζα ηεο ςεθνθνξίαο κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη κφλν νη καζεηέο πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη νη ππεχζπλνη εθινγήο. 
  
 (ζ) Η δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη δεκφζηα ζηελ 

παξνπζία ηνπο. 
  
      (59)(α) Γηα ηηο εθινγέο γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηεο Π..Δ.Μ., ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή 

απνηεινχλ έλαο (1) εθπξφζσπνο απφ ηηο πέληε (5) γξακκαηείεο ησλ Δ..Δ.Μ., πέξαλ απφ 
ηνπο δχν (2) εθπξνζψπνπο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Π..Δ.Μ.  
 

(β) Οξίδνληαη σο ππεχζπλνη εθινγήο ν Δπαξρηαθφο Π.Λ.Δ. Λεπθσζίαο θαη ν Γηεπζπληήο 
ηνπ ζρνιείνπ δηεμαγσγήο εθινγψλ

.
 ην ζρνιείν δηεμαγσγήο εθινγψλ νξίδεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.  
 

(γ) Οη ππεχζπλνη εθινγήο αζθνχλ ζπκβνπιεπηηθφ θαη επνπηηθφ ξφιν. 
 

(δ) ηελ αίζνπζα ηεο ςεθνθνξίαο κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη κφλν νη καζεηέο πνπ 
έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη νη ππεχζπλνη εθινγήο.  

 
(ε) Η δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη δεκφζηα ζηελ 

παξνπζία ηνπο.  
 

(ζη) Δλζηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνο ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή.  

 
(δ) ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ηελ απφθαζε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ν ππνςήθηνο 

δχλαηαη εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ κεηά ην πέξαο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο λα 
ππνβάιεη ζρεηηθή έλζηαζε, δεφλησο ηεθκεξησκέλε, ζε ζψκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ 
Γηεπζπληή Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ην Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο, δχν (2) Π.Λ.Δ. ηεο Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ Δπαξρηαθνχ 
Δπηζεσξεηή Λεπθσζίαο, θαη ελφο (1) Π.Λ.Δ. ηεο Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο.  

 
(ε) Οη ππεχζπλνη εθινγήο αλ παξαηεξήζνπλ θάπνηα παξαηππία, ελεκεξψλνπλ κεηά ην 

πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ην πην πάλσ ζψκα, ην νπνίν επηιακβάλεηαη ηπρφλ ελζηάζεσλ ή  
παξαηππηψλ θαη απνθαζίδεη ηειεζίδηθα. 

  
      (60) ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή θελσζείζαο ζέζεο, νπνηνπδήπνηε κέινπο ζην 

ζπκβνχιην ηκήκαηνο, ζην Κ.Μ.., ζηελ Δ..Δ.Μ. θαη ζηελ Π..Δ.Μ., ε ζέζε απηή 
θαηαιακβάλεηαη απφ ηνλ πξψην επηιαρφληα θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηιαρψλ, 
δηεμάγνληαη αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο: 

  

 Ννείηαη φηη δηεμάγνληαη αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο ζε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο 
αμησκαηνχρνπ, κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ. Γίλνληαη, πεξαηηέξσ, εθινγέο εληφο ηνπ 
ζψκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ηεο θελσζείζαο ζέζεο. 

  
Γηαγσγή καζεηψλ. 21.-(1) Η δηαγσγή ηεηξακήλνπ θαη ε δηαγσγή έηνπο ησλ καζεηψλ ραξαθηεξίδεηαη ζην ηέινο 

θάζε ηεηξακήλνπ θαη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αληίζηνηρα, κε απφθαζε ηνπ 
θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ, σο θνζκηνηάηε, θνζκία, θαιή, επίκεκπηε, θαθή, ρσξίο λα δίλεηαη 
αξηζκεηηθή βαζκνινγία.  

  
      (2) Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο έηνπο ηνπ καζεηή, απηφο δηαηεξείηαη ν ίδηνο κε ην 

ραξαθηεξηζκφ ησλ δχν (2) ηεηξακήλσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ραξαθηεξηζκνί δηαγσγήο 
ησλ ηεηξακήλσλ είλαη νη ίδηνη.  

  
      (3) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δηαθνξά ζην ραξαθηεξηζκφ δηαγσγήο ζηα δχν (2) 

ηεηξάκελα, ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο απνθαζίδεη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο έηνπο. 
  
      (4)(α) Η δηαγσγή έηνπο καζεηή ραξαθηεξίδεηαη σο Κνζκηνηάηε, κφλνλ φηαλ έζησ θαη ζε 

έλα (1) ηεηξάκελν ε δηαγσγή ηνπ καζεηή έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Κνζκηνηάηε.  
  
  (β) ε πεξίπησζε κείσζεο δηαγσγήο καζεηή απφ ην ραξαθηεξηζκφ θνζκηνηάηε νη ιφγνη 

ηεθκεξηψλνληαη θαη αλαγξάθνληαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ. 
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 (γ) ε πεξίπησζε ελδερφκελεο κείσζεο δηαγσγήο καζεηή εμαηηίαο δηαπηζησκέλσλ 
ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ή ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ή ζνβαξψλ νηθνγελεηαθψλ 
πξνβιεκάησλ πνπ δπλαηφ λα επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή πξνζαξκνγή θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ 
καζεηή, ν Γηεπζπληήο θαιεί ηνλ νηθείν εθπαηδεπηηθφ ςπρνιφγν, γηα λα ζπδεηήζεη καδί ηνπ ηηο 
ππφ εμέηαζε πεξηπηψζεηο θαη κπνξεί λα δεηήζεη απφ απηφλ γξαπηή έθζεζε ηελ νπνία θαη 
ζέηεη ελψπηνλ ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ, πξηλ απφ ηε ιήςε απφθαζεο. 

  
 (δ) Η αλαθεξφκελε ζηελ ππνπαξάγξαθν (γ) έθζεζε γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

πηζηνπνηεηηθνχ παξαθνινχζεζεο απφ ηελ Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ή απφ ηηο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο. 

  
     (5) ηα ελδεηθηηθά επίδνζεο ηεηξακήλνπ θαη ζηα δειηία εηήζηαο επίδνζεο αλαγξάθεηαη ν 

ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο. Απφ ην ζρνιείν δίλεηαη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δηαγσγήο, φηαλ 
δεηεζεί απφ ην γνλέα/θεδεκφλα ή απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ 
γίλεηαη κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ. 

  
     (6) (α) Μαζεηήο γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ ή ηερληθήο ζρνιήο, ηνπ νπνίνπ ε δηαγσγή 

ραξαθηεξίζηεθε σο επίκεκπηε ή σο θαθή ζπλερίδεη λα θνηηά ζην ζρνιείν ηνπ, εθηφο αλ ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο θξίλεη φηη ελδείθλπηαη λα εμεηαζηεί ζέκα 
αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε ζρνιείν ηεο ίδηαο ή άιιεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο,  
αθνχ ζα έρεη ιεθζεί ππφςε θαη ε άπνςε ηνπ νηθείνπ εθπαηδεπηηθνχ ςπρνιφγνπ.  

  
 (β) ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε κεηαθίλεζε καζεηή ιπθείνπ ζε ζρνιείν ηεο ίδηαο πφιεο είλαη 

πξαθηηθά αδχλαηε, φπσο ζηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε ιφγσ θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο ή ζην ιχθεην 
ιφγσ ησλ καζεκάησλ θαηεχζπλζεο ή Ο.Μ.Π., ν καζεηήο κπνξεί λα παξακείλεη ζην ζρνιείν 
ππφ ζπλερή παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθνχ ςπρνιφγνπ ή ππφ ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηεο 
ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο.  

  
  (γ) Γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην λέν ηνπ ζρνιείν, νη 

ππεχζπλνη ηκήκαηνο ησλ δχν (2) επεξεαδφκελσλ ζρνιείσλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν (2) 
θαζεγεηψλ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο θαη ησλ νηθείσλ εθπαηδεπηηθψλ 
ςπρνιφγσλ θαηαξηίδνπλ ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

Παηδαγσγηθά κέηξα. 22.-(1)(α) Σα παηδαγσγηθά κέηξα απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή 
θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο απηνπεηζαξρίαο ηνπ, θαζψο επίζεο 
θαη ζηε δηαζθάιηζε, κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ηεο δεκνθξαηηθήο δσήο, πνπ απνηειεί 
πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

  
 (β) Καηά ηελ επηβνιή νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ κέηξνπ απφ κέξνπο ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ιακβάλεηαη πάληα ππφςε ην θαιψο λννχκελν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 
  
      (2)(α) Παηδαγσγηθά κέηξα θαη αληίζηνηρα φξγαλα επηβνιήο ηνπο είλαη: 
  
  (i)  Ο παηδαγσγηθφο δηάινγνο - Γηδάζθσλ θαζεγεηήο, Βνεζφο Γηεπζπληήο, 

Βνεζφο Γηεπζπληήο Α΄, Γηεπζπληήο· 

(ii)  ε παξαηήξεζε - Γηδάζθσλ θαζεγεηήο, Βνεζφο Γηεπζπληήο, Βνεζφο 
Γηεπζπληήο Α΄, Γηεπζπληήο· 

(iii)  ε επίπιεμε - Γηδάζθσλ θαζεγεηήο, Βνεζφο Γηεπζπληήο, Βνεζφο 
Γηεπζπληήο Α΄, Γηεπζπληήο· 

(iv)  ε θνηλή γξαπηή παηδαγσγηθή δέζκεπζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη 
καζεηή, γηα κηθξνπαξαπηψκαηα ζηα νπνία έρεη ππνπέζεη, κε ηελ νπνία 
δεζκεχεηαη φηη δελ ζα επαλαιάβεη ην παξάπησκα θαη φηη ζα ηεξεί 
εθεμήο ηνπο θαλνληζκνχο∙ ηε ζπκθσλία πξνζππνγξάθεη θαη ν 
δηδάζθσλ∙ ηε ζπκθσλία ππνγξάθεη επίζεο, αλ θξηζεί απαξαίηεην απφ 
ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ καζεηή· 

(v)  ε απνκάθξπλζε απφ ηελ ηάμε κε ηε ζπλνδεία ηνπ πξνέδξνπ ή άιινπ 
κέινπο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηκήκαηνο θαη παξαπνκπή ζηε δηεχζπλζε

.
 ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηε ζπλέρεηα ηεθκεξηψλεη γξαπηψο ηνπο ιφγνπο 
απνκάθξπλζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ ηάμε, ππνβάιινληαο ζρεηηθή 
θαηαγγειία ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Η πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηζηαηηθνχ αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ νηθείν Β.Γ., ν νπνίνο ελεκεξψλεη 
άκεζα ηνπο γνλείο ή  ηνπο θεδεκφλεο ηνπ καζεηή· 

(vi)  ε απνδεκίσζε, ε νπνία θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ γνλέα/θεδεκφλα ηνπ 
καζεηή γηα θζνξά πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ ή θαη άιισλ - Βνεζφο 
Γηεπζπληήο, Βνεζφο Γηεπζπληήο Α΄, Γηεπζπληήο∙ απηφ ην παηδαγσγηθφ 
κέηξν κπνξεί λα επηβιεζεί παξάιιεια κε άιιν παηδαγσγηθφ κέηξν∙ 

(vii)  ε εθηέιεζε θνηλσθεινχο ζρνιηθήο εξγαζίαο πνπ ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ 
αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή πξνο φθεινο ηεο 
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο∙ ε εθηέιεζε ηεο θνηλσθεινχο ζρνιηθήο εξγαζίαο 
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πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, πιελ ησλ 
δηαιεηκκάησλ, ππφ ηελ επίβιεςε πξνζσπηθνχ πνπ νξίδεηαη θαηά 
πεξίπησζε απφ ην φξγαλν επηβνιήο ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ ήηνη 
Β.Γ., Β.Γ. Α΄, Γηεπζπληή, Πεηζαξρηθφ πκβνχιην θαη θαζεγεηηθφ 
ζχιινγν∙ 

(viii)  ε απνβνιή κέρξη δχν (2) εκέξεο - Βνεζφο Γηεπζπληήο, Βνεζφο 
Γηεπζπληήο Α΄· 

(ix)  ε γξαπηή πξνεηδνπνίεζε κε θνηλνπνίεζε πξνο ηνπο γνλείο ή ηνπο 
θεδεκφλεο γηα αιιαγή ηκήκαηνο - Παηδαγσγηθή Οκάδα· 

(x)  ε αιιαγή ηκήκαηνο (γίλεηαη κφλν κία (1) θνξά) - θαζεγεηηθφο ζχιινγνο· 

  (xi)  ε απνβνιή κία (1) έσο ηέζζεξηο (4) εκέξεο - Γηεπζπληήο· 

(xii)  ε απνβνιή κία (1) έσο έμη (6) εκέξεο - Πεηζαξρηθφ πκβνχιην· 

(xiii)  ε απνβνιή κία (1) έσο νθηψ (8) εκέξεο - θαζεγεηηθφο ζχιινγνο: 

    Ννείηαη φηη, ε απνβνιή κέρξη δχν (2) εκέξεο δχλαηαη λα 
επηβάιιεηαη κε αλαζηνιή: 

  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν Γηεπζπληήο ή νη Β.Γ. Α΄ ή νπνηνζδήπνηε 
άιινο Β.Γ. επηβάιινπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο παηδαγσγηθά κέηξα θαη ελεκεξψλνπλ ην Β.Γ. πνπ έρεη ηε 
δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ επεξεαδφκελνπ καζεηή∙ 

  (xiv)  ε απνβνιή γηα πάληα απφ ην ζρνιείν πνπ θνηηά, γηα αιιαγή ζρνιηθνχ 
πεξηβάιινληνο, κε δηθαίσκα κεηεγγξαθήο ζε άιιν ζρνιείν- 
θαζεγεηηθφο ζχιινγνο. 

 (β) Η δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ππνβάιιεη, κεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ θαζεγεηηθνχ 
ζπιιφγνπ, φια ηα ζρεηηθά έγξαθα θαη πξαθηηθά Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαζεγεηηθνχ 
ζπιιφγνπ πνπ αθνξνχλ ην παηδαγσγηθν΄κέηξν ηεο ππν-ππνπαξαγξάθνπ (xiv) ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α) πξνο ηε Γ.Μ.Δ. (Δπαξρηαθφ Π.Λ.Δ.) ή ηε Γ.Μ.Σ.Δ.Δ. (Γεληθφ 
Δπηζεσξεηή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο) γηα εμέηαζε. 

  
 (γ) Οη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη άκεζα θαη γξαπηψο γηα ηελ επηβνιή 

νπνηνπδήπνηε παηδαγσγηθνχ κέηξνπ.  
  
Παξάξηεκα Ι.      (3) Γηα ηα παξαπηψκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι, 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ δηαδεπθηηθά νπνηαδήπνηε απφ ηα παηδαγσγηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, αθνχ ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
καζεηή ζην ζχλνιφ ηεο: 

  
 Ννείηαη φηη, ε επηβνιή ησλ παηδαγσγηθψλ κέηξσλ δελ εθαξκφδεηαη απαξαίηεηα θιηκαθσηά. 
  
      (4) Ο θαηαγγειιφκελνο καζεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αθνπζηεί ηφζν πξηλ απφ ηε ιήςε 

απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ ελνρή ηνπ ή κε φζν θαη πξηλ ηνπ επηβιεζεί ην παηδαγσγηθφ 
κέηξν, κε ζθνπφ ην κεηξηαζκφ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην παξάπησκα επηζχξεη ην κέηξν ηεο 
απνβνιήο, ν θαηαγγειιφκελνο καζεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη φπσο παξεπξίζθεηαη ζηε 
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ παξαπηψκαηνο ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο ή, αλ ε 
θαηαγγειία ππνβιήζεθε απφ απηφλ, ηφηε ν καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη άιινλ θαζεγεηή. 

  
      (5) ε θάζε ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαηαξηίδεηαη γηα θάζε ηκήκα Παηδαγσγηθή Οκάδα 

ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ν ππεχζπλνο ηκήκαηνο θαη ε νπνία απαξηίδεηαη απ’ φινπο ηνπο 
δηδάζθνληεο θαη ηνλ θαζεγεηή πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο

.
 ε Παηδαγσγηθή 

Οκάδα παξαθνινπζεί ηε καζεζηαθή πνξεία θαη ηελ πνξεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηκήκαηνο 
θαη ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη εηζεγείηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ή ιακβάλεη 
ππνζηεξηθηηθά ή δηνξζσηηθά κέηξα ζπλεξγαδφκελε κε ηνλ νηθείν Δθπαηδεπηηθφ Φπρνιφγν ή 
άιιν εηδηθφ ή αξκφδηα ππεξεζία:  

  
 Ννείηαη φηη, ζηελ Παηδαγσγηθή Οκάδα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θαη ν Β.Γ πνπ έρεη ηε 

δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ ηκήκαηνο. 
 

      (6)(α) ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζπζηήλεηαη δεπηεξνβάζκην ζψκα ελψπηνλ 
ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο 
επηβιήζεθε ην παηδαγσγηθφ κέηξν ηεο απνβνιήο γηα πάληα απφ ην ζρνιείν γηα αιιαγή 
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν δεπηεξνβάζκην ζψκα απνηειείηαη απφ ην Γηεπζπληή Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο ή ην Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε, ή εθπξφζσπφ ηνπο, ηνλ ππεχζπλν Δπηζεσξεηή ηνπ ζρνιείνπ, εθπξφζσπν 
ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, εθπξφζσπν ηεο Παγθχπξηαο πλνκνζπνλδίαο 
Οκνζπνλδηψλ πλδέζκσλ Γνλέσλ Γεκφζησλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, εθπξφζσπν 
ηεο Παγθχπξηαο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Μαζεηψλ θαη εθπξφζσπν ηεο Ο.Δ.Λ.Μ.Δ.Κ. ή ηεο 
Ο.Λ.Σ.Δ.Κ., αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε

.
 νη εθπξφζσπνη ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ, ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ηεο Παγθχπξηαο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Μαζεηψλ 
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ζπκκεηέρνπλ κε δηθαίσκα ςήθνπ
.
 ν γνλέαο ή ν θεδεκφλαο ηνπ καζεηή ζηνλ νπνίν επηβιήζεθε 

ην πην πάλσ κέηξν, κπνξεί ην αξγφηεξν εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ λα ππνβάιεη 
γξαπηψο αίηεζε επαλεμέηαζεο ηνπ κέηξνπ ζην δεπηεξνβάζκην ζψκα, ην νπνίν ζπλέξρεηαη 
εληφο ηξηψλ (3)  εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήςε ηεο γξαπηήο αίηεζεο γηα επαλεμέηαζε απφ 
ην γνλέα ή ηνλ θεδεκφλα.   

  
 (β) Δλψπηνλ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ ζψκαηνο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ν 

καζεηήο, ν θεδεκφλαο ηνπ, ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν θξίλεη 
απαξαίηεην ην δεπηεξνβάζκην ζψκα:  

 
Ννείηαη φηη κπνξεί λα θιεζεί ελψπηνλ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ ζψκαηνο, κεηά απφ ζρεηηθφ 

γξαπηφ αίηεκα, νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν απφ ην γνλέα ή ηνλ θεδεκφλα, ην νπνίν 
ζρεηίδεηαη κε ηελ ππφζεζε. 

  
 (γ) Σν δεπηεξνβάζκην ζψκα απνθαζίδεη γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ην 

ζρνιείν θαη επί ηεο νπζίαο ηεο πεξίπησζεο ηνπ καζεηή θαη ιακβάλεη ζρεηηθή απφθαζε
 
ζηελ 

πεξίπησζε ιήςεο απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο ην ζέκα παξαπέκπεηαη εθ λένπ ζην ρνιείν 
γηα επαλεμέηαζε

.
 ε ιήςε απφθαζεο απφ ην δεπηεξνβάζκην ζψκα επί ηεο νπζίαο είλαη 

ηειεζίδηθε. 
  
      (7)(α) Πξηλ απφ ηε ιήςε ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ππν-

ππνπαξαγξάθνπο (xiii) θαη (xiv) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2), ν θαζεγεηηθφο 
ζχιινγνο θαιεί ην καζεηή θαη ην γνλέα ή θεδεκφλα ηνπ, γηα λα αθνχζεη ηε ζέζε, ηηο εμεγήζεηο 
θαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπο

.
 ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο ή θαη ν γνλέαο ή ν θεδεκφλαο κπνξνχλ λα 

δεηήζνπλ γξαπηή έθζεζε απφ ηνλ θαζεγεηή πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο ή 
θαη ηνλ νηθείν εθπαηδεπηηθφ ςπρνιφγν

.
 ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο 

απνθαζίδεη γηα ηελ δηά παληφο απνβνιή ηνπ καζεηή, απνθαζίδεη θαη γηα ην ζέκα ηεο 
παξακνλήο ή φρη ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη, έσο ηελ εμεχξεζε ηνπ ζρνιείνπ 
κεηεγγξαθήο απφ ηνλ Δπαξρηαθφ Π.Λ.Δ. ή ηε ιήςε ηεο απφθαζεο απφ ην δεπηεξνβάζκην 
ζψκα, ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο γηα επαλεμέηαζε απφ ην γνλέα ή ηνλ θεδεκφλα.    

  
 (β) Μεηά ηελ νξηζηηθή επηβνιή ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ ηεο γηα πάληα απνβνιήο απφ ην 

ζρνιείν γηα αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, νη ππεχζπλνη ηκήκαηνο ησλ δχν (2) 
επεξεαδφκελσλ ζρνιείσλ, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν (2) θαζεγεηψλ πκβνπιεπηηθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο θαη ησλ νηθείσλ Δθπαηδεπηηθψλ Φπρνιφγσλ, θαηαξηίδνπλ 
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πξνζαξκνγήο ηνπ καζεηή ζην λέν ηνπ ζρνιείν. 

  
  (8) ηηο πεξηπηψζεηο επηβνιήο ηνπ κέηξνπ ηεο απνβνιήο, πέξαλ ηεο κηαο εκέξαο, 

ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ππν-ππνπαξαγξάθσλ (viii) θαη (xi) έσο (xiii) ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2), ν καζεηήο ππνρξενχηαη λα παξακείλεη ζην ζπίηη

.
 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη πξαγκαηηθή αδπλακία ησλ γνλέσλ ή ησλ θεδεκφλσλ λα 
επηβιέπνπλ ην καζεηή, ν καζεηήο παξακέλεη ζην ζρνιείν ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ εθάζηνηε 
νξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ, ν νπνίνο εκπιέθεη ηνλ καζεηή ζε δεκηνπξγηθή 
δξαζηεξηφηεηα κε καζεζηαθφ ζηφρν

.
 γηα ηελ πεξίνδν απνβνιήο ηνπ καζεηή ζεκεηψλνληαη 

απνπζίεο, κηα γηα θάζε πεξίνδν. 
 

      (9) Ο καζεηήο ζηνλ νπνίν επηβιήζεθε ην παηδαγσγηθφ κέηξν ηεο απνβνιήο κηαο εκέξαο ή 
πεξηζζφηεξσλ εκεξψλ, αιιά παξακέλεη ζην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ην φξγαλν 
επηβνιήο ηνπ παηδαγσγηθνχ απηνχ κέηξνπ, ηε κεηαηξνπή ηνπ κέηξνπ απηνχ ζε θνηλσθειή 
ζρνιηθή ή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ θαζεγεηηθνχ 
ζπιιφγνπ αλ ην παηδαγσγηθφ απηφ κέηξν επηβιήζεθε απφ ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν θαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο δελ ζεκεηψλνληαη απνπζίεο.  

 
      (10) Σελ θαηαγξαθή ζε θάζε ηκήκα ησλ παξαπησκάησλ θαη ησλ παηδαγσγηθψλ κέηξσλ 

αλαιακβάλεη ν ππεχζπλνο Βνεζφο Γηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν ηκήκαηνο
.
 

ζνβαξά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ππνβάιινληαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζε 
κεληαία βάζε. 

  
      (11) ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν παξαπέκπνληαη απφ ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην πεξηπηψζεηο 

καζεηψλ, νη νπνίνη δηαπξάηηνπλ ζνβαξήο κνξθήο παξαπηψκαηα. 
  
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. 23.-(1)(α) ε θάζε ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο ιεηηνπξγεί Πεηζαξρηθφ πκβνχιην πνπ 

απαξηίδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο: 
   
  (i) Σν Γηεπζπληή ή εθπξφζσπφ ηνπ Βνεζφ Γηεπζπληή Α΄ ή Βνεζφ 

Γηεπζπληή πνπ νξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, σο πξφεδξνο· 

(ii) έλαλ (1) θαζεγεηή ή εθπαηδεπηή ή αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ εθιέγεηαη 
απφ ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο· 

(iii) ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο· 
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(iv) ηνλ πξφεδξν ηνπ Κεληξηθνχ Μαζεηηθνχ πκβνπιίνπ ή εθπξφζσπφ 
ηνπ· θαη 

(v) ηνλ πξφεδξν ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ καζεηή. 

 (β) ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ζπκκεηέρεη σο παξαηεξεηήο ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ ή εθπξφζσπφο ηνπ απφ ην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ν νπνίνο εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ

.
 ν παξαηεξεηήο δελ 

ιακβάλεη κέξνο, αιιά νχηε παξεπξίζθεηαη ζηελ ςεθνθνξία. 
  
 (γ) ε θακία πεξίπησζε δελ ζπκκεηέρεη σο κέινο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ν 

θαζεγεηήο πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ θαηαγγειία ή καζεηήο αλ απηφο ηπγράλεη λα είλαη ν 
θαηαγγειιφκελνο ή ν θαηαγγέιισλ ή αλ θαζεγεηήο ή καζεηήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
απνδεδεηγκέλα εκπιέθεηαη ζην πεξηζηαηηθφ γηα ην νπνίν παξαπέκπεηαη ν καζεηήο ζην 
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζπκκεηέρεη ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, ελψ 
γηα ηνπο καζεηέο, ν Γηεπζπληήο νξίδεη άιινλ καζεηή απφ ην Κ.Μ.. ή ην ζπκβνπιην ηκήκαηνο, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε

.
 ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηαγγέιισλ θαζεγεηήο είλαη ν 

ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηκήκαηνο, ηφηε νξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή άιινο εθπαηδεπηηθφο 
πνπ δηδάζθεη ζην ηκήκα. 

  
      (2) ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην παξαπέκπνληαη απφ ην Γηεπζπληή πεξηπηψζεηο ζνβαξήο 

κνξθήο παξαβαηηθφηεηαο. 
  
      (3)(α) Ο πξφεδξνο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ πξηλ απφ ηελ εθδίθαζε ηεο θάζε 

πεξίπησζεο δεηά λα έρεη γξαπηή ελεκέξσζε απφ ηνλ θαζεγεηή πκβνπιεπηηθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο

.
 πξηλ απφ ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο, αλ ην απαηηήζεη ν γνλέαο ή ν 

θεδεκφλαο, δεηά γξαπηή ελεκέξσζε απφ ηνλ νηθείν εθπαηδεπηηθφ ςπρνιφγν, εθφζνλ ν 
καζεηήο παξαθνινπζείηαη ήδε απφ απηφλ. 
 

(β) Ο πξφεδξνο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ελεκεξψλεη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ ζψκαηνο 
θαη κφλν απηνχο, πξηλ απφ ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο, γηα ηπρφλ ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ. 

  
      (4)(α) Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο παξέρεη ζην καζεηή ηελ 

επθαηξία λα εθζέζεη ηα γεγνλφηα θαη λα αλαπηχμεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ, αθνχ ελεκεξψζεη 
πξνεγνπκέλσο ην καζεηή ή ηνλ θεδεκφλα ηνπ γηα ηελ ελαληίνλ ηνπ καζεηή θαηαγγειία

.
 ν 

θεδεκφλαο ηνπ θαηαγγειιφκελνπ καζεηή θαιείηαη λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ ελψπηνλ ηνπ 
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ

.
 ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα θαιέζεη επίζεο ελψπηφλ ηνπ 

ηνλ Β.Γ ή ην θιηκάθην Β.Γ πνπ δηεμήγαγε ηε δηεξεχλεζε ησλ γεγνλφησλ θαη νπνηνλδήπνηε 
άιιν εθπαηδεπηηθφ ή καζεηή θξίλεη αλαγθαίν γηα λα θαηαζέζεη γηα ην ζπκβάλ. 

  
 (β) Όηαλ ν θεδεκφλαο ηνπ καζεηή ή ν ίδηνο ν καζεηήο δελ παξνπζηαζηνχλ ζην Πεηζαξρηθφ 

πκβνχιην κεηά απφ γξαπηή ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ εκεξνκελία ζχγθιεζήο ηνπ, ην 
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην εθδηθάδεη ηελ πεξίπησζε ζηελ απνπζία ηνπο. 

  
      (5) Σν Πεηζαξρηθφ  πκβνχιην ηεξεί πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ θαη ελεκεξψλεη ηνλ 

θαζεγεηηθφ ζχιινγν γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ
.
 ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη εληφο 

πεξηφδνπ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, εθηφο αλ ε ππφζεζε είλαη πνιχπινθε, νπφηε 
νινθιεξψλεηαη ζε πεξίνδν πνπ δελ μεπεξλά ηηο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο θαη ελ πάζε 
πεξηπηψζεη πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ: 
 

Ννείηαη φηη, ε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ γίλεηαη απφ ηνλ πξαθηηθνγξάθν ηνπ θαζεγεηηθνχ 
ζπιιφγνπ, ν νπνίνο δελ ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ. 

  
Κεδεκφλεο καζεηψλ. 24.-(1) Οη θεδεκφλεο- 
   
  (α)  πξνζέξρνληαη, γηα λα εγγξάςνπλ ηα ηέθλα ηνπο θαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπο 

αλαιακβάλνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ην ζρνιείν, πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ θεδεκφλα:   

   
  Ννείηαη φηη ε ππνπαξάγξαθνο απηή εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο 

καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ θιείζεη ηα δεθανθηψ (18) ρξφληα ηεο ειηθίαο ηνπο 
θαη θνηηνχλ ζηα εκεξήζηα ζρνιεία: 

   
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη νη θεδεκφλεο εγγξάθνπλ ή κεηεγγξάθνπλ ηα 

ηέθλα ηνπο ζε ζρνιείν, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 12 θαη 
13

.
 ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο εθθξεκεί ελψπηνλ αξκφδηνπ 

δηθαζηεξίνπ ε νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ γηα αλάζεζε ηεο γνληθήο 
κέξηκλαο ή θαηά ηηο νπνίεο ππάξρεη αζπκθσλία ησλ θεδεκφλσλ σο πξνο 
ηελ εγγξαθή ή κεηεγγξαθή ησλ παηδηψλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ν 
Γηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο Δθπαίδεπζεο, απνθαζίδεη ην ζρνιείν 
εγγξαθήο/κεηεγγξαθήο ηνπ παηδηνχ, κέρξηο φηνπ ην αξκφδην δηθαζηήξην 
θαζνξίζεη κε απφθαζή ηνπ ην ζρνιείν

.
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  (β)  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ 
ηελ θεδεκνλία ηνπο, παξαθνινπζνχλ ηνπο καζεηέο κε ην κεγαιχηεξν 
δπλαηφλ ελδηαθέξνλ, επνπηεχνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ ηαθηηθή θνίηεζή ηνπο 
ζην ζρνιείν θαη ηελ επηκέιεηα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην ήζνο ηνπο∙ 
νηηδήπνηε πξνζέμνπλ ζρεηηθφ, ην γλσζηνπνηνχλ ζην Γηεπζπληή, ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ κε ζηφρν ηε βειηίσζε 
ησλ καζεηψλ· 

   
  (γ)  κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θαλνληζκψλ θαη δηαηάμεσλ απφ 

κέξνπο ησλ παηδηψλ ηνπο ή ησλ θεδεκνλεπφκελψλ ηνπο· 
   
  (δ)  ελεκεξψλνπλ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηπρφλ δεηήκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηε θνίηεζε, ηελ επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ 
ηνπο· 

   
  (ε)  νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ 

εμέηαζε παξαπησκάησλ ηνπ καζεηή πνπ θεδεκνλεχνπλ· 
 

   
  (ζη)  θξνληίδνπλ γηα ηελ έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ καζεηψλ πξνο ην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ ζψκαηνο· 

   
  (δ)  ελεκεξψλνπλ άκεζα ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηπρφλ απξφβιεπηε ή 

πξνβιεπφκελε απνπζία ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ην ζρνιείν∙ επίζεο, 
ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ γηα ηηο απνπζίεο 
ηνπ παηδηνχ ηνπο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πέληε (5) εξγάζηκσλ 
εκεξψλ κεηά ηελ επάλνδν ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν θαη εληφο δχν (2) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ θαηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ/Ινπλίνπ∙ ζε πεξίπησζε κε 
ππνβνιήο εληφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ην ζρνιείν 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ απνδεθηεί ην ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ∙ 

   
  (ε)  φηαλ θιεζνχλ απφ ην Γηεπζπληή, πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν γηα δεηήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο θεδεκνλεπνκέλνπο ηνπο θαη νθείινπλ λα 
δηαηεξνχλ ζηελή θαη ζηαζεξή επαθή κε ην ζρνιείν γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ ήζνπο, ηεο θνίηεζεο, ηεο δηαγσγήο θαη ηεο επίδνζεο 
ησλ καζεηψλ θαη λα κεηέρνπλ ζηηο ζπγθαινχκελεο απφ ην Γηεπζπληή 
εηδηθέο ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ· 

   
  (ζ)  νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ην ζπληνκφηεξν θαη γξαπηψο ην ζρνιείν γηα 

ηπρφλ αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο δηακνλήο ή/θαη ησλ ηειεθψλσλ 
επηθνηλσλίαο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηπρφλ αιιαγή ηεο θεδεκνλίαο ηνπ 
παηδηνχ. 

   
      (2) ε πεξίπησζε αλάζεζεο ή αθαίξεζεο κε δηθαζηηθή απφθαζε ηεο θεδεκνλίαο απφ ηνλ 

έλαλ (1) ή θαη απφ ηνπο δχν (2) γνλείο, ν αλαιακβάλσλ ηελ θεδεκνλία ελεκεξψλεη γξαπηψο 
ην ζρνιείν, πξνζθνκίδνληαο θαη ζρεηηθή ηεθκεξίσζε.   

  
      (3)(α) Οη δηδάζθνληεο θαη νη ππάιιεινη ζρνιείνπ δελ εξγάδνληαη  ζην ίδην ζρνιείν πνπ 

θνηηνχλ ηα παηδηά ηνπο, εθηφο αλ ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δίδεηαη 
ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηνλ Δπαξρηαθφ Π.Λ.Δ. θαη ηε Γηεχζπλζε Μ.Σ.Δ.Δ. 
 

 (β) Δθπαηδεπηηθνί ζηνπο νπνίνπο έρεη δνζεί θαη’ εμαίξεζε έγθξηζε λα εξγάδνληαη ζην 
ζρνιείν φπνπ θνηηά ην παηδί ηνπο, δελ δηδάζθνπλ ζε ηάμε πνπ θνηηά ην παηδί ηνπο, νχηε 
εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ην παηδί ηνπο. 

  
      (4) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θαη έρνπλ πάξεη έγθξηζε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (3) κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ 
θαη Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά λα κελ θαηέρνπλ ζέζε ζηε γξακκαηεία ηνπ ζπλδέζκνπ. 

  
 ΜΔΡΟ VI 
  
χλζεζε, 
ιεηηνπξγία, 
θαζήθνληα, 
αξκνδηφηεηεο 
θαζεγεηηθνχ 
ζπιιφγνπ. 

25.-(1) Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θάζε ζρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο απαξηίδεη ηνλ θαζεγεηηθφ 
ζχιινγν ηνπ ζρνιείνπ. 
     
 
 
 
 (2) Ο θαζεγεηηθφο ζχιινγνο απνηειεί ην αλψηαην ζψκα κέζα ζην ζρνιείν θαη έρεη ηελ 
επζχλε γηα ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ πνιηηεία θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο. 
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      (3) Ο θαζεγεηηθφο ζχιινγνο ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

καζεκάησλ ηνπιάρηζην κία (1) θνξά θαη αλά κία ζην ηέινο θάζε κήλα, αλ θξίλεηαη αλαγθαίν 
απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ θαη έθηαθηα ζηελ παξνπζία ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ κειψλ 
ηνπ πιιφγνπ φπνηε ην δεηήζεη ν Γηεπζπληήο ή κε έγγξαθφ ηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην 
ζέκα. 

  
      (4) Οη ηαθηηθέο κεληαίεο ζπλεδξηάζεηο δηεμάγνληαη κεηά ηελ θαλνληθή ιήμε ησλ καζεκάησλ ή 

πξηλ, αλ γίλνληαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δελ δηεμάγνληαη καζήκαηα
.
 oη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο 

δηεμάγνληαη θαηά ηξφπν θαη ρξφλν, ψζηε λα κελ ράλεηαη δηδαθηηθφο ρξφλνο γηα ηνπο καζεηέο. 
  
      (5) ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ πξνεδξεχεη ν Γηεπζπληήο ή, φηαλ απηφο 

θσιχεηαη, Βνεζφο Γηεπζπληήο Α΄ ή Βνεζφο Γηεπζπληήο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ

.
 ζε πεξίπησζε απνπζίαο θαη ησλ Βνεζψλ Γηεπζπληψλ Α΄ ή ησλ Βνεζψλ 

Γηεπζπληψλ, πξνεδξεχεη ν αξραηφηεξνο θαζεγεηήο πνπ δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία 
ζρέδηα ππεξεζίαο λα πξναρζεί ζηε ζέζε ηνπ Βνεζνχ Γηεπζπληή. 

  
      (6) Η πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο γίλεηαη γξαπηψο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο

.
 δελ απαηηείηαη πξφζθιεζε ησλ κειψλ, φηαλ πξφθεηηαη λα ζπλερηζηεί 

ζπδήηεζε πνπ είρε δηαθνπεί ζε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε θαη είρε νξηζηεί ε εκεξνκελία γηα 
επαλάιεςή ηεο. 

  
      (7) Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο  κπνξεί λα εγγξαθεί ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε λέν ζέκα, εθφζνλ απηφ δεηεζεί γξαπηψο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 
παξφλησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ. 

  
      (8) Γηα λα είλαη έγθπξε ε απφθαζε ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ, απαηηείηαη απιή πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ κειψλ
 
ηνπ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε άπνςε κε ηελ νπνία 

ηάζζεηαη ν πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ. 
  
      (9) Κάζε απφθαζε θαηαρσξίδεηαη ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη πξέπεη λα είλαη 

απφιπηα αηηηνινγεκέλε
.
 θαηαρσξίδεηαη επίζεο πεξηιεπηηθά ε άπνςε ηεο κεηνςεθίαο, εθφζνλ 

απηφ δεηεζεί. 
  
      (10) Η ςεθνθνξία είλαη θαλεξή

.
 κπζηηθή ςεθνθνξία απνθαζίδεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ: 
 

Ννείηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαλεξήο ςεθνθνξίαο γίλεηαη δηά ηεο αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο. 
  
      (11) Σα πξαθηηθά επηθπξψλνληαη ζηελ επφκελε ζπλεδξία ηνπ ζπιιφγνπ θαη ππνγξάθνληαη 

απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γξακκαηέα. 
  
      (12) Ο ζχιινγνο βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά ζπλ έλα 

(1) απφ ηα κέιε ηνπ
.
 ε απνπζία κέινπο απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο πξέπεη λα είλαη απφιπηα 

δηθαηνινγεκέλε. 
  
      (13) ηελ ηαθηηθή ζπλεδξία ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο: 
   
  

 
(α)  εγθξίλεη ηελ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (19) ηνπ Καλνληζκνχ 26, ηνλ 
θαηάινγν ησλ ππεπζχλσλ ησλ ηκεκάησλ, ην πξφγξακκα εθεκεξίαο 
ησλ θαζεγεηψλ θαη νξίδεη ηα κέιε ησλ ζπκβνπιίσλ θαη επηηξνπψλ, 
φπσο Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, επηηξνπή 
εθδειψζεσλ, εθδξνκψλ, εθδφζεσλ, πξνλνίαο: 

 
      Ννείηαη φηη, ζηε δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ 

εθηχπσζε ηνπ πεξηνδηθνχ ή ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζρνιείνπ, ζπκκεηέρεη 
εθπξφζσπνο ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ: 

 
                Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ επηηξνπή πξφλνηαο ζπκκεηέρεη σο 

παξαηεξεηήο ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ 
Γνλέσλ∙ 

   
  (β)  εθιέγεη κέρξη ηξεηο (3) εθπξνζψπνπο ηνπ ζην ζπκβνχιην δηεχζπλζεο 

ηνπ ζρνιείνπ· 
   
  (γ)  επηιέγεη ηνπο ζεκαηνθφξνπο θαη παξαζηάηεο απφ ηνπο καζεηέο ηεο 

ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ κε θξηηήξηα ην ήζνο, ηελ επίδνζε θαη ηε 
δηαγσγή. 
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      (14) Ο Καζεγεηηθφο χιινγνο- 
  
  (α)  επηβάιιεη ζηνπο καζεηέο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

παηδαγσγηθά κέηξα· 
   
  (β)   ραξαθηεξίδεη ζην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ ηε δηαγσγή ησλ καζεηψλ θαη 

ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απνθαζίδεη γηα ηνλ γεληθφ 
ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο, ηεθκεξηψλνληαο ηηο απνθάζεηο ηνπ κε 
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη νπσζδήπνηε αηηηνινγεκέλα· 

   
  (γ)  επηθπξψλεη ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ 

πξναγσγή, απφιπζε, παξαπνκπή ζε αλεμέηαζε ή απφξξηςή ηνπο ζην 
ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, κε βάζε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ηε 
βαζκνινγία πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία ή/θαη αξρείν θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο· 

   
  (δ)  απνθαζίδεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ εθδξνκψλ ησλ καζεηψλ 

θαη άιισλ εθδειψζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεη ν ζρεηηθφο θαλνληζκφο γηα ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα· 

   
  (ε)  νξίδεη θαζεγεηή θηιφινγν ή άιιν θαζεγεηή θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Γηεπζπληή, σο κέινο ηεο επηηξνπήο εθδφζεσλ γηα ηε ζπκπαξάζηαζε 
θαη βνήζεηα ζηελ έθδνζε εληχπσλ απφ ηε ζπληαθηηθή επηηξνπή ησλ 
καζεηψλ· 

   
  (ζη)  επηθπξψλεη ην πξφγξακκα ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ, ζε κφληκε θαη 
ζηαζεξή βάζε ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε, ηελ επίδνζε θαη ηε δηαγσγή ησλ 
καζεηψλ· 

   
  (δ)  απνθαζίδεη γηα ηελ επίδνζε ησλ δειηίσλ πξνφδνπ ζηνπο γνλείο θαη 

ζηνπο θεδεκφλεο ζε κε εξγάζηκν ρξφλν· 
   
  (ε)  κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί, χζηεξα απφ απφθαζή ηνπ, θνηλέο 

ζπλεδξηάζεηο κε ην χλδεζκν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ κεηά απφ γξαπηφ 
ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζπλδέζκνπ πξνο ηε 
δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ή θαη κε ην Κ.Μ.., γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ· ζηηο ζπλεδξηάζεηο 
απηέο κπνξεί λα πξνζθαιείηαη θαη εθπξφζσπνο ηεο ζρνιηθήο εθνξείαο, 
εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην απφ ην ζχιινγν. 

   
      (15) ηηο ζπλεδξίεο ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ παξεπξίζθνληαη θαη εθπξφζσπνη ηνπ 

Κ.Μ.., αλ ην δεηήζεη ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο ή ην Κ.Μ.. Σν αίηεκα ηνπ Κ.Μ.. ππνβάιιεηαη 
γξαπηψο δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξία ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ πξνο ην 
ζπκβνχιην δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, γηα έγθξηζε. 

  
Καζήθνληα  
θαη επζχλεο 
Γηεπζπληψλ. 

26.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ νηθείσλ ζρεδίσλ ππεξεζίαο, ν Γηεπζπληήο έρεη ηε 
γεληθή επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηεπζχλεη. ην 
έξγν ηνπ απηφ έρεη ηε ζπλδξνκή ησλ Βνεζψλ Γηεπζπληψλ Α΄, ησλ Βνεζψλ Γηεπζπληψλ θαη 
φινπ ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

  
      (2)(α) Ο Γηεπζπληήο παξακέλεη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην ζρνιείν. Σνλ 

Γηεπζπληή, φηαλ απνπζηάδεη, αληηθαζηζηά θαηά πξνηεξαηφηεηα ν αξραηφηεξνο ζηε ζέζε Βνεζφο 
Γηεπζπληήο Α΄ ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη Βνεζφο Γηεπζπληήο Α΄, ηνλ αληηθαζηζηά ν 
αξραηφηεξνο Βνεζφο Γηεπζπληήο. 

  
 (β) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη Γηεπζπληήο, νξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Γηεπζπληή 

Σκήκαηνο, Γηεπζχλσλ, ν νπνίνο αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή. 
  
      (3) Ο Γηεπζπληήο εθπξνζσπεί ην ζρνιείν ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ πνιηηεία, ην Τπνπξγείν, 

ηε ρνιηθή Δθνξεία, ην χλδεζκν Γνλέσλ, ηα άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηελ Δθθιεζία, ηηο 
Αζηπλνκηθέο θαη ηξαηησηηθέο Αξρέο θαη ηνπο άιινπο θνηλσληθνχο νξγαληζκνχο θαη 
παξάγνληεο. 

  
      (4) Ο Γηεπζπληήο δηεμάγεη θαη ππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη άιινπο θνξείο, ελεκεξψλεη ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο ή ηε Γηεχζπλζε Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο έγθαηξα γηα 
ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα θάζε 
παξάιεηςε ή ακέιεηα ησλ δηδαζθφλησλ, εθφζνλ πξψηα ηνπο ελεκεξψζεη. Ο Γηεπζπληήο 
ππνρξενχηαη επίζεο λα δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα αξρή νπνηαδήπνηε ππεξεζηαθά έγγξαθα ή 
επηζηνιέο ππνβάιινληαη απφ θαζεγεηέο ή εθπαηδεπηέο ζε απηή. 
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      (5) Ο Γηεπζπληήο ππνβάιιεη ζην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή ζηε 

Γ.Μ.Σ.Δ.Δ, κφιηο ζπκπιεξσζνχλ νη εγγξαθέο ησλ καζεηψλ, θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαίλεηαη 
ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ, ν αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ θαη νη δηδαθηηθέο θαηά κάζεκα 
πεξίνδνη αλάγθεο, θαη, κφιηο ιήμνπλ νη θαλνληθέο εξγαζίεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζπλνπηηθή 
έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο, πξνβιήκαηα θαη εηζεγήζεηο. 

  
      (6)(α) Ο Γηεπζπληήο, εθφζνλ έρεη ηελ θαη’ αξρήλ έγθξηζε ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεχζπλζεο γηα 

ηελ απνδνρή δσξεάο πξνο ην ζρνιείν, ελεκεξψλεη ηνλ Δπαξρηαθφ Π.Λ.Δ. ή ην Γηεπζπληή 
Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηηο πεξαηηέξσ λελνκηζκέλεο δηαδηθαζίεο 
έγθξηζεο

.
 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ γίλεηαη έιεγρνο 

ζπκβαηφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ: 
 
       Ννείηαη φηη, ζε θακηά πεξίπησζε δελ γίλεηαη νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε ηνπ νξγαληζκνχ ή 
ηνπ αηφκνπ πνπ πξνζθέξεη ηε δσξεά. 

  
 (β) Γηα επηζθέςεηο ζην ζρνιείν κειψλ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, εθπξνζψπσλ πξεζβεηψλ, νξγαληζκψλ, 
ππεξεζηψλ θαη άιισλ θνξέσλ ππνβάιιεηαη γξαπηφ αίηεκα έγθξηζεο πξνο ηελ αξκφδηα αξρή. 

  
      (7)(α) Πξνθεηκέλνπ γηα ζρνιεία Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, ν Γηεπζπληήο ζπλεξγάδεηαη 

κε ηε ρνιηθή Δθνξεία γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο θαη εξγαζίαο, ηελ επίιπζε 
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ππνβάιιεη ζ’ απηήλ θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ έγθαηξα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζέκαηα ζηεγαζηηθνχ ρψξνπ, εμνπιηζκνχ ηνπ 
ζρνιείνπ θαη εκπινπηηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ, ησλ επνπηηθψλ κέζσλ, ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ 
αζιεηηθψλ ρψξσλ. 
 

(β) Γηα ζρνιεία Σερληθήο Δθπαίδεπζεο, ν Γηεπζπληήο ππνβάιιεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ 
ζην Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ππφ ηε κνξθή 
πξνυπνινγηζκνχ. 

  
      (8) Ο Γηεπζπληήο επνπηεχεη θαη αμηνινγεί, πέξαλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην ινηπφ 

πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο. 
  
      (9) Ο Γηεπζπληήο θξνληίδεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά, θαιαίζζεηα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην 

ζρνιηθφ θηήξην θαη νη ζρνιηθνί ρψξνη. 
  
      (10) Ο Γηεπζπληήο θξνληίδεη, ψζηε ηα ζρνιηθά έπηπια θαη ζθεχε, ηα δηδαθηηθά φξγαλα, νη 

δηδαθηηθέο ζπιινγέο θαη ηα βηβιία ησλ βηβιηνζεθψλ λα θαηαγξάθνληαη ζηα νηθεία βηβιία 
πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά, 
ψζηε, κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, λα γίλεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο έιεγρνο, θαηαγξαθή θαη 
ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο ειιεηκκάησλ ή πιενλαζκάησλ ησλ εξγαζηεξίσλ, ησλ εηδηθψλ θαη 
ινηπψλ αηζνπζψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

  
      (11)(α) Ο Γηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε γηα-  
   
  (i) ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ, 

πιηθψλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο 
θαη θαλνληζκνχο θαη κε βάζε ηα εγθξηλφκελα θνλδχιηα ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ ηεο Γεκνθξαηίαο· 

(ii) ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ησλ εξγαζηεξίσλ· 
(iii) ηε ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ 

ππφινηπνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ· 
  
 (β) Γηα ηηο Σερληθέο ρνιέο, ν Γηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε γηα- 
   
  (i) ηνλ έιεγρν ησλ δηάθνξσλ θνλδπιίσλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ ζρνιείνπ· 
(ii) ηε δηαηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θεληξηθήο απνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ· 

θαη 
(iii) ην εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. 

  
      (12) Ο Γηεπζπληήο ζπλεξγάδεηαη κε ην πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ θαη ζπκκεηέρεη 

ζε ζπλεδξίεο ηνπ, εθφζνλ πξνζθιεζεί, θαζψο θαη ελεκεξψλεη γηα ηπρφλ εγθπθιίνπο ή 
επηζηνιέο πνπ αθνξνχλ ην χλδεζκν Γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή. 

  
      (13) Ο Γηεπζπληήο έρεη ηαθηηθή επαθή κε ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, ψζηε λα αζθείηαη θνηλή 
επνηθνδνκεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαη ηελ 
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. 
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      (14) Ο Γηεπζπληήο αλαθνηλψλεη έγθαηξα θαη γξαπηψο ζηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ 

καζεηψλ ηα επηβαιιφκελα παηδαγσγηθά κέηξα θαη ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο 
ζην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ γηα ζέκαηα θνίηεζεο, δηαγσγήο θαη επίδνζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

  
      (15) Ο Γηεπζπληήο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ζρνιίαηξν ή κε άιιε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ςπρηθήο 
πγείαο, ζηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ζηελ πγηεηλή θαη αζθαιή θαηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνδείμεσλ. 
 

  
      (16) Ο Γηεπζπληήο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δθθιεζία, ηηο πνιηηηθέο, δεκνηηθέο θαη αζηπλνκηθέο 

αξρέο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εζηθνπλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ηεο 
θνηλφηεηαο. 

  
      (17) Ο Γηεπζπληήο πξνσζεί κε εηζεγήζεηο θαη ελέξγεηέο ηνπ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ψζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη ζε θάζε παηδί κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ηε θπζηθή, πλεπκαηηθή, θνηλσληθή, 
εζηθή εθπαίδεπζή ηνπ θαη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. 

  
      (18) Ο Γηεπζπληήο αλαθνηλψλεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο, λφκνπο, θαλνληζκνχο, εγθπθιίνπο θαη ηηο ζρεηηθέο 
απνθάζεηο θαη νδεγίεο ησλ πξντζηάκελσλ αξρψλ θαη θνηλνπνηεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηα 
αλαθεξφκελα ζ’ απηνχο έγγξαθα. 

  
      (19) ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο Βνεζνχο Γηεπζπληέο ηεο 

εηδηθφηεηαο, ν Γηεπζπληήο θαηαλέκεη ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηα καζήκαηα ησλ δηάθνξσλ 
εηδηθνηήησλ θαη ηάμεσλ κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηνχληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ 
ζρνιείνπ γεληθά θαη λα ηθαλνπνηνχληαη νη θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα, θαηά ην δπλαηφ, ησλ 
δηδαζθφλησλ θαη αλαζέηεη θαη επηβιέπεη ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
ησλ αλαπιεξψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

  
      (20) Ο Γηεπζπληήο θξνληίδεη, ψζηε λα αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηνπο θαζεγεηέο θαη ην 

ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ πλεχκα ζπλαδειθηθφηεηαο, αιιεινζεβαζκνχ θαη 
αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο. 

  
      (21) Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε επθαηξηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ γηα 

επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε. 
  
      (22) Ο Γηεπζπληήο δηελεξγεί ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο ζε πξνζπλελλφεζε κε ηνλ θαζεγεηή 

ηνπιάρηζην κία (1) εκέξα λσξίηεξα κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε, ην ζπληνληζκφ, ηνλ έιεγρν θαη 
ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ησλ θαζεγεηψλ, ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο ζρνιηθνχο θαλνληζκνχο. 

  
      (23) Ο Γηεπζπληήο ζπγθαιεί ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν ζε ζπλεδξίεο ζε ηαθηή εκέξα θαη 

ψξα, ηαθηηθά κία (1) θνξά ηνλ κήλα, αλ θξίλεηαη αλαγθαίν, θαη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ 
παξνπζηάδεηαη αλάγθε ή ην δεηήζεη γξαπηψο ην 1/3 ησλ κειψλ ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ. 

  
      (24) Ο Γηεπζπληήο θαιεί ζε ζχζθεςε ηνπιάρηζην κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα ηε δηεπζπληηθή 

νκάδα ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ηξερφλησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

  
      (25) Ο Γηεπζπληήο θαιεί ζε ζχζθεςε ηνπιάρηζην κία (1) θνξά ην κήλα ηνπο ζπληνληζηέο 

εηδηθνηήησλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 
  
      (26) Ο Γηεπζπληήο δηελεξγεί, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ηηο εγγξαθέο ή κεηεγγξαθέο 

ησλ καζεηψλ θαη ξπζκίδεη ηε δηεμαγσγή ησλ δηάθνξσλ εμεηάζεσλ, γξαπηψλ δνθηκαζηψλ, 
ζρνιηθψλ ενξηαζκψλ, εθδξνκψλ, επηζθέςεσλ, νκίισλ θαη άιισλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

  
      (27) Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο εππξεπνχο 

ζπκπεξηθνξάο θαη εκθάληζεο ησλ καζεηψλ. 
  
      (28) Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά, ψζηε λα κελ ππάξρεη θνκκαηηθή ή άιιε παξέκβαζε ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 
  
      (29) Ο Γηεπζπληήο παξαθνινπζεί ηελ νξγάλσζε πλεπκαηηθψλ θαη αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα γηα ηελ πξνψζεζε 
ησλ ζθνπψλ ηνπο. 

  
      (30) Ο Γηεπζπληήο ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ. 
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      (31) Ο Γηεπζπληήο νξγαλψλεη θαη ειέγρεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ καζεηηθνχ ζπζζηηίνπ. 
  
      (32) Ο Γηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε έθδνζεο καζεηηθήο εθεκεξίδαο θαη πεξηνδηθνχ, ζηα 

νπνία πξνβάιινληαη νη πην αμηφινγεο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ, ε δσή θαη ε δξάζε ηνπ 
ζρνιείνπ. 

  
      (33) Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά, ψζηε ηα βηβιία ηνπ ζρνιηθνχ αξρείνπ λα ελεκεξψλνληαη κε 

αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ θάζε καζεηή. 
  
      (34) Ο Γηεπζπληήο θξνληίδεη λα ηεξνχληαη κε ηάμε θαη αθξίβεηα ηα ππεξεζηαθά βηβιία ηνπ 

ζρνιηθνχ αξρείνπ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ. 

  
      (35) Ο Γηεπζπληήο θξνληίδεη λα θπιάγνληαη ζε ηδηαίηεξνπο θαθέινπο ηα θείκελα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαηάμεσλ, ηα εηζεξρφκελα έγγξαθα θαη ηα αληίγξαθα ησλ εμεξρφκελσλ
.
 ηα 

θαηά ηεηξάκελν δηαγσλίζκαηα θπιάζζνληαη κέρξη ηελ 31ε Απγνχζηνπ θαη ηα γξαπηά, ηα θαηά 
ηεηξάκελν πξναγσγηθψλ, απνιπηήξησλ θαη θαηαηαθηήξησλ εμεηάζεσλ, θπιάζζνληαη κέρξη ην 
ηέινο ηεο επφκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

  
      (36) Όηαλ ν Γηεπζπληήο κεηαηεζεί, κεηαθηλεζεί, αθππεξεηήζεη ή απαιιαγεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, παξαδίδεη κε πξαθηηθφ, πνπ θαηαρσξίδεηαη ζην 
βηβιίν πξάμεσλ ηνπ ζπιιφγνπ, ην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, κε βάζε ηα 
νηθεία βηβιία, ζηνλ δηάδνρφ ηνπ ή, αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ζην αξραηφηεξν ή άιιν  Βνεζφ 
Γηεπζπληή

.
 ην βηβιίν πεξηνπζίαο πξνζππνγξάθεηαη απφ απηφλ πνπ παξαδίλεη θαη απφ απηφλ 

πνπ παξαιακβάλεη
.
 ζε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε ζηα πην πάλσ πξφζσπα δελ είλαη 

δπλαηή, ε παξάδνζε γίλεηαη ζηνλ πξφεδξν ηεο ρνιηθήο Δθνξείαο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 
Σερληθψλ ρνιψλ ζε εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ. 

  
 
 
 
 
 

108(Ι) ηνπ 1997 
103(Ι) ηνπ 1999 
114(Ι) ηνπ 2001 
145(Ι) ηνπ 2001 

16(Ι) ηνπ 2003 
191(Ι) ηνπ 2003 
259(Ι) ηνπ 2004 

70(Ι) ηνπ 2005 
69(Ι) ηνπ 2006 

141(Ι) ηνπ 2006 
104(Ι) ηνπ 2007 

1(Ι) ηνπ 2008 
139(Ι) ηνπ 2011 

113(Ι) ηνπ 2014. 

     (37) Ο Γηεπζπληήο παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο ηνπ θαη ηεο ζχγρξνλεο 
παηδαγσγηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηηο λεφηεξεο κεζφδνπο πνπ 
ζα θαηαζηήζνπλ ην έξγν ηνπ πην απνηειεζκαηηθφ. 
 
    (38) Ο Γηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο  ηνπ ηακείνπ Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ πεξί ρνιηθψλ Δθνξεηψλ Νφκνπ, θαζψο θαη ηνπ ηακείνπ πξνλνίαο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Ννείηαη φηη ην ηακείν Γηεπζπληή εθαξκφδεηαη ζηα γπκλάζηα θαη ζηα ιχθεηα. 
  
πκβνχιην Γηεχζπλζεο. 27.-(1) Σν πκβνχιην Γηεχζπλζεο απαξηίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή, ηνπο Βνεζνχο Γηεπζπληέο Α΄ 

θαη ηνπο Βνεζνχο Γηεπζπληέο θαη κέρξη ηξεηο (3) εθπξνζψπνπο ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ θαη 
ηξεηο (3) εθπξνζψπνπο ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

  
      (2) Σν πκβνχιην Γηεχζπλζεο ζπλέξρεηαη κία (1) θνξά ηνπιάρηζηνλ ην κήλα ππφ ηελ 

πξνεδξία ηνπ Γηεπζπληή θαη νη απνθάζεηο ηνπ θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν. 
  
      (3) Ο ξφινο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεχζπλζεο είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη βνεζά ην Γηεπζπληή ζην 

έξγν ηνπ. 
  
      (4) Σν πκβνχιην Γηεχζπλζεο επηιακβάλεηαη έθηαθησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Δπηιακβάλεηαη 
επίζεο γξαπηψλ εηζεγήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εθ κέξνπο ηνπ Κεληξηθνχ Μαζεηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ. 

  
Γηεπζπληηθή Οκάδα. 28.-(1) Η Γηεπζπληηθή Οκάδα απαξηίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή, ηνπο Βνεζνχο Γηεπζπληέο Α΄ θαη 

ηνπο Βνεζνχο Γηεπζπληέο ηνπ ρνιείνπ. 
  
      (2) Η Γηεπζπληηθή Οκάδα ζπλέξρεηαη κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα θαη εμεηάδεη πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχνληαη ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο θαη νη απνθάζεηο ηεο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν ηήξεζεο πξαθηηθψλ. 
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Καζήθνληα θαη 
αξκνδηφηεηεο Βνεζψλ 
Γηεπζπληψλ Α΄ θαη 
Βνεζψλ Γηεπζπληψλ. 

29.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ νηθείσλ ζρεδίσλ ππεξεζίαο, ηφζν ν Βνεζφο 
Γηεπζπληήο Α΄ φζν θαη ν Βνεζφο Γηεπζπληήο ζπλδξάκεη ην Γηεπζπληή ζην έξγν ηνπ, γηα ηελ 
νκαιή, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ

.
 πξνο ηνχην- 

   
  (α)  κεηέρεη ζην πκβνχιην Γηεχζπλζεο θαη ζηε Γηεπζπληηθή Οκάδα· 
   
  (β)  αλαιακβάλεη θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ πνπ εθδίδνληαη 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη εθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ 
αλαηεζνχλ γηα ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 
εθπαίδεπζεο· 

   
  (γ)  κεηέρεη ελεξγά ζε φιεο ηηο εξγαζίεο, εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ· 
   
  (δ)  θξνληίδεη, ψζηε λα αλαπηπρζεί αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

πλεχκα ζπλαδειθηθφηεηαο, αιιεινζεβαζκνχ θαη αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο
.
 

ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ ππφινηπνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, ππνβνεζψληαο ζηελ αλάπηπμε 
ησλ δηαπξνζσπηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ ζην ζρνιηθφ ρψξν· 

   
Παξάξηεκα Ι.  (ε)  επηβάιιεη ηα παηδαγσγηθά κέηξα ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι· 
   
  (ζη)  έρεη ηελ επζχλε ζε ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ ηνπ αλαζέηεη 

ν Γηεπζπληήο θαη πξνο ηνχην ζπλεξγάδεηαη κε ηα άιια κέιε ηεο 
Γηεπζπληηθήο Οκάδαο θαη ηνπο θαζεγεηέο/εθπαηδεπηέο ηνπ ζρνιείνπ· 

   
  (δ)  αλαιακβάλεη δηδαθηηθά θαζήθνληα, ζηα πιαίζηα ηνπ σξνιφγηνπ θαη ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο· 
   
  (ε)  παξακέλεη ζην ζρνιείν ζε φιεο ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη αλαπιεξψλεη ην 

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ· 
   
  (ζ)  ελεκεξψλεηαη γηα ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ζρνιείνπ θαη θξνληίδεη γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ εγγξάθσλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ· 
   
  (η)  κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην πιαίζην ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ έρεη αλαιάβεη ή ηνπ έρνπλ αλαηεζεί· 
   
  (ηα)  εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξνο ηε 

Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ 
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί ή έρεη 
αλαιάβεη κε ηελ έγθξηζε ηεο δηεχζπλζεο· 

   
  (ηβ)  ππνβάιιεη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζρεηηθή έθζεζε πξνο ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απνξξένπλ 
απφ ηα θαζήθνληά ηνπ θαη βνεζά ζηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο ηνκείο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ· θαη 

   
  (ηγ)  παξίζηαηαη/ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο 

εθπξνζσπείηαη ην ζρνιείν. 
  
      (2) O Γηεπζπληήο θαηαλέκεη ζηνπο Βνεζνχο Γηεπζπληέο Α΄ θαζήθνληα παηδαγσγηθνχ 

ζπκβνχινπ, ππεχζπλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γ.Γ.Κ. θαη ππεχζπλνπ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ, πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ  αξκφδηα αξρή. 

  
      (3) ε πεξίπησζε αλάζεζεο θαζεθφλησλ παηδαγσγηθνχ πκβνχινπ, πέξαλ ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ πξνλνεί ην νηθείν ζρέδην ππεξεζίαο, ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα αλαζέζεη ζην 
Βνεζφ Γηεπζπληή Α΄ νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ζπλάδνπλ κε ηνλ ηνκέα πνπ έρεη αλαιάβεη. 
Ο Βνεζφο Γηεπζπληήο Α΄ – Παηδαγσγηθφο χκβνπινο- 

   
  (α)  είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

θαη ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο· 
   
  (β)  νξγαλψλεη ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, ζεκηλάξηα επηζεσξεηψλ, δηήκεξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 
επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, δηαιέμεηο, δεηγκαηηθέο 
δηδαζθαιίεο, πξφγξακκα κεληφξσλ θαη φπνηεο άιιεο επηκνξθσηηθέο 
δξάζεηο παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ· 

424



   
  (γ)  έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξνλνεί ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο, ηε 
δηεξεχλεζε αλαγθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ, ηνλ θαηαξηηζκφ πξνγξάκκαηνο επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, 
ηελ επηινγή επηκνξθσηψλ, ππνβνιή-έγθξηζε πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ 
θαζεγεηηθφ ζχιινγν, αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε· θαη 

   
  (δ)  έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηνξγάλσζε δξάζεσλ παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ εκπινπηίδνπλ ην πξφγξακκα θαη ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ 
καζεηψλ, ην ηξηήκεξν ή δηήκεξν ή εβδνκάδα εξγαζίαο καζεηψλ, ηα 
καζεηηθά ζπλέδξηα θαη ηηο εκεξίδεο, ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη ην 
εθπαηδεπηηθφ κέξνο ησλ εθδξνκψλ, δηαιέμεηο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, 
επαγγεικαηίεο, ινγνηέρλεο, αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ 
ηερλψλ. 

  
      (4) ε πεξίπησζε αλάζεζεο θαζεθφλησλ ππεχζπλνπ πξνγξάκκαηνο Γ.Γ.Κ., πέξαλ ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ πξνλνεί ην νηθείν ζρέδην ππεξεζίαο, ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα αλαζέζεη ζην 
Βνεζφ Γηεπζπληή Α΄ νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ζπλάδνπλ κε ηνλ ηνκέα πνπ έρεη αλαιάβεη. 
Ο Βνεζφο Γηεπζπληήο Α – Τπεχζπλνο Γ.Γ.Κ.- 

  
  (α)  έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ησλ 

καζεηψλ κέζα απφ ηελ θαηάξηηζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη 
αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γ.Γ.Κ.· 

   
  (β)  επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Μαζεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

ζπκβνπιίσλ ηκεκάησλ· 
   
  (γ)  έρεη ηελ επζχλε ηεο επηηξνπήο θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ θαη ηεο 

νξγάλσζεο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη ησλ θαιιηηερληθψλ 
εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ· 

   
  (δ)  έρεη ηε γεληθή επζχλε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ειεχζεξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ/νκίισλ· 
   
  (ε)  θαηαξηίδεη πξφγξακκα εθδξνκψλ, επηζθέςεσλ θαη εθθιεζηαζκψλ ησλ 

καζεηψλ· 
   
  (ζη)  έρεη ηε γεληθή επζχλε γηα ηνπο θαθέινπο επηηεπγκάησλ (Portfolio) ησλ 

καζεηψλ· 
   
  (δ)  έρεη ηε γεληθή επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε, ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

επηηήξεζε ησλ πεξηφδσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνλ Βνεζφ Γηεπζπληή Α΄ – ππεχζπλν ηνκέα· 

   
  (ε)  έρεη ηελ επνπηεία ηεο επηηξνπήο έθδνζεο πεξηνδηθνχ, δεκνζηεχζεσλ, 

ζρνιηθήο εθεκεξίδαο θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ· 
   
  (ζ)  επνπηεχεη ηελ εηνηκαζία εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

εθπνλνχληαη απφ ηελ επηηξνπή εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ· 
   
  (η)  έρεη ηελ επζχλε ηεο επηηξνπήο θνηλσληθήο αγσγήο θαη πξφλνηαο· θαη 
   
  (ηα)  έρεη ηελ επζχλε ηεο δηνξγάλσζεο ηεο αηκνδνζίαο. 
 

     (5) ε πεξίπησζε αλάζεζεο θαζεθφλησλ ππεχζπλνπ ηνκέα, πέξαλ ησλ θαζεθφλησλ πνπ 
πξνλνεί ην νηθείν ζρέδην ππεξεζίαο, ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα αλαζέζεη ζην Βνεζφ Γηεπζπληή 
Α΄ νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ζπλάδνπλ κε ηνλ ηνκέα πνπ έρεη αλαιάβεη. Ο Βνεζφο 
Γηεπζπληήο Α΄ – Τπεχζπλνο Σνκέα- 

  
  (α)  έρεη ηελ επζχλε νξγάλσζεο/δηνίθεζεο ησλ εξγαζηεξίσλ, ησλ εηδηθψλ 

αηζνπζψλ θαη ησλ άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ θαη κε ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ· 
   
  (β)  είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ· 
   
  (γ)  έρεη ηελ επνπηεία ηεο εθπφλεζεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο ησλ ηκεκάησλ· 
   
  (δ)  έρεη ηελ επζχλε εθπφλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληνληζκνχ/ζπλάληεζεο 

ησλ παηδαγσγηθψλ νκάδσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ παηδαγσγηθφ 
ζχκβνπιν· 
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  (ε)  έρεη ηελ επζχλε εθπφλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαπιεξψζεσλ-

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Βνεζφ Γηεπζπληή Α΄- 
ππεχζπλν πξνγξάκκαηνο Γ.Γ.Κ.· 

   
  (ζη)  έρεη ηελ επζχλε εθπφλεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθεκεξεχζεσλ θαη 

εγγξαθψλ· 
   
  (δ)  επνπηεχεη ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο καζεκάησλ θαη θαηεπζχλζεσλ απφ 

ηνπο καζεηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία πκβνπιεπηηθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο· 

   
  (ε)  έρεη ηελ επζχλε εθπφλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εμεηάζεσλ, 

αλεμεηάζεσλ, εμεηάζεσλ κεηάηαμεο, θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ θαη 
νπνησλδήπνηε εμεηάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ δηελεξγνχληαη ζην ζρνιείν, 
θαζψο θαη ην πξφγξακκα ησλ επηηεξήζεσλ· 

   
  (ζ)  έρεη ηελ επζχλε εηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ· 
   
  (η)  επνπηεχεη ηνλ πξνγξακκαηηζηή θαη ην βνεζφ πξνγξακκαηηζηή ηνπ 

ζρνιείνπ· 
   
  (ηα)  έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθπφλεζε ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ γηα ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα καζεηψλ ή θαη γηα άιια ζέκαηα πνπ απνθαζίδεη ε 
δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ· θαη 

   
  (ηβ)  έρεη ηελ επζχλε ηεο επηηξνπήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ ζρνιείνπ. 
   
      (6) Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ νξίδεη Βνεζνχο Γηεπζπληέο θαη θαζεγεηέο πνπ ζπλδξάκνπλ 

ζην έξγν ησλ Βνεζψλ Γηεπζπληψλ Α΄ θαη θαηαλέκεη ζηνπο Βνεζνχο Γηεπζπληέο Α΄ 
νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα θξίλεη ν ίδηνο φηη ζπκβάιινπλ ζηελ απνδνηηθή θαη 
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

  
      (7) O Γηεπζπληήο θαηαλέκεη ζηνπο Βνεζνχο Γηεπζπληέο θαζήθνληα δηνηθεηηθά ή/θαη 

ζπληνληζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή. 

  
      (8) Ο Βνεζφο Γηεπζπληήο- 
   
  (α)  αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηψλ ηεο δηεπζπληηθήο 

νκάδαο θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεχζπλζεο, ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ ηνπ 
ζρνιείνπ θαη άιισλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ· 

   
  (β)  έρεη ηε επζχλε ζε ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ ηνπ αλαζέηεη ν 

Γηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Β.Γ Α΄· θαη 
   
  (γ)  κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, κέζα ζην πιαίζην ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. 
      (9) ε πεξίπησζε αλάζεζεο θαζεθφλησλ δηνηθεηηθνχ Βνεζνχ Γηεπζπληή, πέξαλ ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ πξνλνεί ην νηθείν ζρέδην ππεξεζίαο, ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα αλαζέζεη ζηνλ 
Βνεζφ Γηεπζπληή νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ζπλάδνπλ κε ηε δηνηθεηηθή επζχλε ησλ 
ηκεκάησλ πνπ αλαιακβάλεη. Ο δηνηθεηηθφο Βνεζφο Γηεπζπληήο- 

   
  (α)  έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε ησλ ηκεκάησλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ην 

Γηεπζπληή· 
   
  (β)  κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηνπ ζρνιείνπ απφ 

ηνπο καζεηέο ησλ ηκεκάησλ ησλ νπνίσλ έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε· 
   
  (γ)  επηιακβάλεηαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

ηκεκάησλ ησλ νπνίσλ έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 
ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο· 

   
  (δ)  εθαξκφδεη ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ επηβνιή παηδαγσγηθψλ 

κέηξσλ ζηνπο καζεηέο ησλ ηκεκάησλ ησλ νπνίσλ έρεη ηε δηνηθεηηθή 
επζχλε· 

   
  (ε)  παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο 

θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ ησλ νπνίσλ έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε, ην ζέκα 
ησλ απνπζηψλ ησλ καζεηψλ· 
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  (ζη)  ελεκεξψλεη ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν γηα ηπρφλ παξαπηψκαηα ησλ καζεηψλ 
ησλ ηκεκάησλ ησλ νπνίσλ έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε θαη δχλαηαη λα 
εηζεγεζεί θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηνπ ην ραξαθηεξηζκφ δηαγσγήο, δεφλησο 
αηηηνινγεκέλν θαη ηεθκεξησκέλν· 

   
  (δ)  επηθνηλσλεί έγθαηξα, πξνθνξηθά ή κε επηζηνιή ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

ίδην θαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, κε ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ 
καζεηψλ ησλ ηκεκάησλ ησλ νπνίσλ έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε γηα ζέκαηα 
δηαγσγήο, θνίηεζεο, επίδνζεο θαη γηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ησλ 
καζεηψλ ηνπ∙ ζηηο πεξηπηψζεηο ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ απνπζηψλ ησλ 
καζεηψλ, ε επηζηνιή ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ 
ηκήκαηνο: 

   
       Ννείηαη φηη, ν Βνεζφο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα θαιέζεη ην γνλέα ή ηνλ 

θεδεκφλα λα πξνζέιζεη ζην ζρνιείν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην καζεηή· 
θαη 

   
  (ε)  κεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ παηδαγσγηθψλ νκάδσλ ησλ ηκεκάησλ ησλ 

νπνίσλ έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε. 
   
    (10) ε πεξίπησζε αλάζεζεο θαζεθφλησλ ζπληνληζηή Βνεζνχ Γηεπζπληή, πέξαλ ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ πξνλνεί ην νηθείν ζρέδην ππεξεζίαο, ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα αλαζέζεη ζην 
Βνεζφ Γηεπζπληή νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ζπλάδνπλ κε ην ζπληνληζκφ ησλ εηδηθνηήησλ 
πνπ έρεη αλαιάβεη. Ο ζπληνληζηήο Βνεζφο Γηεπζπληήο- 

  
  (α)  εθηειεί ζπληνληζηηθά θαζήθνληα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ ή άιισλ εηδηθνηήησλ 

πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί· 
   
  (β)  παξαθνινπζεί θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πνξεία κάζεζεο ησλ καζεηψλ ζε 

καζήκαηα ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπληνλίδεη θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
δηδαθηηθψλ θαη ησλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ· 

   
  (γ)  έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο 

πξνλνείηαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηα καζήκαηα ησλ εηδηθνηήησλ 
πνπ ζπληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ θάιπςε ηεο δηδαθηέαο 
χιεο θαη ησλ δεηθηψλ επάξθεηαο θαη επηηπρίαο· 

   
  (δ)  ζπλεξγάδεηαη κε ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πεξηφδσλ 

δηδαζθαιίαο ζηνπο θαζεγεηέο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπληνλίδεη· 
   
  (ε)  κεξηκλά γηα ηε δηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ζηα καζήκαηα ηεο 

εηδηθφηεηαο πνπ ζπληνλίδεη· 
   
  (ζη)  έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ 

ζπληνλίδεη, γηα ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ κε ηελ αμηνπνίεζε 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηελ εθαξκνγή πνηθίισλ δηδαθηηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ, θαζψο θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ζε νπηηθναθνπζηηθά θαη 
άιια δηδαθηηθά κέζα· 

   
  (δ)  κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε επθαηξηψλ γηα επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε θαη 

επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ζπληνλίδεη θαη 
πξνγξακκαηίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ παηδαγσγηθφ ζχκβνπιν - Βνεζφ 
Γηεπζπληή Α΄ θαη ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπληνλίδεη, δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ 
ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο/ησλ καζεκάησλ ηνπο· 

   
  (ε)  έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ζχγθιεζε ζπληνληζηηθψλ ζπλεδξηψλ ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη γηα ηελ ηήξεζε πξαθηηθψλ
.
 κεξηκλά γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ηελ αγαζηή 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ζπληνλίδεη, γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε θνηλψλ ζηφρσλ, γηα ηε δηεμαγσγή 
δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ θαη γηα ηηο αληαιιαγέο επηζθέςεσλ θαζεγεηψλ 
ζηε ζρνιηθή κνλάδα

.
 δηαηεξεί αξρείν κε δηδαθηηθφ πιηθφ ησλ θαζεγεηψλ 

ησλ καζεκάησλ πνπ ζπληνλίδεη· 
   
  (ζ)  έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ γηα εληαία βαζκνινγηθή 

πνιηηηθή θαη αμηφπηζηε, έγθπξε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο 
ησλ καζεηψλ, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκάησλ απφ 
ηνπο θαζεγεηέο ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ζπληνλίδεη, δηαηεξεί αξρείν κε 
αληίγξαθα ησλ δηαγσληζκάησλ ηνπο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηε 
ζπγθέληξσζε θαη ηε θχιαμε ησλ θαθέισλ κε ηα δηνξζσκέλα δηαγσλίζκαηα· 
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  (η)  έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εηνηκαζία θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ εμεηαζηηθψλ 
δνθηκίσλ ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο εμεηάζεηο, γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο 
δηδαρζείζαο θαη ηεο εμεηαζηέαο χιεο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ 
γηα ηελ εμεηαζηέα χιε γηα ηα καζήκαηα ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπληνλίδεη· 

   
  (ηα)  ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αξκφδην Βνεζφ Γηεπζπληή Α΄ (παηδαγσγηθφ ζχκβνπιν) 

γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ελδνζρνιηθψλ δηαγσληζκψλ ζηα καζήκαηα ησλ 
εηδηθνηήησλ πνπ ζπληνλίδεη· 

   
  (ηβ)  κεξηκλά γηα ηε δηνρέηεπζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ 

ζπληνλίδεη ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ· θαη 
   
  (ηγ)  εηζέξρεηαη ζηελ ηάμε γηα θαζνδήγεζε θαη δεηγκαηηθή δηδαζθαιία, αθνχ 

πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κία (1) εκέξα λσξίηεξα κε ηνλ αληηθαηαζηάηε ή ηνλ 
έθηαθην ή ην ζπκβαζηνχρν εθπαηδεπηηθφ, θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο 
ππεξεζίαο ηνπ, αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. 

   
      (11) Ο Γηεπζπληήο θαηαλέκεη ζε Βνεζφ Γηεπζπληή Α΄ θαη ζε Βνεζφ  Γηεπζπληή νπνηαδήπνηε 

άιια θαζήθνληα θξίλεη ν ίδηνο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 
θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

  
Καζήθνληα θαζεγεηψλ 
θαη εθπαηδεπηψλ. 

30.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ νηθείσλ ζρεδίσλ ππεξεζίαο, φινη νη θαζεγεηέο θαη νη 
εθπαηδεπηέο ηνπ ζρνιείνπ νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ην Γηεπζπληή, ηνπο Βνεζνχο Γηεπζπληέο 
Α΄ θαη ηνπο Βνεζνχο Γηεπζπληέο ζην έξγν ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

  
      (2) Οη θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο δηδάζθνπλ ζηηο ηάμεηο θαη ζηα ηκήκαηα πνπ νξίδνληαη απφ 

ην Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (19) ηνπ Καλνληζκνχ 26 θαη 
εγθξίλνληαη απφ ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) 
ηεο παξαγξάθνπ (13) ηνπ Καλνληζκνχ 25

.
 νη θαζεγεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εμεηάδνπλ 

ηνπο καζεηέο ηνπο γξαπηψο κία (1) ηνπιάρηζηνλ θνξά ην ηεηξάκελν πιελ ηνπ καζήκαηνο ηεο 
Φπζηθήο Αγσγήο, φπνπ νη καζεηέο εμεηάδνληαη κε πξαθηηθή δνθηκαζία. 

  
      (3) Οη θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο αλαιακβάλνπλ κέζα ζην πιαίζην ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ, 

εθηφο απφ ηε δηδαζθαιία, άιιε ζρνιηθή εξγαζία πνπ ηνπο αλαζέηεη ν Γηεπζπληήο, πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη κεηέρνπλ ζ’ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ ζρνιείνπ. ηνπο θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ επίζεο λα αλαηεζνχλ θαζήθνληα θαη 
επζχλεο γηα ηα αθφινπζα: 

  
  (α)  Σε ζπληήξεζε κεραλεκάησλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ· 
   
  (β)  ηελ νξγάλσζε εξγαζηεξίσλ· 
   
  (γ)  ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ· 
   
  (δ)  ηε δηαθχιαμε ησλ πιηθψλ θαη ησλ αζθήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηε δηαηήξεζε 

ησλ εξγαζηεξίσλ ζε θαιή θαηάζηαζε· 
   
  (ε)  ην ζπληνληζκφ εξγαζηεξίσλ· θαη 
   
  (ζη)  εηδηθφηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεηψλ 

θαηά ηελ εμάζθεζή ηνπο ζηε βηνκεραλία. 
   
      (4) Οη θαζεγεηέο θαη νη εθπαηδεπηέο παξαθνινπζνχλ δχν (2) ζεκηλάξηα ηνλ ρξφλν, 

δηάξθεηαο δχν (2) σξψλ ην θαζέλα, ηα νπνία νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ ζε ρξφλν πνπ νξίδεη ε αξκφδηα αξρή. 

  
      (5) Οη θαζεγεηέο θαη νη εθπαηδεπηέο αλαιακβάλνπλ κέρξη επηά πεξηφδνπο ην ρξφλν 

αλαπιήξσζε θαζεγεηψλ ή εθπαηδεπηψλ πνπ απνπζηάδνπλ. ρεηηθέο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ 
αλαπιήξσζε ησλ απνπζηαδφλησλ ζα γίλνληαη απφ ην Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο 
ηεο αξκφδηαο αξρήο

.
 επηπιένλ αλαπιεξψζεηο είλαη δπλαηφ λα αλαηεζνχλ απφ ην Γηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ ζε εθπαηδεπηηθφ, εάλ δηαπηζησζεί αλαίηηα θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο κε 
πηζηνπνηεκέλεο άδεηαο απνπζίαο: 
 
    Ννείηαη φηη, ζε θακία πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ αλαπιήξσζεο αλά εκέξα ζπλ ηηο 
ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ έρεη ν θαζεγεηήο ή ν εθπαηδεπηήο, δελ ππεξβαίλεη ηηο έμη (6) ζε κία (1) 
εκέξα. 

  
      (6) Οη θαζεγεηέο θαη νη εθπαηδεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο αλεμαίξεηα ηηο ηαθηηθέο θαη 

έθηαθηεο ζπλεδξίεο ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ 
λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ, αθνινπζψληαο ζηηο εηζεγήζεηο θαη ζπδεηήζεηο ηε δεκνθξαηηθή 
δηαδηθαζία. 
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      (7) Οη θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε δχν (2) ή πεξηζζφηεξα ζρνιεία 

αλήθνπλ ππεξεζηαθά ζην ζρνιείν εθείλν ζην νπνίν δηδάζθνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηφδνπο 
ηελ εβδνκάδα. Γηα θαζεγεηέο πνπ έρνπλ ίζν αξηζκφ πεξηφδσλ δηδαζθαιίαο ζε δχν (2) 
ζρνιεία, ν Γηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο απνθαζίδεη ζε πνην απφ ηα δχν (2) 
ζρνιεία αλήθνπλ ππεξεζηαθά. 

  
      (8) Οη θαζεγεηέο θαη νη εθπαηδεπηέο παξακέλνπλ ζην ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ 

ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη γηα λα απνπζηάζνπλ απαηηείηαη άδεηα ηνπ Γηεπζπληή. 
  
      (9) Οη θαζεγεηέο θαη νη εθπαηδεπηέο ζπλνδεχνπλ θαη επηηεξνχλ ηνπο καζεηέο δχν (2) έσο 

ηέζζεξηο (4) θνξέο ην ρξφλν θαηά ηνλ εθθιεζηαζκφ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ηε δηεχζπλζε θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν. 

  
      (10)(α) Οπνηαδήπνηε ππεξεζηαθά έγγξαθα ησλ θαζεγεηψλ ή ησλ εθπαηδεπηψλ 

ππνβάιινληαη ζηνλ νηθείν Δπαξρηαθφ Π.Λ.Δ. ή ζην Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, εθηφο αλ ππάξρνπλ ζνβαξνί πξνζσπηθνί ιφγνη, κέζσ ηνπ 
Γηεπζπληή κε ηηο αλαγθαίεο παξαηεξήζεηο. Ο Δπαξρηαθφο Π.Λ.Δ. ή ν Γηεπζπληήο Μέζεο 
Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  επηζηξέθεη ζηνλ θαζεγεηή ή εθπαηδεπηή θάζε 
έγγξαθν ην νπνίν δελ ππνβιήζεθε κέζσ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαηά παξάβαζε ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο· 

  
 (β) Οπνηαδήπνηε έγγξαθα ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ην Γηεπζπληή θαη αθνξνχλ 

ζε ππεξεζηαθά ζέκαηα θαζεγεηή ή εθπαηδεπηή ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, θνηλνπνηνχληαη άκεζα ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν. 

  
 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
17.12.1993 
31.3.2006 
26.2.2010 
28.4.2016. 

     (11)(α) Γηα άδεηα απνπζίαο, ν θαζεγεηήο θαη ν εθπαηδεπηήο ππνβάιινπλ έγθαηξα θαη κε 
βάζε ηνπο πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο (Υνξήγεζε Αδεηψλ) Καλνληζκνχο, αίηεζε 
πξνο ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, απαξαίηεηα κέζσ ηνπ Γηεπζπληή ή πξνο ην 
Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα. Μαδί κε ηελ αίηεζε 
πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά. 

   (β) Δάλ πξφθεηηαη γηα αζζέλεηα, ππνβάιιεηαη πξνο ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ηαηξηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ είηε απφ θπβεξλεηηθφ ηαηξηθφ ιεηηνπξγφ είηε απφ ηαηξφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ε 
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
αζζελείαο πνπ εθδίδεηαη, ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηελ Τπεξεζία Πξνζσπηθνχ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ κε θνηλνπνίεζε ζην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο θαη απφ εθεί ζην Σκήκα Ιαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα δηεξεχλεζε. Άδεηα αζζελείαο κέρξη ηηο δχν (2) εκέξεο θάζε θνξά, 
εθφζνλ δελ μεπεξλά ηηο νθηψ (8) ζπλνιηθά εκέξεο ηε ζρνιηθή ρξνληά κπνξεί λα εγθξηζεί θαη 
αξγφηεξα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ρσξίο πηζηνπνηεηηθφ γηαηξνχ, κε ηε 
ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εληχπνπ απφ ηνλ θαζεγεηή ή εθπαηδεπηή κφιηο επαλέιζεη ζηελ εξγαζία 
ηνπ

.
 ε άδεηα απηή δελ κπνξεί λα πξνεγείηαη ή λα έπεηαη αββαηνθχξηαθνπ, δεκφζηαο, 

ζξεζθεπηηθήο ή ζρνιηθήο αξγίαο, άδεηαο απνπζίαο ή άδεηαο αζζελείαο θαη ππνινγίδεηαη κέζα 
ζηελ άδεηα αζζελείαο πνπ δηθαηνχηαη ν θαζεγεηήο ή ν εθπαηδεπηήο· ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ 
απνπζηψλ αζζελείαο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 
θαη θαηαρσξίδνληαη ζηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ.  

  
 (γ) Ο Γηεπζπληήο δηθαηνχηαη λα παξαρσξεί άδεηα κίαο (1) εκέξαο, γηα πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο ζηνπο θαζεγεηέο ή εθπαηδεπηέο, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηηο δχν (2) εκέξεο 
ηε ζρνιηθή ρξνληά. Οη δχν (2) απηέο εκέξεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιν ηνπ αξηζκνχ ησλ 
αδεηψλ πνπ ηπρφλ παξαρσξνχληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη αηηήζεηο γηα ηηο δχν (2) απηέο εκέξεο 
δηαβηβάδνληαη ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα 
ελεκέξσζε· 

  
 (δ) ε θαζεγεηέο ή εθπαηδεπηέο είλαη δπλαηφ λα παξαρσξεζεί άδεηα δψδεθα (12) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα πξνζσπηθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη κε 
εγθχθιην ηεο αξκφδηαο αξρήο. 

  
      (12) Οη θαζεγεηέο θαη νη εθπαηδεπηέο νθείινπλ λα εληζρχνπλ ηελ θξαηηθή ππφζηαζε ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη λα απνθεχγνπλ κε επηκέιεηα κέζα ζην ζρνιείν νπνηεζδήπνηε θνκκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο πνπ ζπληζηνχλ θνκκαηηθή ηνπνζέηεζε θαη πξνπαγάλδα θαη 
νθείινπλ λα εθπιεξψλνπλ επζπλείδεηα ην παηδαγσγηθφ ηνπο θαζήθνλ θαη λα πεηζαξρνχλ 
ζηνπο λφκνπο, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο απνθάζεηο θαη ηηο νδεγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ. 

  
      (13) Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ νθείιεη λα είλαη πξφηππν ππεχζπλνπ θαη ειεχζεξνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιίηε, λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηνπξέπεηα, εππξέπεηα, θνζκηφηεηα, επγέλεηα 
θαη δηαθξηηηθφηεηα, λα ζπλεξγάδεηαη ζπλαδειθηθά θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηνπο καζεηέο 
κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη ζε πξαγκαηηθνχο παηδαγσγνχο. 
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      (14) Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ αθνινπζεί ην ελ ηζρχ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηηο 

ζρεηηθέο κε απηφ νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, είλαη ππεχζπλν γηα ηε 
δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο κε ηξφπν πνπ λα απεπζχλεηαη θαη 
ζηηο δπλαηφηεηεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο ή παηδηψλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ 
θνηηνχλ ζηηο ηάμεηο θαη ζηα ηκήκαηα απηά. 

  
Καζεγεηέο ππεχζπλνη 
ηκεκάησλ. 

31.-(1) Ο Γηεπζπληήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηεπζπληηθή νκάδα, νξίδεη θαζεγεηέο ή εθπαηδεπηέο 
ππεχζπλνπο ηκεκάησλ

.
 νη ππεπζπλφηεηεο ηκεκάησλ επηθπξψλνληαη ζε ζπλεδξία ηνπ 

θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ
.
 ν ππεχζπλνο ηκήκαηνο- 

   
  (α)  έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε γηα θάζε καζεηή ηνπ ηκήκαηνο, φπσο θαη ηε 

ζσζηή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζπκβάιιεη ζηε 
ζηήξημε ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ψζηε ν καζεηήο λα αλαπηχμεη έλαλ 
πγηή θαη δπλαηφ δεζκφ κε ην ηκήκα θαη κε ην ζρνιείν· 

   
  (β)  παξαθνινπζεί ηε δηαγσγή, ηελ επηκέιεηα, ηελ επίδνζε θαη ηελ ηαθηηθή 

θνίηεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο ζ’ φια ηα καζήκαηα
. 

   
  (γ)  παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο, 

ηηο ζπγθεληξψλεη, ηηο ειέγρεη, ηηο δηθαηνινγεί θαη ηηο παξαδίδεη ζηνλ Β.Γ. 
πνπ έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ ηκήκαηνο θαη ζηε γξακκαηεία

.
 

επηθνηλσλεί πξνθνξηθά κε ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο γηα ζέκαηα 
απνπζηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αγσγή θαη 
ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο

.
 ε γξαπηή επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε 

ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο γηα ην ζέκα ησλ απνπζηψλ γίλεηαη κε ηε 
ρξήζε εηδηθνχ εληχπνπ, ην νπνίν ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 
ηκήκαηνο, ην Β.Γ πνπ έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ ηκήκαηνο θαη ην 
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ· 

   
  (δ)  ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ Β.Γ. πνπ έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ 

ηκήκαηνο θαη κε ηνπο δηδάζθνληεο ζην ηκήκα θαη δηεξεπλά, ζε ζπλεξγαζία 
κε ην ζπκβνχιην ηκήκαηνο, ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηκέιεηα, ηελ 
επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηκήκαηνο θαη θξνληίδεη γηα ηε ιήςε 
ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ, γηα βειηίσζε ηνπ ηκήκαηνο ζ’ απηνχο ηνπο 
ηνκείο· 

   
  (ε)  δηελεξγεί ηηο εθινγέο γηα ην ζπκβνχιην ηκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε άιιν 

εθπαηδεπηηθφ πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή, νξγαλψλεη ην καζεηηθφ 
ζπκβνχιην θαη ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ· 

   
  (ζη)  έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο θαη 

ζεβαζκνχ ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο πνπ δηέπνπλ ηα καζεηηθά 
ζπκβνχιηα· 

   
  (δ)  έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο, θαιαηζζεζίαο, επηκέιεηαο ηεο αίζνπζαο 

δηδαζθαιίαο ηνπ ηκήκαηνο πνπ είλαη ππεχζπλνο, νξίδεη επηκειεηή, 
επηηξνπή πξφλνηαο, επηηξνπή θαζαξηφηεηαο θαη εμσξατζκνχ ηεο 
αίζνπζαο, επηηξνπή εθδειψζεσλ θαη πηλαθίδαο, ππεχζπλν γηα ηε θχιαμε 
θαη ζπκπιήξσζε ηνπ βηβιίνπ ηεο χιεο· 

   
  (ε)  θξνληίδεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο κέζα απφ ηε ζεζκνζεηεκέλε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ρσξίο λα παξαβηάδεη 
νπνηαδήπνηε θαηνρπξσκέλα αηνκηθά δηθαηψκαηα· 

   
  (ζ)  νξγαλψλεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ζπλαληήζεηο κε 

ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ζηηο νπνίεο 
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη άιια κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ 
ηκήκαηνο, γηα γλσξηκία, ελεκέξσζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε 
ζέκαηα αγσγήο, πεηζαξρίαο θαη πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ 
είλαη ππεχζπλνο· 

   
  (η)  επηδίδεη ηα δειηία πξνφδνπ· 
   
  (ηα)  κεηέρεη ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

εμεηάδεηαη παξάπησκα καζεηή ηνπ ηκήκαηφο ηνπ· 
   
  (ηβ)  έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο θαθέινπ επηηεπγκάησλ θαη ηελ επζχλε 

θαηαρψξηζεο ζην θάθειν επηηεπγκάησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ καζεηψλ, 
φπσο αληίγξαθα επαίλσλ, βξαβείσλ θαη άιισλ δηαθξίζεσλ θαη 

430



ζπκκεηνρψλ ησλ καζεηψλ ζε ηνκείο πνπ είλαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ: 

 
     Ννείηαη φηη ππεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ είλαη ν 

Β.Γ.Α.΄ - ππεχζπλνο πξνγξάκκαηνο Γ.Γ.Κ.· 
   
  (ηγ)  ηεξεί θάθειν ηνπ ηκήκαηνο ζηνλ νπνίν θαηαηίζεληαη- 
    
   (i)  θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηκήκαηνο, ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 
καζεηή, ηελ πγεία ηνπ καζεηή, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 
ςπρηθήο πγείαο ηνπ καζεηή, νηθνγελεηαθά ζέκαηα, ζέκαηα 
επίδνζεο θαη ζηαδηνδξνκίαο θαη άιια ζνβαξά ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ην καζεηή· 

(ii)  έληππν θαηαγξαθήο βίαο θαη απεηζαξρίαο· 
(iii)  έληππα ζπλεδξηάζεσλ παηδαγσγηθήο νκάδαο, καζεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη νξγαλσκέλσλ ζπλαληήζεσλ κε γνλείο ή ηνπο 
θεδεκφλεο ηνπ ηκήκαηνο

. 

(iv)  ην κεληαίν έληππν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηκήκαηνο ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο βηβιηνζήθεο· θαη 

(v)  φια ηα έληππα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηκήκαηνο ζην 
πξφγξακκα Γ.Γ.Κ. 

   
  (ηδ)  ζπληνλίδεη ηελ παηδαγσγηθή νκάδα πνπ ζπλέξρεηαη κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε 

ηεο πνξείαο ηνπ ηκήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ πεηζαξρία, 
ηελ επίδνζε, ηελ πξφνδν, ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ηηο ζπλζεηηθέο 
δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη εηζεγήζεηο πξνο ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν

.
 

έληππν ησλ απνθάζεσλ θαηαηίζεηαη ζηνλ θάθειν ηνπ ηκήκαηνο θαη 
αληίγξαθφ ηνπ ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή· 

   
  (ηε)  νξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή, ζε έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο πνιπζεκαηηθέο ζπζθέςεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 
δηδάζθνληεο ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ή ηα κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο, 
κε ζθνπφ ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε πεξίπησζεο καζεηή πνπ παξνπζηάδεη 
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην παηδαγσγηθφ ή ζην καζεζηαθφ ηνκέα ή ζηνλ 
ηνκέα ζπκπεξηθνξάο

.
 εηζεγείηαη κέηξα πνπ αθνξνχλ εμεηδηθεπκέλεο 

πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ έρνπλ αλάγθε εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, 
ςπρνινγηθήο ζηήξημεο, ζηήξημεο ζε ζέκαηα αγσγήο θαη κέηξα βειηίσζεο 
ηεο απηνεηθφλαο ηνπ καζεηή· 

   
  (ηζη)  αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ηκήκαηνο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνξείαο ηνπ· 
   
  (ηδ)  ελεκεξψλεη θαη επεμεγεί αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν ησλ θαλνληζκψλ ζην 

ηκήκα ηνπ· 
   
  (ηε)  ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηακείνπ ηεο ηάμεο· 
   
  (ηζ)  παξνπζηάδεη θαη αμηνινγεί ζην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ, ελψπηνλ ηνπ 

θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ, ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη (παξνπζίαζε, 
εληνπηζκφο αδπλακηψλ, δπζθνιηψλ, πξνβιεκάησλ, εηζήγεζε 
δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, αλαπξνζαξκνγψλ θ.ιπ.) θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή 
έθζεζε ζην Β.Γ. πνπ έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ ηκήκαηφο ηνπ· 

   
  (θ)  έρεη πξφζβαζε ζηνπο θαθέινπο ησλ καζεηψλ ηνπ, παξαθνινπζεί θαη 

ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα Γ.Γ.Κ.· θαη 
   
  (θα)  γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ππεχζπλνπ ηκήκαηνο κε ην ηκήκα ηνπ, δηαηίζεληαη 

δχν (2) δηδαθηηθέο πεξίνδνη ην κήλα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 
δηεθπεξαηψλνληαη φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, γίλνληαη φιεο νη 
αλαθνηλψζεηο, ζπδεηηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο καζεηέο θαη 
ελεκεξψλνληαη νη καζεηέο γηα φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

   
 

      (2) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ππεχζπλνπ ηκήκαηνο ζε θάπνηα ηάμε ιακβάλνληαη ππφςε ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα: 

  
  (α)  Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο σξψλ πνπ δηδάζθεη ζην ηκήκα· 
   
  (β)  ε επηκφξθσζε θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) ρξφληα· θαη 
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  (γ)  ε πιήξεο απαζρφιεζε ζην ζρνιείν φπνπ ζα αλαιάβεη ππεχζπλνο 
ηκήκαηνο. 

  
Δθεκεξεχνληεο 
θαζεγεηέο. 

32.-(1) Οη θαζεγεηέο θαη νη εθπαηδεπηέο αλαιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε εηδηθφ πξφγξακκα πνπ 
εηνηκάδεηαη κε νδεγίεο ηνπ Γηεπζπληή, θαζήθνληα εθεκεξίαο θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ 
δηαιεηκκάησλ. θνπφο ηεο εθεκεξίαο είλαη ε ζπλαλαζηξνθή ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο 
καζεηέο θαη έμσ απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ε ηήξεζε ηεο ηάμεο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 
θαιήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή απιή, ζηνπο δηαδξφκνπο, ζηελ θαληίλα θαη 
άιινπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

  
      (2) Καζήθνληα εθεκεξίαο αλαιακβάλνπλ νη θαζεγεηέο θαη νη εθπαηδεπηέο θαη θαηά ηηο 

αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ή ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ ζρνιείνπ κε άιιν 
ζρνιείν, εθδξνκέο ή θαη άιιεο εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζρνιείνπ. 

  
 ΜΔΡΟ VII 
  
θνπφο ηεο 
εθδξνκήο  
ζηελ 
Διιάδα. 
 

33.-(1) θνπφο ηεο εθδξνκήο ζηελ Διιάδα είλαη ε ζχζθημε ησλ εζληθψλ δεζκψλ ησλ 
καζεηψλ κε ηελ Διιάδα θαη ε ηθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κέζσ ηεο γλσξηκίαο θαη 
επαθήο κε ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ηε ζχγρξνλε ειιεληθή δσή, κε έκθαζε ζηε γλσξηκία κε ηελ 
ηζηνξία, ηα κλεκεία θαη ηα έξγα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο απνηειεί ηε βάζε ηνπ 
ζχγρξνλνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. 

  
      (2) Οη εθδξνκέο ησλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα απνηεινχλ αλαγθαίν ζπκπιήξσκα ηεο 

αγσγήο ησλ καζεηψλ, παξέρνπλ επθαηξία επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, επθαηξία 
ζπλαλαζηξνθήο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη επθαηξία επαθήο θαη γλσξηκίαο κε ην θπζηθφ, 
θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. 

  
      (3) Σφζν νη καζεηέο-εθδξνκείο φζν θαη νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο  ηνπο πξέπεη λα 

απνδέρνληαη ηνλ πην πάλσ γεληθφ ζθνπφ. Σν πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο θαη γεληθφηεξα φιεο νη 
δηεπζεηήζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη φιεο νη ελέξγεηεο ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ εμππεξεηνχλ ηνλ 
πην πάλσ ζθνπφ. 

  
Οξγάλσζε ηεο 
εθδξνκήο. 
 

34.-(1) Η εθδξνκή ζηελ Διιάδα νξγαλψλεηαη απφ ηα ιχθεηα θαη ηηο ηερληθέο ζρνιέο, χζηεξα 
απφ απφθαζε ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ θαη ε δηεμαγσγή ηεο βξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ηεο 
δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 

  
      (2) ηελ νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο ζπκκεηέρεη ν χλδεζκνο Γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ

.
 ην 

ζρνιείν παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ λα εθθξάδνπλ 
ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθδξνκήο θαη ελεκεξψλεη 
ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

.
 νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθδξνκή, φηαλ απηά επεξεάδνπλ ηε 
δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. 

  
     (3) Οη εθδξνκέο ζηελ Διιάδα νξγαλψλνληαη- 
  
  (α)  κεηά ην πέξαο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Ινπλίνπ, εληφο ηνπ κελφο 

Ινπλίνπ θαη ρσξίο λα παξαθσιχεηαη ε  ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ· θαη 
   
  (β)  θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ Πάζρα. 
  
      (4) Οη εθδξνκέο δηαξθνχλ πέληε (5) σο έμη (6) εκέξεο, κε ηέζζεξηο (4) σο πέληε (5) 

δηαλπθηεξεχζεηο. 
  
      (5) ηηο εθδξνκέο ζηελ Διιάδα ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά καζεηέο ηεο ηάμεο Α΄ 

Λπθείνπ/Σερληθήο ρνιήο. 
  
      (6) ε πεξίπησζε πνπ ν θαζεγεηηθφο ζχιινγνο ελφο ζρνιείνπ απνθαζίζεη λα κε 

δηνξγαλψζεη ηελ εθδξνκή, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ, δίδνληαο πιήξε θαη ζαθή αηηηνιφγεζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

  
      (7) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο εθδξνκήο, απηή κπνξεί λα γίλεη κε ζπλεξγαζία δχν (2) ζρνιείσλ: 
  
      Ννείηαη φηη θάζε καζεηήο ζπκκεηέρεη κφλν κία (1) θνξά ζε εθδξνκή ζηελ Διιάδα. 
  
Καηαξηηζκφο  
ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
 

35.-(1) Γηα ηελ επηηπρία ηεο εθδξνκήο, ην πξφγξακκά ηεο δελ πξέπεη λα είλαη 
βαξπθνξησκέλν θαη δελ πξέπεη λα θαιχπηεη φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν

.
 γηα δηεπθφιπλζε ησλ 

ζρνιείσλ θαηαξηίδνληαη ηππνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή, ε 
ζχζηαζε ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 44

.
 θάζε 

ιχθεην/ηερληθή ζρνιή επηιέγεη έλα (1) απφ ηα πξνγξάκκαηα θαη ε επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ην Γηεπζπληή σο πξφεδξν, έλαλ (1) Βνεζφ 
Γηεπζπληή πνπ νξίδεη ν Γηεπζπληήο, ηξεηο (3) εθπξνζψπνπο ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ, δχν 
(2) εθπξνζψπνπο ησλ καζεηψλ θαη δχν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ. 

  
      (2) Σα ηππνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα ζρήκαηα θαη έρνπλ 

θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθήο- 
  
  (α)  πξνγξάκκαηα κε θέληξν ηελ Αζήλα θαη θάπνηα άιιε πφιε· 
   
  (β)  πξνγξάκκαηα κε θέληξν ηε Θεζζαινλίθε θαη θάπνηα άιιε πφιε· θαη 
   
  (γ)  ηπρφλ άιια πξνγξάκκαηα πνπ δπλαηφ λα εηζεγεζεί/θαηαξηίζεη ε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή, πνπ ζπλέξρεηαη θάζε Οθηψβξην. 
  
      (3) Σν πξφγξακκα πνπ επηιέγεηαη ηπγράλεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο απφ ην ζρνιείν ζε 

ζέκαηα φπσο ν θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ θαη ην πεξηερφκελν ησλ γεπκάησλ, νη ζηαζκνί ησλ 
ιεσθνξείσλ θαη νη εθδξνκέο, ν ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο, ε νξγάλσζε 
θάπνησλ επηζθέςεσλ ησλ εθδξνκέσλ εθηφο πξνγξάκκαηνο, φπσο είλαη ε παξαθνινχζεζε 
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ή ζπλαπιίαο θαη ε επίζθεςε ζε εθζέζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ 
πεξίνδν ηεο εθδξνκήο

.
 θαζ’ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο νη καζεηέο 

ζπλνδεχνληαη πάληα απφ ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο: 
  
      Ννείηαη φηη απνθεχγνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο απφ ην 

επίζεκν πξφγξακκα:  
 
     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζπλάδεη κε ηε καζεηηθή  ηνπο ηδηφηεηα· 

  
 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

     (4) Tν ζρνιείν ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ ιπθείνπ/ηερληθήο ζρνιήο θαη ηνπο 
θαζεγεηέο κε γξαπηή αλαθνίλσζε, ν ηχπνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ, γηα ηελ 
πξφζεζή ηνπ λα νξγαλψζεη εθδξνκή ζηελ Διιάδα θαη δεηά ηελ ππνβνιή γξαπηήο 
δήισζεο/ζπκκεηνρήο απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηή

.
 

ζηελ αλαθνίλσζε θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ έλαληη ηνπ παηδηνχ 
ηνπο θαηά ηελ εθδξνκή, φπσο ε αλάιεςε ηεο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο 
θεδεκφλεο ηνπ ζε πεξίπησζε ζνβαξήο αζζέλεηάο ηνπ θαη ε ππνρξέσζε ησλ γνλέσλ ή 
θεδεκφλσλ λα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε, φηη απηνί απνδέρνληαη ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε γξαπηή αλαθνίλσζε. 

  
      (5) ε θάζε απνζηνιή ζπκκεηέρεη ηέηνηνο αξηζκφο καζεηψλ, ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ 

λα δηαθηλνχληαη κε έλα (1) ή κε δχν (2) ην πνιχ ιεσθνξεία: 
  
      Ννείηαη φηη αλ νη καζεηέο πνπ εγθξίλνληαη είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη, είλαη δπλαηφ λα 

νξγαλσζνχλ θαη άιιεο απνζηνιέο, αιιά κε δηαθνξεηηθφ ρξφλν αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθήο 
θαη δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα. 

  
      (6) Η επηινγή ησλ εθδξνκέσλ απφ ην ζχλνιν ησλ αηηεηψλ γίλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηηθφ 

ζχιινγν, ν νπνίνο αθνινπζεί απζηεξά ηα πην θάησ θξηηήξηα: 
   
  (α)  Γηαγσγή ηνπ καζεηή κέρξη ηε ζηηγκή ηεο δηεμαγσγήο ηεο εθδξνκήο· 
   
  (β)  ραξαθηήξαο, ήζνο θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή· 
   
  (γ) δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ νκαδηθή δσή· 
   
  (δ) πξνζθνξά ηνπ καζεηή πξνο ην ζρνιείν ηνπ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ· 
   
  (ε) ηαθηηθή θνίηεζε ηνπ καζεηή· 
   
  (ζη) επηκέιεηα, πξνζπάζεηα θαη ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ηα καζήκαηα. 
   
 (7) Η απφθαζε ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ γηα απνθιεηζκφ καζεηή/καζήηξηαο απφ ηελ 

εθδξνκή ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο θαη ζαθψο ηεθκεξησκέλε θαη λα θαηαγξάθεηαη ζην 
βηβιίν πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ: 

 
        Ννείηαη φηη, ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κεξηκλά γηα ην κε απνθιεηζκφ καζεηψλ κε 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζηε βάζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  
   
      (8) Σν ζρνιείν θαηαγξάθεη ηνπο αξραηνινγηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο ρψξνπο 

θαη ηηο εκεξνκελίεο επηζθέςεσλ θαηά ηελ εθδξνκή θαη ππνβάιιεη αίηεζε κε ηα αλαγθαία 
δηθαηνινγεηηθά πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο Διιάδαο γηα 
εμαίξεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ απφ ηελ θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ εηζφδνπ. 
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Γηαδηθαζία εμεχξεζεο 
δηνξγαλσηή ηαμηδίσλ.  

73(Ι) ηνπ 2016. 

36. Μεηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ αξηζκνχ ησλ εθδξνκέσλ, ην ζρνιείν ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ  εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο 
Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ζε 
ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο δηνξγαλσηή ηαμηδίσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθδξνκήο. 

  
Γηαδηθαζία 
αμηνιφγεζεο  
ησλ  
πξνζθνξψλ. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
4.5.2007 
18.6.2010. 
 

37.-(1) Οη πξνζθνξέο κειεηψληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ην Δπαξρηαθφ πκβνχιην 
Πξνζθνξψλ ζε εηδηθή ζπλεδξία ηνπ, ζην γξαθείν ηνπ νηθείνπ Δπαξρηαθνχ Π.Λ.Δ. Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ 
Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ (Γεληθψλ) 
Καλνληζκψλ.  
   
 
 
 

 (2) Σν Δπαξρηαθφ πκβνχιην Πξνζθνξψλ απνηειείηαη απφ ηνλ νηθείν Δπαξρηαθφ Π.Λ.Δ 
Μέζεο Δθπαίδεπζεο, σο πξφεδξν, έλα ιεηηνπξγφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ-
κέινο ηεο Μνλάδαο Δπνπηείαο Πξνζθνξψλ, ην Γηεπζπληή ή εθπξφζσπν ηνπ επεξεαδφκελνπ 
ζρνιείνπ θαη δχν (2) κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο ηεο επαξρίαο:  

 

  
 Ννείηαη φηη θαλέλα πξφζσπν απφ ηα πην πάλσ δελ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ζηε δηνξγάλσζε 

ηαμηδηψλ. 
  
πκπεξηθνξά ησλ  
εθδξνκέσλ. 

38.-(1)  Πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ησλ εθδξνκέσλ, ην ζρνιείν κεξηκλά γηα ηελ πιήξε 
ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην γεληθφ ζθνπφ θαη ην πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο, ηνλίδεηαη 
ζηνπο καζεηέο ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο πξνο ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο, 
ηνπο μελαγνχο, ηνπο νδεγνχο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ μελνδνρείσλ, ε αλάγθε ζσζηήο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπο κέζα ζηα ιεσθνξεία θαη ζηα μελνδνρεία θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ 
καζεηήο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ην ζρνιείν ππφθεηηαη  ζηα ίδηα 
παηδαγσγηθά κέηξα ζηα νπνία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
ππφθεηληαη νη καζεηέο πνπ δηαπξάηηνπλ παξφκνηα παξαπηψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

  
      (2)(α) Δπεμεγείηαη ζηνπο καζεηέο ε αλάγθε γηα ζρνιαζηηθή ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

πξνπαληφο ησλ σξαξίσλ ηεο εθδξνκήο.  
  
 (β) ε φιεο ηηο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν πνπ 

αξκφδεη ζηε καζεηηθή ηνπο ηδηφηεηα. 
  
 
 
 
 
Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

 (3) Γηα επηζθέςεηο καζεηψλ ζε ζπγγεληθά πξφζσπα, νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο δεηνχλ εθ 
ησλ πξνηέξσλ άδεηα απφ ην ζρνιείν, ε νπνία παξαρσξείηαη απφ ηνλ αξρεγφ ηεο εθδξνκήο, 
αθνχ δηεπζεηεζεί ε παξαιαβή ηνπ καζεηή απφ ην ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν, δεισζεί 
ππεχζπλα ε δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν θαη αθνχ ζπκθσλεζεί ν ρξφλνο επηζηξνθήο ηνπ 
καζεηή πίζσ ζην μελνδνρείν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ. 

  
      (4) ε πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκηάο ζηα ιεσθνξεία, μελνδνρεία ή αιινχ θαηαβάιιεηαη 

απνδεκίσζε απφ ηνπο καζεηέο πνπ ελέρνληαη, νη νπνίνη ηηκσξνχληαη αλάινγα, κεηά απφ 
έξεπλα απφ ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο. 

  
      (5) Απεηζάξρεηνη καζεηέο ηηκσξνχληαη απφ ηνλ αξρεγφ ηεο εθδξνκήο, αθνχ πξνεγεζεί 

θαηαγγειία ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ θαη εμέηαζή ηεο
. 

 ηα παηδαγσγηθά κέηξα πνπ 
επηβάιινληαη είλαη- 

  (α)  επίπιεμε· 
   
  (β)  θαηαβνιή ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε δεκηάο· 
   
  (γ)   αλαγθαζηηθή επηζηξνθή ηνπ καζεηή ζηελ Κχπξν, έπεηηα απφ ηε ιεςε 

απφθαζεο ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο 
είλαη αδχλαην λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπλζήθεο ηεο εθδξνκήο θαη 
θαζεκεξηλά δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα

. 
ν αξρεγφο ηεο εθδξνκήο εηδνπνηεί 

ακέζσο ην ζρνιείν θαη ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπ καζεηή. Ο 
νηθείνο ζπλνδφο θαζεγεηήο αλαιακβάλεη λα πξνβεί ζηηο δένπζεο 
δηεπζεηήζεηο γηα ηελ αλαγθαζηηθή επηζηξνθή ηνπ καζεηή ζηελ Κχπξν, ν 
νπνίνο επηβαξχλεηαη κε νπνηαδήπνηε επηπιένλ έμνδα. 

  
      (6) Μεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ Κχπξν, ην ζρνιείν ελεκεξψλεηαη γηα ηα παξαπηψκαηα ησλ 

καζεηψλ θαη, αθνχ εμεηαζηνχλ νη θαηαγγειίεο, εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ιπθείνπ ή ηεο ηερληθήο ζρνιήο φπνπ θνηηά ν καζεηήο. 

  
πλνδνί θαζεγεηέο. 39.-(1) Γηα ηελ νκαιή θαη επηηπρεκέλε δηεμαγσγή ηεο εθδξνκήο, ν Γηεπζπληήο θαη νη Βνεζνί 

Γηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
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εθδξνκή, έλαλ (1) Βνεζφ Γηεπζπληή ή ην Γηεπζπληή σο αξρεγφ θαη έλαλ (1) άιιν ζπλνδφ σο 
ππαξρεγφ

.
 γηα θάζε δψδεθα (12) πεξίπνπ καζεηέο νξίδεηαη έλαο (1) ζπλνδφο θαζεγεηήο απφ 

ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη βνεζείηαη απφ καζεηέο πνπ επηιέγνληαη γηα ην 
ζθνπφ απηφ

.
 ε χπαξμε ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνχ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εθδξνκήο θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο 
ζπλνδψλ θαζεγεηψλ, ε εθδξνκή καηαηψλεηαη. 

      (2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπλνδψλ θαζεγεηψλ 
απφ φζνπο πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), ν Γηεπζπληήο θαη νη Βνεζνί Γηεπζπληέο ηνπ 
ζρνιείνπ επηιέγνπλ σο ζπλνδνχο θαζεγεηέο εθείλνπο πνπ- 

  
  (α)  δηαθξίλνληαη γηα ηελ ηήξεζε πεηζαξρίαο ζην ζρνιείν· 
   
  (β)  νινθιεξψλνπλ κε επηηπρία νπνηνδήπνηε έξγν αλαιακβάλνπλ κέζα ζην 

ζρνιείν· 
   
  (γ)  δηαθαηέρνληαη απφ απμεκέλν αίζζεκα επζχλεο· θαη 
   
  (δ)  έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηνηθνχλ νκάδεο καζεηψλ εθηφο ζρνιείνπ· 
  
      (3) Η ζπκκεηνρή ησλ θαζεγεηψλ ζηελ εθδξνκή, σο ζπλνδψλ, είλαη εζεινληηθή θαη ρσξίο 

θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ ηδίσλ. 
  
      (4) Καηά ηελ επηινγή ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο- 
   
  (α)  ηεξείηαη ιεινγηζκέλε αλαινγία κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ· 
   
  (β)  πξνηηκψληαη θαζεγεηέο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζε εθδξνκέο έλαληη άιισλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ηα δχν (2) πξνεγνχκελα ρξφληα· 
   
  (γ)  πξνηηκψληαη θαζεγεηέο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ παηδηά ή ζχδπγν. ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ηέθλνπ ζπλνδνχ θαζεγεηή, απηφ 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εηψλ αιιά φρη κεγαιχηεξεο 
ειηθίαο απφ εθείλε ησλ εθδξνκέσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην παηδί έρεη 
ηηο ίδηεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, φπσο νη άιινη εθδξνκείο· 

   
  (δ)  ε αξραηφηεηα κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζεγεηψλ ιακβάλεηαη ζεηηθά 

ππφςε: 
   
   Ννείηαη φηη ζηελ εθδξνκή κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη έλαο (1) εθπξφζσπνο 

ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ, ν νπνίνο ζα θαιχςεη ηα δηθά ηνπ έμνδα, 
λννπκέλνπ φηη ην επηηξέπεη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 
λννπκέλνπ φηη ην παηδί ηνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηελ εθδξνκή

.
 ν γνλέαο ή ν 

θεδεκφλαο ζπκκεηέρεη σο εθδξνκέαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 
   
Καζήθνληα ζπλνδψλ 
θαζεγεηψλ. 

40.-(1) Πξηλ απφ ηελ εθδξνκή, ν ζπλνδφο θαζεγεηήο θξνληίδεη λα γλσξίζεη ζε βάζνο ηνπο 
καζεηέο ηεο νκάδαο πνπ ζπλνδεχεη

.
 γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηεί ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

καζεηέο απηνχο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαηάιιεινπ θιίκαηνο κεηαμχ απηνχ θαη ησλ καζεηψλ 
θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο εθδξνκήο

.
 ζπιιέγεη 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο απφ ηνλ θαζεγεηή ππεχζπλν ηκήκαηνο, απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ηκήκαηνο θαη απφ άιιεο πεγέο, αλ απηφ θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη αλαγθαίν

.
 ζε 

πεξίπησζε εληνπηζκνχ πξνβιεκάησλ πγείαο, νηθνγελεηαθψλ, πξνζσπηθψλ, νηθνλνκηθψλ ή 
άιισλ πξνβιεκάησλ, ν ζπλνδφο ελεκεξψλεηαη ιεπηνκεξέζηεξα απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο 
θεδεκφλεο. 

      (2) Ο ζπλνδφο θαζεγεηήο πιεξνθνξεί ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή 
ηεο εθδξνκήο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο θαη εηζεγείηαη άπνξνπο, 
αλ ππάξρνπλ, ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα παξαζρεζεί νηθνλνκηθή βνήζεηα. 

  
      (3) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, ν ζπλνδφο θαζεγεηήο ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά θαη 

έγθαηξα ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ην πξφγξακκα θαη γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο εθδξνκήο γηα θάζε 
εκέξα. 

  
      (4) Ο ζπλνδφο θαζεγεηήο ειέγρεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζηνπο εθδξνκηθνχο ρψξνπο, κέζα ζηα 

μελνδνρεία, ζηα ιεσθνξεία θαη φπνπ αιινχ δηαθηλνχληαη. 
  
      (5) Ο ζπλνδφο θαζεγεηήο επηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη αθνχεη κε πξνζνρή ηα 

ζρφιηά ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ ζέηνπλ. Καιιηεξγεί ηελ ηδέα ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε 
ηελ νκάδα ηνπ θαη αθηεξψλεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαζεκεξηλά γηα ην ζθνπφ απηφ. 

  
      (6) Ο ζπλνδφο θαζεγεηήο επηιχεη πξνβιήκαηα πνπ αλαθχνληαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο 

νκάδαο ηνπ. 
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      (7) Ο ζπλνδφο θαζεγεηήο εηζεγείηαη ζηνλ αξρεγφ ηεο εθδξνκήο ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο 
δηεπθφιπλζεο ζε θάπνηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ηνπ ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

  
      (8) Ο ζπλνδφο θαζεγεηήο επηβιέπεη, θαηά ηα γεχκαηα, θαηά πφζν νη καζεηέο ηνπ 

ιακβάλνπλ ην θαγεηφ ηνπο ή φρη θαη επεκβαίλεη αλάινγα. 
  
      (9) Ο ζπλνδφο θαζεγεηήο ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά ηνλ αξρεγφ ηεο απνζηνιήο γηα φια ηα 

ζέκαηα ηεο εθδξνκήο πνπ αληηκεηψπηζε ε νκάδα ηνπ. 
  
Καζήθνληα αξρεγνχ. 41.-(1) Ο αξρεγφο ηεο εθδξνκήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηεο απφθαζεο γηα ηελ 

εθδξνκή. 
  
      (2) Ο αξρεγφο ηεο εθδξνκήο νξγαλψλεη θαζεκεξηλέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπλνδνχο, θπξίσο ην βξάδπ, φπνπ αλαζθνπνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εκέξαο πνπ 
πέξαζε, εμεηάδεηαη ιεπηνκεξψο ην πξφγξακκα ηεο επφκελεο εκέξαο θαη δίλεη νδεγίεο γηα 
ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ. 

  
      (3) Ο αξρεγφο ηεο εθδξνκήο κε αθφκα έλαλ (1) ζπλνδφ δηαρεηξίδνληαη ην ηακείν γηα έθηαθηα 

έμνδα, ηεξεί θαηάζηαζε εμφδσλ θαη ππνβάιιεη ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ηζνινγηζκφ ησλ 
εμφδσλ κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ εθδξνκέσλ. 

  
      (4) Δπηιακβάλεηαη νπνησλδήπνηε θαηαγγειηψλ γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ 

θαη επηβάιιεη επί ηφπνπ παηδαγσγηθά κέηξα, φπνπ ρξεηάδεηαη. 
  
      (5) πλεξγάδεηαη κε ην ζπλνδφ εθπξφζσπν ηνπ δηνξγαλσηή ηαμηδηψλ θαη ηνπο νδεγνχο γηα 

ελεκέξσζή ηνπο θαη απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 
  
      (6) Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν αξρεγφο αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, απηά 

ηα αλαιακβάλεη ν ππαξρεγφο
.
 ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο καζεηή, ν αξρεγφο κεξηκλά γηα ηελ 

απνζηνιή ηνπ καζεηή ζην πιεζηέζηεξν θξαηηθφ λνζνθνκείν ή, αλάινγα κε ην επείγνλ ηνπ 
πεξηζηαηηθνχ, ζηνλ πιεζηέζηεξν γηαηξφ γηα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο

.
 ν καζεηήο 

ζπλνδεχεηαη απφ ην ζπλνδφ θαζεγεηή, θαηά πξνηίκεζε, ηεο νκάδαο ηνπ
.
 ζε πεξίπησζε πνπ ν 

καζεηήο ρξεηάδεηαη λα παξακείλεη γηα αξηζκφ εκεξψλ ζην λνζνθνκείν γηα λνζειεία ή γηα λα 
ππνβιεζεί ζε εγρείξεζε, θαηά πξνηίκεζε ν ζπλνδφο παξακέλεη καδί κε ηνλ καζεηή, κέρξη λα 
θηάζεη έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο  ή ζπγγελείο ηνπ καζεηή, νη 
νπνίνη εηδνπνηνχληαη πξνο ηνχην απφ ηνλ αξρεγφ ηεο εθδξνκήο

.
 αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε 

ηειεθσληθή ζχλδεζε είλαη αλέθηθηε, ν αξρεγφο ελεξγεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ, αθνχ 
ζπκβνπιεπηεί ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο ζπλνδνχο

.
 κεηά ηελ άθημε ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ ή 

ησλ ζπγγελψλ αλαιακβάλνπλ απηνί ηελ ελ γέλεη θξνληίδα ηνπ καζεηή θαη ν ζπλνδφο 
θαζεγεηήο επαλαζπλδέεηαη κε ηελ εθδξνκή

.
 ζε πεξίπησζε έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ, φπσο 

ζνβαξνχ νδηθνχ δπζηπρήκαηνο ή επηδεκίαο, ν αξρεγφο ηεο εθδξνκήο δεηά ακέζσο ηε βνήζεηα 
ησλ πιεζηέζηεξσλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ, πεηζαξρψληαο ζηηο ξπζκίζεηο ηεο αζηπλνκίαο ή άιισλ 
ηνπηθψλ αξρψλ

.
 ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ ή ππξθαγηάο, ν αξρεγφο ηεο εθδξνκήο ελεξγεί φπσο 

αλαγξάθεηαη ακέζσο πην πάλσ
.
 επίζεο ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ πξεζβεία ηεο Γεκνθξαηίαο 

ζηελ Διιάδα. 
  
      (7) Αλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο είλαη αλαγθαία ε αιιαγή κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφηε 

ν αξρεγφο ηεο εθδξνκήο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπλνδφ εθπξφζσπν ηνπ δηνξγαλσηή ηαμηδηψλ, 
πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο. 
 

  
      (8) Μεηά ηελ επηζηξνθή ησλ εθδξνκέσλ, ν αξρεγφο ηεο εθδξνκήο, αθνχ δηαβνπιεπζεί κε 

ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο, ζπληάζζεη έθζεζε γηα ηελ εθδξνκή θαη ηελ ππνβάιιεη ζην 
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καδί κε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθδξνκήο. 

  
Οηθνλνκηθά ζέκαηα. 42.-(1) Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνζθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλν  δηνξγαλσηή ηαμηδηψλ, ν 

Γηεπζπληήο, θαηά ηξφπν πνπ θαζνξίδεη ε αξκφδηα αξρή, κεξηκλά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
ρξεκάησλ. 

  
      (2) Γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ εμφδσλ θάζε καζεηήο θαηαβάιιεη ην πνζφ ησλ δέθα επξψ 

πνπ ρξεζηκεχεη γηα- 
  
  (α)  ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο εθδξνκήο· 
   
  (β)  ην δψξν πνπ ζπλεζίδεηαη λα δίλεηαη ζηνπο νδεγνχο· 
   
  (γ)  ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνο θάπνηνπο καζεηέο· 
   
  (δ)  ην δαλεηζκφ θάπνησλ καζεηψλ πνπ δπλαηφ λα ράζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο ή 

πνπ γηα άιιν ιφγν έρνπλ αλάγθε απφ δαλεηζκφ· 
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      (3) Σν ηακείν ησλ έθηαθησλ εμφδσλ δηαρεηξίδεηαη ν αξρεγφο ηεο εθδξνκήο καδί κε έλα (1) 
ζπλνδφ, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνδψλ. 

  
      (4) Σν ζρνιείν δηεξεπλά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ εθδξνκέσλ, πξνο ην 

ζθνπφ ηεο θαηαλνκήο ησλ βνεζεκάησλ ηεο εθδξνκήο, γηα θάζε απνζηνιή θαη ησλ εηζθνξψλ 
ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ θαη ησλ θίισλ ηνπ ζρνιείνπ, ζε άπνξνπο καζεηέο

.
 ε θαηαλνκή ησλ 

βνεζεκάησλ θαη ην χςνο ηνπο απνθαζίδνληαη απφ ηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν ηνπ ζρνιείνπ. 
  
Έγγξαθα πξνο ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο  
θαη Πνιηηηζκνχ. 

43. Σν ζρνιείν ππνβάιιεη έγθαηξα ζην Γηεπζπληή ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο Δθπαίδεπζεο ηα 
αθφινπζα έγγξαθα: 

  (α)  Σν πξφγξακκα πνπ πηνζεηήζεθε, ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ, ηα νλφκαηα ησλ 
ζπλνδψλ θαζεγεηψλ θαη ην έγγξαθν κε ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο. Με ηα 
έγγξαθα απηά δεηείηαη ε έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο 
Δθπαίδεπζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθδξνκήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
εκεξνκελίαο αλαρψξεζεο· 

   
  (β)  κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνζθνξάο ππνβάιιεηαη δεχηεξν έγγξαθν ζην 

Γηεπζπληή ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο Δθπαίδεπζεο, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
ζρεηηθέο κε ηελ εθδξνκή πιεξνθνξίεο: 

   
   (i)  To φλνκα ηνπ δηνξγαλσηή ηαμηδηψλ· 
   (ii)  ηα νλφκαηα θαη ηελ θαηεγνξία ησλ μελνδνρείσλ· 
   (iii)  ηo νιηθφ θφζηνο ηεο εθδξνκήο αλά καζεηή· 
   (iv)  ην πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο ηεο πξνζθνξάο απφ ην Δπαξρηαθφ 

πκβνχιην Πξνζθνξψλ· 
   (v)  ην ηειηθφ επεμεξγαζκέλν πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο κε ηηο 

εκεξνκελίεο, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, ηηο επηκέξνπο εθδξνκέο θαη ηηο 
επηζθέςεηο· 

   (vi)  φ,ηη άιιν ην ζρνιείν ζεσξεί απαξαίηεην γηα ηελ πιεξέζηεξε 
ελεκέξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ· 

   
  (γ)  κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ εθδξνκέσλ, ν Γηεπζπληήο δηαβηβάδεη ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηελ έθζεζε ηνπ αξρεγνχ ηεο εθδξνκήο κε ηηο ηπρφλ 
παξαηεξήζεηο ή εηζεγήζεηο ηνπ. 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή. 
 

44.-(1) Με πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζπζηήλεηαη πληνληζηηθή 
Δπηηξνπή, πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Δπαξρηαθφ Π.Λ.Δ. Λεπθσζίαο, σο Πξφεδξν θαη απφ έλαλ 
(1) εθπξφζσπν απφ ηνπο  πέληε (5) πληνληζηέο Γηεπζπληέο ησλ ιπθείσλ/ηερληθψλ ζρνιψλ 
ησλ επαξρηψλ Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο, Ακκνρψζηνπ θαη Πάθνπ, έλαλ (1) 
εθπξφζσπν ηεο Παγθχπξηαο πλνκνζπνλδίαο Οκνζπνλδηψλ πλδέζκσλ Γνλέσλ καζεηψλ 
Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Σαμηδησηηθψλ Πξαθηφξσλ 
Κχπξνπ, ν ξφινο ηνπ νπνίνπ είλαη ζπκβνπιεπηηθφο. 

  
      (2) Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδεη θαη αλαζεσξεί ηα ηππνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα, 

ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 35.  
  
      (3) Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη θάζε Οθηψβξην. 
  
Τπεξεζία 
ζπλνδψλ 
θαζεγεηψλ. 

45. ηε δηάξθεηα ησλ εθδξνκψλ, ν αξρεγφο θαη νη ζπλνδνί θαζεγεηέο ζεσξνχληαη φηη 
βξίζθνληαη ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία. 

  
Δθδξνκή ζε επξσπατθή 
γεηηνληθή ρψξα. 

46. Μέζα ζην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζε έλα 
(1) ζρνιείν, κε απφθαζε ηνπ θαζεγεηηθνχ ηνπ ζπιιφγνπ, λα νξγαλψζεη καζεηηθή εθδξνκή θαη 
ζε άιιεο επξσπατθέο ή γεηηνληθέο ρψξεο, ε νξγάλσζε ηεο νπνίαο ζα γίλεηαη κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο θαη ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

  
χζηαζε Δηδηθήο 
πκβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο 
Πξνεηνηκαζίαο θαη 
Αμηνιφγεζεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ 
αμηνιφγεζεο ηνπ 
καζεηή. 

47.-(1) πζηήλεηαη Δηδηθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνεηνηκαζίαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. 

 (2) Αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο εθαξκνγήο θαη ε ζπλερήο 
αμηνιφγεζε- 

  
  (α) ηεο δηδαθηέαο χιεο αλά ηεηξάκελν ζε ζπλεξγαζία κε ηε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΑΠ), ιακβάλνληαο ππφςε 
ηνλ σθέιηκν δηδαθηηθφ ρξφλν αλά ηεηξάκελν, 
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  (β) ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζεζκνχ ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηήξησλ 

εμεηάζεσλ ηεηξακήλσλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο 
αμηνπηζηίαο ηνπ ζεζκνχ απηνχ, θαη 

    
  (γ) ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή: 
  
 Ννείηαη φηη ε Δηδηθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνεηνηκαζίαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εηνηκαζία εηήζηαο έθζεζεο 
αμηνιφγεζεο θάζε ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ε νπνία ζα παξαδίδεηαη ζηνλ Τπνπξγφ θαη ζα 
θαηαηίζεηαη ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Βνπιήο ησλ 
Αληηπξνζψπσλ: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξναγσγηθψλ θαη 

απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ ζην ιχθεην ε Δηδηθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνεηνηκαζίαο θαη 
Αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, αθνχ πξνβεί ζε ζπλνιηθή απνηίκεζε 
ηνπ φινπ ζεζκνχ, δχλαηαη λα πξνηείλεη πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 
καζεηή. 

  
  (3) ηελ Δηδηθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνεηνηκαζίαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή κεηέρνπλ ν Γηεπζπληήο Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, ν 
Γηεπζπληήο Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ε πξντζηάκελε ηεο Τπεξεζίαο 
Δμεηάζεσλ, ε Γηεπζχληξηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κχπξνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 
θαη ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη Αμηνιφγεζεο θαη έλαο παλεπηζηεκηαθφο απφ ηα 
δεκφζηα παλεπηζηήκηα, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ.   

  
  (4)  ηηο ζπλεδξηάζεηο παξεπξίζθνληαη θαη κεηέρνπλ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, εθπξφζσπνη 

ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ θαζεγεηψλ, έλαο απφ ηελ ΟΔΛΜΔΚ θαη έλαο απφ ηελ 
ΟΛΣΔΚ, έλαο εθπξφζσπνο ησλ νξγαλσκέλσλ γνλέσλ, έλαο εθπξφζσπνο ηνπ πλδέζκνπ 
Γηεπζπληψλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ νξγαλσκέλσλ 
καζεηψλ ησλ ιπθείσλ. 

  
 ΜΔΡΟ VIII 
  
Έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ 
παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

48. Mε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7, νη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1

ε
 επηεκβξίνπ 2017. 

  
Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

30.11.1990 
19.6.1992 

27.10.1994 
21.7.1995 

9.2.1996 
10.12.1999 
29.5.2000 

6.4.2001 
27.4.2001 
27.7.2001 
29.3.2002 

9.5.2003 
25.7.2003 

8.7.2005 
23.12.2005 
24.3.2006 
24.7.2009 
23.7.2010 
15.4.2011 
8.4.2016. 

49.  Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη πεξί Λεηηνπξγίαο 
ησλ Γεκνζίσλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαηδεχζεσο Καλνληζκνί ηνπ 1990 έσο 2016 θαηαξγνχληαη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

(Καλνληζκνί 20, 22 θαη 29) 
 

 
ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ 
ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

[KAN. 22.(2)(α)] 

1. Φνίηεζε, εκθάληζε, γεληθή 
ζπκπεξηθνξά. 

(α) πζηεκαηηθή θαζπζηέξεζε πξνζέιεπζεο ζηελ ηάμε. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vii, viii) 

 (β) Απνπζία απφ κάζεκα ή ζρνιηθή εθδήισζε ρσξίο άδεηα 
ή αδηθαηνιφγεηε απνπζία απφ ην ζρνιείν. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vii, viii) 

 (γ) Απνρψξεζε απφ ην ζρνιείν ή ζρνιηθή εθδήισζε ρσξίο 
άδεηα. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv,vii,viii) 

 (δ) Έμνδνο απφ ην ζρνιηθφ ρψξν ρσξίο άδεηα. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vii, viii) 

 (ε) Φεπδείο δειψζεηο - παξαπνίεζε θαη/ή θαηαζηξνθή 
ζρνιηθψλ εγγξάθσλ. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vii, viii) 

 (ζη) Παξά ηηο ζπζηάζεηο, ζπζηεκαηηθή παξέθθιηζε απφ 
ηνπο θαλνληζκνχο γηα εππξεπή εκθάληζε. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2) (α) (i-
iv, vii, viii) 

 (δ) Παξεκπφδηζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο καζήκαηνο ή 
άιισλ ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-v, 
vii, viii) 

 (ε) Κηλεηά ηειέθσλα ή άιια 
παξφκνηα ειεθηξνληθά κέζα:  

  

  (i) Παξνπζία θηλεηνχ 
ηειεθψλνπ, εθηφο ψξαο 
δηαιείκκαηνο (ηάμε/ 
ζπγθέληξσζε/εθδήισζε). 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vii, viii) 

  (ii) Δλεξγνπνίεζε θηλεηνχ 
ηειεθψλνπ, εθηφο ψξαο 
δηαιείκκαηνο (ηάμε / 
ζπγθέληξσζε / εθδήισζε). 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vii, viii) 

  (iii) Υξήζε θηλεηνχ 
ηειεθψλνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εκέξαο, εθηφο ψξαο 
δηαιείκκαηνο (ηάμε/ 
ζπγθέληξσζε /εθδήισζε). 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vii-xi) 

  (iλ) Παξαβίαζε πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε 
θηλεηνχ ηειεθψλνπ: 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (xi-
xiv) 

     Ννείηαη φηη ζε φιεο ηηο πην 
πάλσ πεξηπηψζεηο (ε)(i-iv), ν 
εθπαηδεπηηθφο αθαηξεί ην 
θηλεηφ ηειέθσλν απφ ην 
καζεηή, αθνχ απηφ 
απελεξγνπνηεζεί, 
παξαδίλεηαη ζηε Γξακκαηεία 
ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 
επηζηξέθεηαη κε ηε ιήμε ησλ 
καζεκάησλ ηεο εκέξαο. 

 

 (ζ) Κπθινθνξία κε κεραλνθίλεην φρεκα ζην ζρνιηθφ ρψξν 
ζε ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, πιελ ηεο πξνζέιεπζεο 
θαη απνρψξεζεο ζην ή απφ ην ζρνιείν. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vii, viii, xi) 

 (η) Υξήζε ηδησηηθνχ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζε εθδξνκή ή άιιε 
ζρνιηθή εθδήισζε ζε εξγάζηκν ρξφλν. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (iv, 
vii, viii, xi, xii) 

 (θ) Αδηθαηνιφγεηε ζπλαλαζηξνθή κε εμσζρνιηθνχο θαηά ηε 
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο άδεηα. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv,vii,viii)  

 (ι) Γνιίεπζε ή απφπεηξα δνιίεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα 
γξαπηήο εμέηαζεο, γξαπηνχ δνθηκίνπ,  δηαγσλίζκαηνο θαη 
γξαπηνχ ζρνιηθνχ δηαγσληζκνχ. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22 .(2)(α) (i-
iv, vii, viii) 

 (κ) πξνψζεζε πξντφλησλ, επηρεηξήζεσλ, θαη άιισλ 
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (vii, 
viii, xi, xii) 

2. Κάπληζκα θαη ρξήζε 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 
ζην ζρνιηθφ ρψξν ή ζε 
ζρνιηθέο εθδειψζεηο. 

(α) Κάπληζκα.  ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-v, 
viii, ix) 
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 (β) θαηνρή, ρξήζε θαη εκπνξία νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 
ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν,  ζε ζρνιηθέο εθδειψζεηο ή άιιεο 
ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζρνιείσλ.   

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vii, viii, xi) 

3. Αδηθήκαηα θαηά ηεο 
πεξηνπζίαο πνπ αθνξνχλ 
ζρνιείν ή ην πξνζσπηθφ 
ζρνιείνπ ή ηνπο καζεηέο  ή 
ζρνιηθφ ιεσθνξείν, ηα 
νπνία έγηλαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα εξγάζηκνπ ή κε 
εξγάζηκνπ ρξφλνπ. 

   

 (α) Κινπή/απφπεηξα θινπήο εληφο ή εθηφο ζρνιηθνχ 
ρψξνπ. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vi-viii, xi, xii) 

 (β) Αλαγξαθή πβξηζηηθψλ/ πξνζβιεηηθψλ ή άιισλ 
ζπλζεκάησλ. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vii, viii) 

 (γ) Καθφβνπιε δεκηά πεξηνπζίαο εθηφο ή εληφο ζρνιηθνχ 
ρψξνπ. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vi-viii, xi, xii) 

 (ε) Δκπξεζκφο/απφπεηξα εκπξεζκνχ.  ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (vi-
viii, xi, xii) 

4. Καηνρή θαη κεηαθνξά 
επηθίλδπλσλ αληηθεηκέλσλ 
ζην ζρνιηθφ ρψξν ή ζε 
ζρνιηθέο εθδειψζεηο. 

  ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
vi, viii, ix, xii, xiii) 

5. Αδηθήκαηα. (α) Τβξηζηηθή ή ξαηζηζηηθή ή πξνζβιεηηθή ή ζεμηζηηθή 
ζπκπεξηθνξά ή/θαη ιεθηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δηαδηθηπαθήο ή ειεθηξνληθήο. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-v, 
vii, viii, xi) 

 (β) εμνπαιηθή παξελφριεζε. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-v, 
vii-xiv) 

 (γ) Δθθνβηζηηθή θαη απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (v, 
vii-xiv) 

 (δ) σκαηηθή ή ςπρνινγηθή βία κε ή ρσξίο αληηθείκελν. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-v, 
vii-xiv) 

 (ε) σκαηηθή βία ζεμνπαιηθήο θχζεσο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (xii-
xiv) 

6. Παξάλνκε θαηνρή-ρξήζε-
εκπνξία δηαθίλεζε 
λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ, 
ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, εθηφο 
αλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
απνδεδεηγκέλα κε ηαηξηθή 
ζπληαγή: 

  ΚΑΝΟΝΙΜΟ 22.(2)(α) (i-
iv, vii-xiv) 

    

Ννείηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηα σο άλσ παξαπηψκαηα ηνπ πίλαθα, αλ θξηζεί απαξαίηεην 
απφ ην αξκφδην φξγαλν, δεηείηαη ε άπνςε ηνπ ππεχζπλνπ ηκήκαηνο ή θαη ηνπ πκβνχινπ Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο ή / 
θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ςπρνιφγνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο επαλεηιεκκέλεο εθηέιεζεο ηνπ ίδηνπ παξαπηψκαηνο απφ καζεηή, ην αξκφδην φξγαλν πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ην ζρεηηθφ παηδαγσγηθφ κέηξν, αλ θξίλεη αλαγθαίν, κπνξεί λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζην άκεζα επφκελν 
φξγαλν γηα ιήςε απφθαζεο. 

Γηα παξαπηψκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ σο άλσ πίλαθα, ν Γηεπζπληήο απνθαζίδεη, 
ηεξνπκέλσλ ησλ πην πάλσ αλαινγηψλ, γηα ην φξγαλν ζην νπνίν ζα παξαπεκθζεί θαη ζα ηχρεη δηαρείξηζεο ε θάζε 
πεξίπησζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
(Καλνληζκφο 35) 

 
 

 Λχθεην/Σερληθή ρνιή: .................................................... 

 ρνιηθή Υξνληά: .................................................... 

   

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΟΝΔΙ  
ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ ΣΗ Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ/ΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ 

 

Σν ζρνιείν πξνηίζεηαη λα νξγαλψζεη εθδξνκή ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ ηάμεο ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
θαινθαηξηνχ/ ησλ δηαθνπψλ ηνπ Πάζρα. Ο ζθνπφο ηεο εθδξνκήο είλαη ε ζχζθημε ησλ εζληθψλ δεζκψλ ησλ καζεηψλ κε 
ηελ Διιάδα θαη ε ηθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κε ηε γλσξηκία θαη ηελ επαθή κε ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ηε 
ζχγρξνλε ειιεληθή δσή. 

Οη καζεηέο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ θαζεγεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
ζρεηηθνχ θαλνληζκνχ. Δπηζπλάπηεηαη πξνζρέδην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εθδξνκήο. Λεπηνκεξέο πξφγξακκα ζα ζαο 
απνζηαιεί αξγφηεξα. Σφζν νη καζεηέο φζν θαη νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ζα πξέπεη, ππνγξάθνληαο ηελ ππεχζπλε 
δήισζε ε νπνία επηζπλάπηεηαη, λα απνδέρνληαη ηα αθφινπζα: 

 1)  Σν ζθνπφ ηεο εθδξνκήο. 

 2)  Σν πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο. 

 3)  Σηο νδεγίεο ηνπ αξρεγνχ θαη ησλ ζπλνδψλ ηεο εθδξνκήο. 

 4)  Σελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκηάο ζε ιεσθνξεία, μελνδνρεία θαη άιινπο ρψξνπο. 

 5)  Σελ αλαγθαζηηθή επηζηξνθή ηνπ καζεηή πίζσ ζηελ Κχπξν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο εθδξνκήο, ζε πεξίπησζε πνπ 
ν καζεηήο δελ πξνζαξκφδεηαη πξνο ην πξφγξακκα θαη ηηο ελ γέλεη δηεπζεηήζεηο ηεο εθδξνκήο. 

 6)  ε πεξίπησζε έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ν καζεηήο πξέπεη λα παξακείλεη ζε λνζνθνκείν, νη 
γνλείο ή νη θεδεκφλεο αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ ηνπο, αθνχ εηδνπνηεζνχλ απφ ην ζρνιείν 
θαη αθνχ κεηαβνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ Διιάδα. 

 7)  Οη γνλείο ή νη θεδεκφλεο δειψλνπλ ζην ζρνιείν, ζπκπιεξψλνληαο ηελ ππεχζπλε δήισζε, ηνλ αξηζκφ ηνπ 
ηειεθψλνπ θαη ηνπ ηειενκνηφηππνπ, ζηνπο νπνίνπο ν αξρεγφο ηεο εθδξνκήο ή ν ζπλνδφο θαζεγεηήο κπνξνχλ 
λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο. 

 8)  Οη γνλείο ή νη θεδεκφλεο αλαιακβάλνπλ λα δειψζνπλ ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ 
παηδηνχ ηνπο, γηα λα είλαη δπλαηή ε αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. Σν ζρνιείν ζεσξεί ηελ 
ελεκέξσζε απηή εκπηζηεπηηθή. 

 9)  Σελ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ηεο εθδξνκήο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζε ηξεηο δφζεηο: Η πξψηε δφζε απφ ην 
ζαξάληα ηνηο εθαηφλ (40%) ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο εθδξνκήο θαηαβάιιεηαη εληφο κίαο εβδνκάδαο απφ ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο πξνζθνξάο, ε δεχηεξε δφζε απφ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφλ (30%) θαηαβάιιεηαη 
κέρξη........................................ε ηξίηε δφζε απφ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφλ (30%) ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 
θαηαβάιιεηαη κέρξη ..................................... . 
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
 

Ο ππνθαηλφκελνο/ ε ...................................................................................................... παηέξαο/κεηέξα/θεδεκφλαο 
ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ......................................................... ηνπ ηκήκαηνο.........................βεβαηψλσ ηε Γηεχζπλζε ηνπ 
Λπθείνπ/Σερληθήο ρνιήο ............................................................................................ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο 
επηθπιάμεηο ηα αλαθεξφκελα ζεκεία 1-9 ηεο ζρεηηθήο γξαπηήο αλαθνίλσζεο, αλαθνξηθά κε ηελ εθδξνκή ησλ καζεηψλ 
ηεο Α΄ ηάμεο ζηελ Διιάδα. 

 

Δλεκέξσζε γηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ/εο καζεηή/ηξηαο: 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

........................................................................  

 

Αξηζκφο ηειεθψλνπ: ...................................................... 

Αξηζκφο ηειενκνηφηππνπ: ...................................................... 

Τπνγξαθή: ...................................................... 

Όλνκα νινγξάθσο: ...................................................... 

Ηκεξνκελία: ...................................................... 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
(Καλνληζκφο 38 )  

   
         ρνιηθή Υξνληά:   .......................................... 
   

ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΟΥΗ ΑΓΔΙΑ 

ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΦΗ Δ ΤΓΓΔΝΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
   

Γηεπζπληή Λπθείνπ/Σερληθήο ρνιήο ........................................................................................................................................ 

Θα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ λα παξαρσξήζεηε άδεηα ζην παηδί κνπ ................................................... 

.................................................................καζεηή/ηξηα ηνπ ηκήκαηνο ...................................................... 

γηα λα επηζθεθζεί ζπγγελείο καο ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 

Σφπνο: .....................................................................  

Ηκεξνκελία: .....................................................................  

πγγέλεηα: .....................................................................  

Σειέθσλν ησλ ζπγγελψλ: .............................................  

Γηεχζπλζε: .............................................  

Ώξα παξαιαβήο: .............................................  

Ώξα επηζηξνθήο: .............................................  

Απνδέρνκαη ην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν δελ επηηξέπεη ζηνπο εθδξνκείο δηαλπθηεξεχζεηο ζε ζπγγεληθά ή άιια πξφζσπα. 

Τπνγξαθή παηέξα/ κεηέξαο: .................................................  

Όλνκα Οινγξάθσο: .................................................  

Ηκεξνκελία: .................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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