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Απιθμόρ 115 

Οι πεπί Λειηοςπγίαρ ηων Γημόζιων Σσολείων Μέζηρ Δκπαίδεςζηρ (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2016, οι 
οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 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 ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΟΜΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

___________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11 

 
 

Δ.Κ.. 
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. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ αλαηέζεθαλ ζ’ απηό, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 11 ηνπ πεξί Κνηλνηηθώλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Νόκνπ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηα άξζξα 3 (2) θαη 4 ηνπ πεξί κεηαβηβάζεσο ηεο Αζθήζεσο ησλ Αξκνδηνηήησλ ηεο 
Διιεληθήο Κνηλνηηθήο πλειεύζεσο θαη ηεο Ιδξύζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Νόκνπ, 
εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

  
πλνπηηθόο ηίηινο. 
 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Ι): 

30.11.1990 
19.06.1992 
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 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκόζησλ ρνιείσλ 
Μέζεο Δθπαίδεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2016 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο 
πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκόζησλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Καλνληζκνύο ηνπ 1990 έσο 
2011 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί 
θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκόζησλ 
ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Καλνληζκνί ηνπ 1990 έσο 2016. 



9.5.2003 
25.7.2003 

8.7.2005 
23.12.2005 
24.3.2006 
24.7.2009 
23.7.2010 

15.4.2011. 
  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 2 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ.  

2. Ο Καλνληζκόο 2 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 
 
(1) Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηνλ νξηζκό ηνπ όξνπ «δηνξγαλσηήο ηαμηδηώλ» ηνπ 
αθόινπζνπ λένπ όξνπ θαη ηνπ νξηζκνύ ηνπ: 

 «“εγγξαθή” ζεκαίλεη ηελ εγγξαθή γηα πξώηε θνξά καζεηή πνπ πξνέξρεηαη από δεκόζην 
ζρνιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε δεκόζην ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη από ηδησηηθό 
ζρνιείν Γεκνηηθήο ή Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κύπξνπ ή ηνπ εμσηεξηθνύ ζε δεκόζην ζρνιείν 
Μέζεο Δθπαίδεπζεο·»· 
 
(2) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηνλ νξηζκό ηνπ όξνπ «ιπθεηαθόο θύθινο», ηνπ αθόινπζνπ 
λένπ όξνπ θαη ηνπ νξηζκνύ ηνπ: 

 «“κεηεγγξαθή” ζεκαίλεη ηε κεηαθίλεζε θαη εγγξαθή καζεηή ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 
έλα δεκόζην ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο ζε άιιν δεκόζην ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο·». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 7Α ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ.  

3. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνύ 7Α ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηε 
δηαγξαθή ζηελ πξώηε γξακκή ηεο ιέμεο: «Δληαίσλ» θαη κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο απηήο 
ηεο αθόινπζεο επηθύιαμεο: 

     «Ννείηαη όηη ε παξάγξαθνο (1) ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ ηπγράλεη εθαξκνγήο θαη ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ γηα ηα ζρνιηθά έηε 2015-2017.» 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 8 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

4. Ο Καλνληζκόο 8 ησλ βαζηθώλ Καλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 
 
 
 (1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο  παξαγξάθνπ (2) απηνύ  κε ηελ  αθόινπζε λέα 
παξάγξαθν (2):  
 
 «(2)(α)(i) ηελ Α' ηάμε γπκλαζηαθνύ θύθινπ εγγξάθνληαη απόθνηηνη δεκόζησλ 

δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, αθνύ πξνζθνκίζνπλ απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη 
πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο, όζνη έκεηλαλ ζηάζηκνη ζηελ ηάμε απηή θαη όζνη πέηπραλ 
ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο γηα ηελ ηάμε απηή. ηηο ππόινηπεο ηάμεηο 
γπκλαζηαθνύ θαη ιπθεηαθνύ θύθινπ εγγξάθνληαη όζνη πξνβηβάζηεθαλ ζ' απηέο, όζνη 
έκεηλαλ ζηάζηκνη ζ' απηέο θαη όζνη πέηπραλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο γηα 
ηηο ηάμεηο απηέο, αθνύ παξνπζηάζνπλ πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ πνπ λα απνδεηθλύεη 
ηηο πην πάλσ πξνϋπνζέζεηο. 

 

 (ii) Μαζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ ππνρξενύληαη λα επηιέμνπλ κία από ηηο αθόινπζεο 
ηέζζεξηο Οκάδεο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ: 

 1ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ πεξηιακβάλεη ηα Αξραία 
Διιεληθά/Αξραηνγλσζία θαη ηελ Ιζηνξία, 

 2ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ πεξηιακβάλεη ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε 
Φπζηθή, 

 3ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ πεξηιακβάλεη ηα Μαζεκαηηθά θαη ηα 
Οηθνλνκηθά, θαη 

 4ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ πεξηιακβάλεη ηα Οηθνλνκηθά θαη ηα 
Αγγιηθά. 

 (iii) Μαζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ηδίνπ ηύπνπ ηδησηηθά δεκνηηθά ζρνιεία 
εγγξάθνληαη ζηελ Α' ηάμε γπκλαζηαθνύ θύθινπ, ρσξίο λα παξαθαζήζνπλ ζε 
θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε: 

     Ννείηαη όηη, καζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη από παξνκνίνπ ή δηαθνξεηηθνύ 
ηύπνπ ηδησηηθά δεκνηηθά ζρνιεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρνιείσλ ηνπ 
εμσηεξηθνύ, παξαθάζνληαη ζε θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε ζηα Νέα Διιεληθά 
θαη ζηελ Ιζηνξία. 

 (iλ) Μαζεηέο πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ Διιεληθή Γιώζζα εληάζζνληαη ζε εηδηθά 
πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο πνπ δηνξγαλώλεη ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. 
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(2)(β) Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ ππνρξενύληαη λα επηιέμνπλ ηελ Οκάδα 
Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ Α΄ ηάμεο Λπθείνπ Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ζε εκεξνκελία 
πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ Γηεπζπληή Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, κε εγθύθιηό ηνπ πνπ 
εθδίδεηαη θάζε επηέκβξην.  
 
(2)(γ) Οη καζεηέο πνπ παξακέλνπλ ζηάζηκνη ή αλεμεηαζηένη ζηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ ή 
θαηαηάζζνληαη ζ’ απηήλ ππνρξενύληαη λα επηιέμνπλ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ Α΄ Λπθείνπ 
κία από ηηο ηέζζεξηο Οκάδεο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ.»· 
 
(2) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (3) απηνύ κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν (3): 
 
 «(3)(α) Μαζεηέο πνπ πξνέξρνληαη από ηδίνπ ηύπνπ ηδησηηθά ζρνιεία Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο, ζηα νπνία ε θύξηα γιώζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε Διιεληθή, δελ 
παξαθάζνληαη ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο γηα λα εγγξαθνύλ ζε δεκόζην 
ζρνιείν, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ 
λα επηιέμνπλ ζην ιπθεηαθό θύθιν κάζεκα ή καζήκαηα ηα νπνία ζεσξνύληαη 
πξναπαηηνύκελα γηα ηελ ηάμε θνίηεζήο ηνπο θαη δελ ηα έρνπλ δηδαρζεί. 

 
 (β) Δάλ ν καζεηήο πξνέξρεηαη από παξόκνηνπ ηύπνπ ηδησηηθά ζρνιεία ή δηαθνξεηηθνύ 

ηύπνπ ηδησηηθά ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο, εγγξάθεηαη ζε δεκόζην ζρνιείν κεηά από 
θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα εμεηαδόκελα καζήκαηα, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο 
ησλ Καλνληζκώλ 10 θαη 11, θαη ζε νπνηαδήπνηε άιια καζήκαηα απνθαζίζεη ε 
Γηεύζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο, λννπκέλνπ όηη έρεη ήδε πξναρζεί ζηελ ηάμε ζηελ 
νπνία επηζπκεί λα θνηηήζεη. 

 
 (γ) (i) Μαζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη από δεκόζηα ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο 

Διιάδαο ή αλαγλσξηζκέλα από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε άιιεο ρώξεο θαη έρνπλ σο θύξηα γιώζζα δηδαζθαιίαο ηνπο ηελ 
Διιεληθή δελ παξαθάζνληαη ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο: 

 
        Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο καζεηήο εθδειώζεη ελδηαθέξνλ λα επηιέμεη 

ζην ιπθεηαθό θύθιν κάζεκα ην νπνίν ζεσξείηαη πξναπαηηνύκελν γηα ηελ ηάμε θνίηεζήο 
ηνπ θαη δελ ην έρεη δηδαρζεί παξαθάζεηαη ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο: 

 
        Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, κηα ηέηνηα κεηεγγξαθή πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο πξόλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ (11) ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ: 
 
        Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, θαηά ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015-2017, εγγξάθνληαη ή 

κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ ηεο Κύπξνπ θαηά ηξόπν 
πνπ νη επηινγέο ησλ καζεκάησλ θαηεύζπλζεο θαη ελδηαθέξνληνο ή/θαη εκπινπηηζκνύ λα 
βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζην Δληαίν Λύθεην από 
ην νπνίν πξνέξρνληαη, κεηά από έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

 
(γ)(ii)(α) Μαζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ηδησηηθά ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
αλαγλσξηζκέλα από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία πνπ έρνπλ σο θύξηα γιώζζα δηδαζθαιίαο ηελ 
Διιεληθή εγγξάθνληαη ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο: 
 
    Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο καζεηήο εθδειώζεη ελδηαθέξνλ λα επηιέμεη 
ζην ιπθεηαθό θύθιν κάζεκα ην νπνίν ζεσξείηαη πξναπαηηνύκελν γηα ηελ ηάμε θνίηεζήο ηνπ 
θαη δελ ην έρεη δηδαρζεί παξαθάζεηαη ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο: 
 
    Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, κηα ηέηνηα κεηεγγξαθή πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο πξόλνηεο ηεο 
παξαγξάθνπ (11) ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ: 
 
    Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, θαηά ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015-2017, εγγξάθνληαη ή 
κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ ηεο Κύπξνπ θαηά ηξόπν πνπ νη 
επηινγέο ησλ καζεκάησλ θαηεύζπλζεο θαη ελδηαθέξνληνο ή/θαη εκπινπηηζκνύ λα βξίζθνληαη 
ζε ζπλάθεηα κε ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζην Δληαίν Λύθεην από ην νπνίν 
πξνέξρνληαη, κεηά από έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 
 
(γ)(ii)(β) Μαζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ηδησηηθά ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
αλαγλσξηζκέλα από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία  πνπ δελ έρνπλ σο θύξηα γιώζζα 
δηδαζθαιίαο ηνπο ηελ Διιεληθή εγγξάθνληαη   ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 
εγγξαθήο ησλ καζεηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηδησηηθά ζρνιεία παξόκνηνπ ή δηαθνξεηηθνύ 
ηύπνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο:  

    Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο καζεηήο εθδειώζεη ελδηαθέξνλ λα επηιέμεη 
ζην ιπθεηαθό θύθιν κάζεκα ην νπνίν ζεσξείηαη πξναπαηηνύκελν γηα ηελ ηάμε θνίηεζήο ηνπ 
θαη δελ ην έρεη δηδαρζεί παξαθάζεηαη ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο: 
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     Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, κηα ηέηνηα κεηεγγξαθή πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο πξόλνηεο ηεο 
παξαγξάθνπ (11) ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ: 
 
    Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, θαηά ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015-2017, εγγξάθνληαη ή 
κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ ηεο Κύπξνπ θαηά ηξόπν πνπ νη 
επηινγέο ησλ καζεκάησλ θαηεύζπλζεο θαη ελδηαθέξνληνο ή/θαη εκπινπηηζκνύ λα βξίζθνληαη 
ζε ζπλάθεηα κε ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζην Δληαίν Λύθεην από ην νπνίν 
πξνέξρνληαη, κεηά από έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

(δ) Μαζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ζρνιεία άιισλ ρσξώλ παξαθάζνληαη ζε 
θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, γηα λα εγγξαθνύλ ζε δεκόζην ζρνιείν ζηα εμεηαδόκελα 
καζήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο 10 θαη 11 θαη ζε νπνηαδήπνηε άιια 
καζήκαηα απνθαζίζεη ε Γηεύζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 
 
(ε) Καηά ην κεηαβαηηθό ζρνιηθό έηνο 2016-2017 καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη από Λύθεηα 
άιισλ ρσξώλ, αλαγλσξηζκέλα από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία σο ηζόηηκα ησλ δεκνζίσλ 
Λπθείσλ ηεο Διιάδαο, εγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ ηεο Κύπξνπ 
θαηά ηξόπν πνπ νη επηινγέο ησλ καζεκάησλ θαηεύζπλζεο Γ΄ ηάμεο θαη ελδηαθέξνληνο ή / θαη 
εκπινπηηζκνύ λα βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζην Λύθεην 
από ην νπνίν πξνέξρνληαη, κεηά από έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 
 
(ζη)(i) Μαζεηέο πνπ έρνπλ πξναρζεί ζηελ επόκελε ηάμε, λννπκέλνπ όηη πξνέξρνληαη από 
ηδίνπ ηύπνπ ηδησηηθό ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ζην νπνίν ε θύξηα γιώζζα δηδαζθαιίαο 
είλαη ε Διιεληθή, αιιά επηζπκνύλ λα θνηηήζνπλ ζηελ ίδηα ηάμε από ηελ νπνία πξνέξρνληαη, 
εγγξάθνληαη ζ’ απηήλ ρσξίο λα παξαθαζήζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο γηα ηελ 
ηάμε ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα θνηηήζνπλ: 
 
    Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο καζεηήο εθδειώζεη ελδηαθέξνλ λα επηιέμεη 
ζην ιπθεηαθό θύθιν κάζεκα ην νπνίν ζεσξείηαη πξναπαηηνύκελν γηα ηελ ηάμε θνίηεζήο ηνπ 
θαη δελ ην έρεη δηδαρζεί, παξαθάζεηαη ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζ’ απηό.  
 
(ζη)(ii) Μαζεηέο πνπ έρνπλ πξναρζεί ζηελ επόκελε ηάμε, λννπκέλνπ όηη πξνέξρνληαη από 
παξνκνίνπ ηύπνπ ηδησηηθό ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ ηδησηηθό 
ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, αιιά επηζπκνύλ λα θνηηήζνπλ ζηελ ίδηα ηάμε από ηελ νπνία 
πξνέξρνληαη, εγγξάθνληαη ζ’ απηήλ κεηά από θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα 
εμεηαδόκελα καζήκαηα θαη ζε νπνηαδήπνηε άιια καζήκαηα απνθαζίζεη ε Γηεύζπλζε Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο γηα ηελ ηάμε ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα θνηηήζνπλ. 
 
(δ) Μαζεηέο πνπ έρνπλ κείλεη αλεμεηαζηένη εγγξάθνληαη ζε δεκόζην ζρνιείν, κεηά ηελ 
αλεμέηαζή ηνπο ζην ηδησηηθό ζρνιείν θαη ηελ απόθηεζε πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ, ζύκθσλα 
κε ηηο πξόλνηεο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α) έσο (ε) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. 
 
(ε)(i)  Μαζεηέο πνπ έκεηλαλ ζηάζηκνη, λννπκέλνπ όηη πξνέξρνληαη από ηδίνπ ηύπνπ ηδησηηθό 
ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ζην νπνίν ε θύξηα γιώζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε Διιεληθή, 
εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε ζηελ νπνία έκεηλαλ ζηάζηκνη ρσξίο λα παξαθαζήζνπλ ζε 
θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο γηα ηελ ηάμε απηή: 
 
     Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο καζεηήο εθδειώζεη ελδηαθέξνλ λα επηιέμεη 
ζηε Β΄ θαη Γ΄ ηάμε ζην ιπθεηαθό θύθιν κάζεκα ην νπνίν ζεσξείηαη πξναπαηηνύκελν γηα ηελ 
ηάμε θνίηεζήο ηνπ θαη δελ ην έρεη δηδαρζεί, παξαθάζεηαη ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο. 
 
(ε)(ii) Μαζεηέο πνπ έκεηλαλ ζηάζηκνη, λννπκέλνπ όηη πξνέξρνληαη από παξόκνηνπ ηύπνπ 
ηδησηηθό ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ ηδησηηθό ζρνιείν Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο, εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε ζηελ νπνία έκεηλαλ ζηάζηκνη κεηά από θαηαηαθηήξηεο 
γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα εμεηαδόκελα καζήκαηα θαη ζε νπνηαδήπνηε άιια καζήκαηα 
απνθαζίζεη ε Γηεύζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ ηάμε ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα 
θνηηήζνπλ. 
 
(ζ) Γηα ην καζεηή ηνπ γπκλαζηαθνύ θύθινπ πνπ εκπίπηεη ζηηο πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ 8 (3) 
(β), (γ)(ηη)(β), (δ), (ζη)(ηη) θαη (ε)(ηη)  ηζρύνπλ νη  πξόλνηεο ηεο  παξαγξάθνπ (9) ηνπ 
Καλνληζκνύ 10. 
 
 (η) ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ καζεηή ζηηο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ν 
Καζεγεηηθόο ύιινγνο απνθαζίδεη ζε πνηα ηάμε ζα θαηαηαγεί ν καζεηήο.»· 
 
(3) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (4) απηνύ κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν (4): 

 «(4) Δγγξαθή ζε δεκόζην ζρνιείν από ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνύ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο 
πξόλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (2)(α)(ηη), (3)(γ)(η), (3)(γ)(ηη)(α), (3)(γ)(ηη)(β), (3)(δ), (3)(ε) ηνπ 
παξόληνο Καλνληζκνύ.»· 
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(4) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (9) απηνύ, ησλ αθόινπζσλ λέσλ 
παξαγξάθσλ (10), (11) θαη (12), αληίζηνηρα: 
 
«(10) Σίηινο εγγξαθήο είλαη εηδηθό απνδεηθηηθό πνπ εθδίδεηαη από ην νηθείν ζρνιείν ζην 
νπνίν αλαγξάθνληαη, εθηόο από ηα απαηηνύκελα γηα ηελ εγγξαθή ζηνηρεία, θαη ν ιόγνο 
εγγξαθήο, νη απνπζίεο ηνπ καζεηή θαηά κάζεκα κέρξη ηελ εκέξα ηεο έθδνζεο ηνπ, ε επίδνζή 
ηνπ ζε θάζε κάζεκα αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο ή κε ραξαθηεξηζκνύο, θαη ε δηαγσγή. Σν 
απνδεηθηηθό απηό απνζηέιιεηαη πξνο ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε 
εγγξαθή. 
 
(11) Δγγξαθέο καζεηώλ από κε δεκόζηα ζρνιεία ζε δεκόζηα ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
κεηά ηελ 1

ε 
Απξηιίνπ γίλνληαη κόλν ζε πνιύ εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη ύζηεξα από έγθξηζε 

ηνπ Τπνπξγνύ. 
 
(12) Δγγξαθέο καζεηώλ από κε δεκόζηα ζρνιεία ηεο Κύπξνπ ή από ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ 
ζε δεκόζηα ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνύληαη, λννπκέλνπ όηη ηα ζρνιεία 
απηά είλαη αλαγλσξηζκέλα από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο ρώξαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνύζαλ θαη 
ζηελ νπνία θνηηνύζε ν καζεηήο.». 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 9 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

5. Ο Καλνληζκόο 9 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ  αθόινπζν λέν 
Καλνληζκό (9): 
 

 «Μεηεγξαθέο 
καζεηώλ. 

9. (1) Η κεηεγγξαθή καζεηώλ ζε αληίζηνηρν ζρνιείν άιιεο πόιεο ή 
θνηλόηεηαο επηηξέπεηαη, εθόζνλ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε από ηηο 
αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 

  (α) Σν ζρνιείν ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν καζεηήο 
θαηαξγήζεθε ή πξόθεηηαη λα αξγήζεη πάλσ από ηξηάληα (30) 
εκέξεο, ιόγσ επηδεκίαο ή άιινπ ζνβαξνύ θσιύκαηνο· 

  (β) ζην ζρνιείν δε ιεηηνπξγεί ν ζπλδπαζκόο καζεκάησλ ή ε 
θαηεύζπλζε ή ν θιάδνο ή ε εηδηθόηεηα πνπ επηιέγεη ν καζεηήο· 

  (γ) ε νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή ή αλ δελ ππάξρεη, ε νηθνγέλεηα ηνπ 
θεδεκόλα άιιαμε δηεύζπλζε· 

  (δ) ζνβαξνί ιόγνη πγείαο ηνπ καζεηή επηβάιινπλ ηε κεηνίθεζή ηνπ 
ζε άιιε πόιε· 

  (ε) ζηελ πεξηθέξεηα ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ καζεηή ηδξύζεθε 
λέν ζρνιείν.  ’ απηή ηελ πεξίπησζε ε κεηεγγξαθή κπνξεί λα 
γίλεη βάζεη νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο πνπ εθδίδεηαη από ην 
Τπνπξγείν· 

  (ζη) θαηά ηελ θξίζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ 
Γηεπζπληή ζπληξέρνπλ ιόγνη πνπ ζπληζηνύλ αιιαγή ηνπ 
ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ καζεηή. 

 (2) Η κεηεγγξαθή καζεηή ζε αληίζηνηρν ζρνιείν ηεο ίδηαο πόιεο επηηξέπεηαη ζηηο 
πεξηπηώζεηο (α), (β), (γ), (δ), (ε) θαη (ζη) ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. Μαζεηήο πνπ 
παξέκεηλε γηα δπν θνξέο ζηάζηκνο ζηελ ίδηα ηάμε ή πνπ απνβιήζεθε γηα πάληα από ην 
ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνύζε κεηεγγξάθεηαη ζε άιιν ζρνιείν θαη δε δηθαηνύηαη λα 
επαλεγγξαθεί ζην ζρνιείν από ην νπνίν κεηεγγξάθεθε. 
 
 (3) Δγγξαθέο θαη κεηεγγξαθέο καζεηώλ ησλ Σερληθώλ ρνιώλ πξαγκαηνπνηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηα πην θάησ: 
 
 (α) Μαζεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ κε επηηπρία ηελ Α' ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη πνπ 

πξνάγνληαη ζηελ επόκελε ηάμε κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζηε Β' ηάμε ηνπ ζρνιείνπ 
ζην νπνίν θνηηνύλ, εθόζνλ νη εηδηθόηεηεο ηεο επηινγήο ηνπο είλαη δπλαηό λα 
πξνζθεξζνύλ από ην ζρνιείν απηό, ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ ηίζεληαη 
από νηθνλνκηθνύο ή ιεηηνπξγηθνύο ή ζηεγαζηηθνύο παξάγνληεο. ηηο πεξηπηώζεηο 
πνπ νη επηινγέο ηνπο δελ είλαη δπλαηό λα ηθαλνπνηεζνύλ από ην ελ ιόγσ ζρνιείν 
αιιά πξνζθέξνληαη ζε άιιε Σερληθή ρνιή ηεο πόιεο ή ηεο επαξρίαο ηνπο, νη 
καζεηέο κπνξνύλ λα κεηεγγξαθνύλ ζε άιιε Σερληθή ρνιή, όπσο πξνλνείηαη 
ζηνλ παξόληα Καλνληζκό. 

 
 (β) Μαζεηέο θάηνρνη απνδεηθηηθνύ απόξξηςεο από ηελ Α' ηάμε ιπθεηαθνύ θύθινπ 

δεκόζηνπ ζρνιείνπ, εγγξάθνληαη ζηελ Α' ηάμε Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο ζε 
νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε ή θιάδν, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο. 
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         (γ) (i) Μαζεηέο ηεο Α' ηάμεο Λπθείνπ κπνξνύλ, κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 
ζρνιηθνύ έηνπο ηεο θνίηεζήο ηνπο, έπεηηα από αίηεζή ηνπο ζηνλ Γηεπζπληή 
Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, λα κεηεγγξαθνύλ ζε 
νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε ή θιάδν Σερληθήο ρνιήο, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο 
γξαπηέο εμεηάζεηο. Η αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, λννπκέλνπ όηη απηό δε 
δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηα επεξεαδόκελα ζρνιεία, 

  (ii) Μαζεηέο ηεο Α' ηάμεο νπνηαζδήπνηε θαηεύζπλζεο ή θιάδνπ Σερληθήο 
ρνιήο κπνξνύλ, κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θνίηεζήο 
ηνπο, έπεηηα από αίηεζή ηνπο ζηνλ Γηεπζπληή Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, 
λα κεηεγγξαθνύλ ζε Λύθεην, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο. Η 
αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, λννπκέλνπ όηη απηό δε δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή 
πξνβιήκαηα ζηα επεξεαδόκελα ζρνιεία. 

 
 (δ) Μαζεηέο ηεο Β' ηάμεο Σερληθήο ρνιήο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ζηνλ Γηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ αίηεζε γηα εγγξαθή ζε άιιε εηδηθόηεηα ζηνλ ίδην θιάδν θαη 
θαηεύζπλζε κέρξη θαη ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θνίηεζήο ηνπο.  Η 
αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ππάξρνπλ ζνβαξνί 
ιόγνη πνπ ηε δηθαηνινγνύλ θαη ε απνδνρή ηεο δελ δεκηνπξγεί ζνβαξέο δπζθνιίεο 
θαη πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν. ε πεξίπησζε απόξξηςεο από ην Γηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη, ν επεξεαδόκελνο καζεηήο έρεη δηθαίσκα λα 
ππνβάιεη εθ λένπ ην αίηεκα ζηνλ Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Η απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαζώο θαη 
ηνπ Γηεπζπληή Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, 
γλσζηνπνηνύληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην αξγόηεξν κέζα ζε νθηώ (8) εκέξεο από 
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

 
 (ε) (i) Μαζεηέο πνπ αθνινπζνύλ ζεσξεηηθή θαηεύζπλζε ζε Σερληθή ρνιή θαη 

παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηε Β' ηάμε δηθαηνύληαη λα αιιάμνπλ εηδηθόηεηα ή θαη 
θαηεύζπλζε ζηνλ ίδην θιάδν πνπ αθνινπζνύλ, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο 
εμεηάζεηο. 

 
  (ii) Μαζεηέο πνπ αθνινπζνύλ πξαθηηθή θαηεύζπλζε ζε Σερληθή ρνιή θαη  

παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηε Β' ηάμε δηθαηνύληαη λα αιιάμνπλ εηδηθόηεηα θαη 
θαηεύζπλζε ζηνλ ίδην θιάδν, κεηά από θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα 
εμεηαδόκελα καζήκαηα ηεο Α' ηάμεο, πιελ ησλ Νέσλ Διιεληθώλ, ηνπ θιάδνπ 
θαη ηεο θαηεύζπλζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ. 

 
 (ζη) Μαζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηε Β' ζηε Γ' ηάμε Σερληθήο ρνιήο κπνξνύλ λα 

αιιάμνπλ εηδηθόηεηα ζηνλ ίδην θιάδν θαηεύζπλζεο ύζηεξα από θαηαηαθηήξηεο 
γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα ηερλνινγηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηεο Β' ηάμεο ηεο 
εηδηθόηεηαο πνπ πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ, λννπκέλνπ όηη απηό δε 
δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηα επεξεαδόκελα ζρνιεία. Η 
θαηαηαθηήξηα εμέηαζε γηα ηα ηερλνινγηθά καζήκαηα είλαη κόλν γξαπηή, ελώ γηα 
ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα γίλεηαη κόλν πξαθηηθή εμέηαζε. 

 
 (δ) (i) Μαζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηελ Α' ζηε Β' ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 

αθνινπζνύλ θιάδνπο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο κπνξνύλ, ύζηεξα από αίηεζή 
ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην κήλα 
επηέκβξην, λα κεηεγγξαθνύλ ζηε Β' ηάμε ζε εηδηθόηεηα ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ηεο 
πξαθηηθήο θαηεύζπλζεο, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο. 

   
                      (ii) Μαζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηελ Α' ζηε Β' ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 

αθνινπζνύλ θιάδνπο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο κπνξνύλ, ύζηεξα από αίηεζή 
ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην κήλα 
επηέκβξην, λα κεηεγγξαθνύλ ζηε Β' ηάμε ζε εηδηθόηεηα άιινπ θιάδνπ 
ζεσξεηηθήο ή πξαθηηθήο θαηεύζπλζεο, λννπκέλνπ όηη ζα παξαθαζήζνπλ ζε 
θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα ηερλνινγηθά θαη εξγαζηεξηαθά 
καζήκαηα ηεο Α' ηάμεο ηνπ θιάδνπ πνπ πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ, 
εθόζνλ απηό δε δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηα επεξεαδόκελα 
ζρνιεία. Η θαηαηαθηήξηα εμέηαζε γηα ηα ηερλνινγηθά καζήκαηα είλαη κόλν 
γξαπηή ελώ γηα ηα εξγαζηεξηαθά γίλεηαη κόλν πξαθηηθή εμέηαζε. 

  (iii) Μαζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηελ Α' ζηε Β' ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 
αθνινπζνύλ θιάδνπο πξαθηηθήο θαηεύζπλζεο κπνξνύλ, ύζηεξα από αίηεζή 
ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην κήλα 
επηέκβξην, λα κεηεγγξαθνύλ ζηε Β' ηάμε ζε εηδηθόηεηα ηνπ ίδηνπ θιάδνπ 
ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο, λννπκέλνπ όηη ζα παξαθαζήζνπλ ζε θαηαηαθηήξηα 
εμέηαζε ζηε Φπζηθή θαη ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Α' ηάμεο ηεο ζεσξεηηθήο 
θαηεύζπλζεο θαη εθόζνλ απηό δε δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηα 
επεξεαδόκελα ζρνιεία. 
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  (iλ) Μαζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηελ Α' ζηε Β' ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 

αθνινπζνύλ θιάδνπο πξαθηηθήο θαηεύζπλζεο κπνξνύλ, ύζηεξα από αίηεζή 
ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην κήλα 
επηέκβξην, λα κεηεγγξαθνύλ ζηε Β' ηάμε ζε εηδηθόηεηα άιινπ θιάδνπ 
ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο, λννπκέλνπ όηη ζα παξαθαζήζνπλ ζε θαηαηαθηήξηα 
εμέηαζε ζηε Φπζηθή, ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηα ηερλνινγηθά θαη εξγαζηεξηαθά 
καζήκαηα ηεο Α' ηάμεο ηνπ θιάδνπ πνπ πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ θαη 
εθόζνλ απηό δε δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηα επεξεαδόκελα 
ζρνιεία. 

 
  (λ) Μαζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηελ Α' ζηε Β' ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 

αθνινπζνύλ θιάδνπο πξαθηηθήο θαηεύζπλζεο κπνξνύλ, ύζηεξα από αίηεζή 
ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην κήλα 
επηέκβξην, λα κεηεγγξαθνύλ ζηε Β' ηάμε ζε εηδηθόηεηα άιινπ θιάδνπ 
πξαθηηθήο θαηεύζπλζεο, λννπκέλνπ όηη ζα παξαθαζήζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο 
γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα ηερλνινγηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ θιάδνπ 
πνπ πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ θαη εθόζνλ απηό δε δεκηνπξγεί δπζθνιίεο 
ή πξνβιήκαηα ζηα επεξεαδόκελα ζρνιεία. 

  (λi) Μαζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηελ Α' ζηε Β' ηάμε Λπθείνπ κπνξνύλ λα 
κεηεγγξαθνύλ ζηε Β' ηάμε εηδηθόηεηαο ζεσξεηηθήο ή πξαθηηθήο θαηεύζπλζεο 
ησλ Σερληθώλ ρνιώλ, λννπκέλνπ όηη ζα παξαθαζήζνπλ ζε θαηαηαθηήξηα 
γξαπηή εμέηαζε ζηα ηερλνινγηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ θιάδνπ θαη 
ηεο θαηεύζπλζεο ηεο πξώηεο ηάμεο ηνπ θιάδνπ πνπ πξνηίζεληαη λα 
αθνινπζήζνπλ. 

 
  (λii) Μαζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηελ Α' ζηε Β' ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 

αθνινπζνύλ θιάδνπο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο, κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζηε 
Β' ηάμε Λπθείνπ, ύζηεξα από θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα ηξία 
εμεηαδόκελα καζήκαηα ηεο Α' ηάμεο Λπθείνπ, εθηόο ησλ Νέσλ Διιεληθώλ, 
όπσο πξνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 11 ησλ παξόλησλ 
Καλνληζκώλ, ηεο Οκάδαο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ ε νπνία βξίζθεηαη 
ζε ζπλάθεηα κε ηελ θαηεύζπλζε ηελ νπνία επηιέγεη ν καζεηήο ζηε Β΄ ηάμε θαη 
ηα καζήκαηα ηεο νπνίαο ζεσξνύληαη πξναπαηηνύκελα γηα ηελ επηινγή ηνπ. 

 
  (viii) Μαζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηελ Α' ζηε Β' ηάμε Σερληθήο ρνιήο θαη 

αθνινπζνύλ θιάδνπο πξαθηηθήο θαηεύζπλζεο, κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζηε 
Β' ηάμε Λπθείνπ ύζηεξα από θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα ηξία 
εμεηαδόκελα καζήκαηα ηεο Α' ηάμεο Λπθείνπ, εθηόο ησλ Νέσλ Διιεληθώλ, 
όπσο πξνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 11 ησλ παξόλησλ 
Καλνληζκώλ, ηεο Οκάδαο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ ε νπνία 
βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ θαηεύζπλζε ηελ νπνία επηιέγεη ν καζεηήο 
ζηε Β΄ ηάμε θαη ηα καζήκαηα ηεο νπνίαο ζεσξνύληαη πξναπαηηνύκελα γηα 
ηελ επηινγή ηνπ. 

 
 (ε) Μαζεηέο πνπ πξνέξρνληαη από ηα Σερληθά-Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (TEE) 

ηεο Διιάδαο, ηα νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλα από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία, 
εγγξάθνληαη ή κεηεγγξάθνληαη ζε αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ Σερληθώλ ρνιώλ ηεο 
Κύπξνπ, ζε θιάδν ή εηδηθόηεηα πνπ ζπλάδεη κε ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ 
ηνπο: 

 
     Ννείηαη όηη, κηα ηέηνηα κεηεγγξαθή πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο πξόλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (9) 
ηνπ Καλνληζκνύ 8 ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. 
 
(4) Μεηεγγξαθέο καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηα πην θάησ: 
 
 (α) Μαζεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ επηηπρώο ηελ Α' ή Β' Σάμε Λπθείνπ θαη πνπ 

πξνάγνληαη ζηελ επόκελε ηάμε κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζηελ επόκελε ηάμε ηνπ 
ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηνύλ, εθόζνλ νη επηινγέο ηνπο είλαη δπλαηό λα 
πξνζθεξζνύλ από απηό ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ ηίζεληαη από 
νηθνλνκηθνύο ή ιεηηνπξγηθνύο ή ζηεγαζηηθνύο παξάγνληεο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 
νη επηινγέο ηνπο δελ είλαη δπλαηό λα ηθαλνπνηεζνύλ από ην ελ ιόγσ ζρνιείν 
αιιά πξνζθέξνληαη ζε άιιν Λύθεην ηεο πόιεο ή ηεο επαξρίαο ηνπο, νη καζεηέο 
κπνξνύλ λα κεηεγγξαθνύλ ζην άιιν Λύθεην, όπσο πξνλνείηαη ζηνλ παξόληα 
Καλνληζκό. 

 
 (β) Μαζεηέο θάηνρνη απνδεηθηηθνύ απνξξίςεσο από ηελ Α' Σάμε ιπθεηαθνύ θύθινπ, 

δεκόζηνπ ζρνιείνπ, εγγξάθνληαη ζηελ Α' Σάμε Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο ζε 
νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε ή θιάδν, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο. 

 

899



            (γ)  (i) Μαζεηέο Α' Σάμεο Λπθείνπ κπνξνύλ κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ ζρνιηθνύ 
έηνπο ηεο θνίηεζήο ηνπο, έπεηηα από αίηεζε ηνπο ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ νηθείνπ 
ηκήκαηνο, λα κεηεγγξαθνύλ ζε νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε ή εηδίθεπζε Σερληθήο 
ρνιήο, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο. Η αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, 
λννπκέλνπ όηη απηό δε δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηα επεξεαδόκελα 
ζρνιεία. 

 
                  (ii) Μαζεηέο Α' Σάμεο νπνηαζδήπνηε θαηεύζπλζεο ή εηδίθεπζεο Σερληθήο ρνιήο 

κπνξνύλ κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θνίηεζήο ηνπο, έπεηηα 
από αίηεζή ηνπο ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο, λα κεηεγγξαθνύλ ζε 
Λύθεην, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο. Η αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, 
λννπκέλνπ όηη απηό δε δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηα επεξεαδόκελα 
ζρνιεία. 

 
   (δ) Μαζεηέο ηεο Α' θαη Β' Σάμεο Λπθείνπ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ζηνλ Γηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ αίηεζε γηα αιιαγή θαηεύζπλζεο ή καζήκαηνο/ησλ θαηεύζπλζεο 
πνπ έρνπλ δειώζεη όηη ζα παξαθνινπζήζνπλ ζηελ επόκελε ηάμε Β' θαη Γ', 
αληίζηνηρα, κέρξη ηηο 15 Μαΐνπ θαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη κεηά από 
έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Δπαξρηαθνύ Πξώηνπ Λεηηνπξγνύ Δθπαίδεπζεο, κέρξη ηηο 22 
Ινπλίνπ. Η αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ ππάξρνπλ ζνβαξνί ιόγνη πνπ ηε δηθαηνινγνύλ θαη ε απνδνρή ηεο δελ 
δεκηνπξγεί ζνβαξέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν: 

 
     Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε απόξξηςεο από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ αίηεζεο πνπ 
ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο (γ) θαη (δ) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, ν 
επεξεαδόκελνο καζεηήο έρεη δηθαίσκα λα πξνζθύγεη ζην Γηεπζπληή Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ. Η απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαζώο θαη ηνπ Γηεπζπληή Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ γλσζηνπνηνύληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην αξγόηεξν κέζα ζε 
νθηώ κέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο: 
 
    Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, νη καζεηέο παξαθάζνληαη ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, 
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηεύζπλζεο πνπ επηιέγνπλ: 
 
    Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, θαηά ηα κεηαβαηηθα ζρνιηθά έηε 2015-2016, καζεηέο ηεο Β' 
Σάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ αίηεζε γηα 
αιιαγή καζήκαηνο θαηεύζπλζεο ή ελδηαθέξνληνο ή/θαη εκπινπηηζκνύ πνπ έρνπλ δειώζεη όηη 
ζα παξαθνινπζήζνπλ ζηελ επόκελε ηάμε Γ', κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ θαη, ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηώζεηο θαη κεηά από έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Δπαξρηαθνύ Πξώηνπ Λεηηνπξγνύ 
Δθπαίδεπζεο, κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ.  Η αίηεζε δύλαηαη λα γίλεη απνδεθηή εθόζνλ 
πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο ή νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ επηινγή ησλ 
καζεκάησλ πνπ ν καζεηήο επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη, όπσο θαίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
εγθπθιίνπο πνπ εθδίδεη ην Τπνπξγείν. 
 
(ε)(i) Μαζεηέο πνπ παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηε Β' Λπθείνπ θαη επαλεγγξάθνληαη ζ’ απηή 
δηθαηνύληαη λα αιιάμνπλ θαηεύζπλζε αθνύ παξαθαζήζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο 
εμεηάζεηο, όηαλ απηέο είλαη αλαγθαίεο, αλάινγα κε ηελ Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ 
ζηελ νπνία θνίηεζαλ σο καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ. 
 
(ii) Μαζεηέο πνπ παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηε Γ' Σάμε Λπθείνπ θαη επαλεγγξάθνληαη ζ’ απηή 
δηθαηνύληαη λα αιιάμνπλ θαηεύζπλζε ή/θαη κάζεκα/καζήκαηα επηινγήο εληόο ηεο 
θαηεύζπλζεο επηινγήο ηνπο, αθνύ παξαθαζήζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, όηαλ 
απηέο είλαη αλαγθαίεο, αλάινγα κε ηελ θαηεύζπλζε θαη ηηο επηινγέο ηνπ καζεηή κέζα ζ’ 
απηήλ: 

     Ννείηαη όηη, αληίζηνηρα, θαηά ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015-2016, καζεηέο πνπ 
παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηελ Γ' Σάμε Δληαίνπ Λπθείνπ θαη επαλεγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή 
δηθαηνύληαη λα αιιάμνπλ κάζεκα ή καζήκαηα θαηεύζπλζεο ή ελδηαθέξνληνο ή/θαη 
εκπινπηηζκνύ, λννπκέλνπ όηη νη λέεο επηινγέο ηνπο είλαη επηηξεπηέο κε βάζε ην πξόγξακκα 
ζπνπδώλ πνπ έρνπλ θαιύςεη κε επηηπρία κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν ή αθνύ 
παξαθαζήζνπλ ζηηο αλαγθαίεο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο. 
 
        (ζη) Μαζεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ επηηπρώο ηε Β΄ ηάμε Δληαίνπ Λπθείνπ ην ζρνιηθό 

έηνο 2015-2016 κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο ή καζήκαηα 
ελδηαθέξνληνο ή/θαη εκπινπηηζκνύ πνπ επηζπκνύλ, λννπκέλνπ όηη: 

 
  (i)  Πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο, νη απαηηήζεηο ή νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

επηινγή ησλ καζεκάησλ, πνπ ν καζεηήο επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη, 
όπσο θαίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο/πίλαθεο πνπ εθδίδεη κε 
εγθπθιίνπο ην Τπνπξγείν, θαη 
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                   (ii) νη επηινγέο ηνπο είλαη δπλαηό λα πξνζθεξζνύλ ζην ζρνιείν απηό, ζηα 
πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ ηίζεληαη από νηθνλνκηθνύο ή ιεηηνπξγηθνύο ή 
ζηεγαζηηθνύο παξάγνληεο. 

 
 (δ) Μαζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηε Α' ζηελ Β' ηάμε Λπθείνπ κπνξνύλ λα 

κεηεγγξαθνύλ ζηε Β' ηάμε εηδίθεπζεο Θεσξεηηθήο ή Πξαθηηθήο Καηεύζπλζεο 
Σερληθήο ρνιήο, λννπκέλνπ όηη ζα παξαθαζήζνπλ θαη επηηύρνπλ ζε 
θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα εηδίθεπζεο ηεο Α' Σάμεο ηεο 
εηδίθεπζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ηερληθώλ εξγαζηεξίσλ. 

 
 (ε) Γηα ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ησλ ζρνιηθώλ εηώλ 2015 - 2016 θαη 2016-2017, γηα 

ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηηο Σάμεηο Β' θαη Γ' ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ ή ησλ 
Σερληθώλ ρνιώλ νη δηαδηθαζίεο ησλ κεηεγγξαθώλ πξαγκαηνπνηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηα πην θάησ: 

 
 (η) (α) Μαζεηέο πνπ παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηε Β' Σάμε Δληαίνπ Λπθείνπ, ηα 

κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015-2016, δηθαηνύληαη λα επαλεγγξαθνύλ 
ζηε Β΄ ηάμε Λπθείνπ, αθνύ επηιέμνπλ θαηεύζπλζε ηεο Β' ηάμεο 
Λπθείνπ, ηεο νπνίαο ην πεξηερόκελν ζπνπδώλ βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα 
κε ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ ηνπο κε ηα καζήκαηα ηα νπνία 
παξαθνινύζεζαλ, σο καζεηέο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, κεηά από 
έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

 
 (η) (β) Μαζεηέο πνπ παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηελ Γ' Σάμε Δληαίνπ Λπθείνπ, ηα 

κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015-2016, θαη επαλεγγξάθνληαη ζηελ ηάμε 
απηή δηθαηνύληαη λα αιιάμνπλ κάζεκα ή καζήκαηα θαηεύζπλζεο ή 
ελδηαθέξνληνο ή/θαη εκπινπηηζκνύ, λννπκέλνπ όηη νη λέεο επηινγέο 
ηνπο είλαη επηηξεπηέο κε βάζε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ έρνπλ 
θαιύςεη κε επηηπρία κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν ή αθνύ 
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο αλαγθαίεο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο. 

 
 (η) (γ) Μαζεηέο πνπ παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζηελ Γ' Σάμε Δληαίνπ Λπθείνπ, 

θαηά ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2016-2017, δηθαηνύληαη λα 
επαλεγγξαθνύλ ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ. 

 
(ηη) Από ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017 καζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηελ Α' ζηε Β Σάμε Λπθείνπ 
κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε από εθείλε ζηελ νπνία ηνπο νδεγεί ε 
Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ νπνία θνηηνύλ ζηελ Α’ ηάμε, ζύκθσλα κε ηα 
αθόινπζα: 
 
 - ηελ 1ε θαηεύζπλζε εηζέξρνληαη όζνη πξνέξρνληαη από ηελ 1ε Οκάδα 

Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, θαη όζνη 
πξνέξρνληαη από ηε 2ε, 3ε θαη 4ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ, 
λννπκέλνπ όηη ζα παξαθαζήζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα Αξραία 
Διιεληθά/Αξραηνγλσζία πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Ιζηνξία πξνζαλαηνιηζκνύ. 

 
 - ηε 2ε θαηεύζπλζε εηζέξρνληαη όζνη πξνέξρνληαη από ηελ 1ε Οκάδα Μαζεκάησλ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, θαη όζνη πξνέξρνληαη 
από ηε 2ε, 3ε θαη 4ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ, λννπκέλνπ όηη ζα 
παξαθαζήζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηελ Ιζηνξία 
πξνζαλαηνιηζκνύ: 

 
     Ννείηαη όηη, όζνη επηιέγνπλ ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ/ 
Αξραηνγλσζίαο πξνζαλαηνιηζκνύ, ζα εμεηάδνληαη θαη ζηα Αξραία 
Διιεληθά/Αξραηνγλσζία πξνζαλαηνιηζκνύ.   

 
 - ηελ 3ε Καηεύζπλζε εηζέξρνληαη όζνη πξνέξρνληαη από ηε 2ε Οκάδα Μαζεκάησλ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, θαη όζνη πξνέξρνληαη 
από ηελ 1ε θαη 4ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ, λννπκέλνπ όηη ζα 
παξαθαζήζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα Μαζεκαηηθά 
πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Φπζηθή πξνζαλαηνιηζκνύ θαη όζνη πξνέξρνληαη  από ηελ 
3ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζα εμεηάδνληαη ζηε Φπζηθή 
πξνζαλαηνιηζκνύ. 

 
 - ηελ 4ε Καηεύζπλζε εηζέξρνληαη όζνη πξνέξρνληαη από ηελ 3ε Οκάδα 

Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, όζνη 
πξνέξρνληαη από ηελ 1ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ, λννπκέλνπ όηη ζα 
παξαθαζήζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα Μαζεκαηηθά 
πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Οηθνλνκηθά πξνζαλαηνιηζκνύ, όζνη πξνέξρνληαη από ηε 2ε 
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Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζα εμεηάδνληαη ζηα Οηθνλνκηθά 
πξνζαλαηνιηζκνύ, θαη όζνη πξνέξρνληαη από ηελ 4ε Οκάδα Μαζεκάησλ 
Πξνζαλαηνιηζκνύ ζα εμεηάδνληαη ζηα Μαζεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκνύ. 

 
 - ηελ 5ε Καηεύζπλζε εηζέξρνληαη όζνη πξνέξρνληαη από ηελ 4ε Οκάδα 

Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ, ρσξίο θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο, όζνη 
πξνέξρνληαη από ηελ 1ε θαη 2ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ, 
λννπκέλνπ όηη ζα παξαθαζήζνπλ ζε θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα 
Οηθνλνκηθά πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Αγγιηθά πξνζαλαηνιηζκνύ, θαη όζνη 
πξνέξρνληαη από ηελ 3ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζα εμεηάδνληαη 
ζηα Αγγιηθά πξνζαλαηνιηζκνύ.   

 
 - ηελ 6ε Καηεύζπλζε εηζέξρνληαη από όιεο ηηο Οκάδεο Μαζεκάησλ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ ρσξίο, θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο. 
 
(ηηη) Από ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018 καζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηε Β' ζηελ Γ΄ Σάμε 
Λπθείνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ θαηεύζπλζε, ύζηεξα από θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε ζε 
όζα καζήκαηα ηεο λέαο θαηεύζπλζεο δελ δηδάρηεθαλ ζηελ θαηεύζπλζε από ηελ νπνία 
επηζπκνύλ λα κεηαθηλεζνύλ (ππνρξεσηηθά ή επηιεγόκελα). 
 
(ηλ) Από ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018 καζεηέο πνπ πξνάγνληαη από ηε Β' ζηελ Γ΄ Σάμε 
Λπθείνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ επηιεγόκελν/α κάζεκα/ηα ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε, ύζηεξα από 
θαηαηαθηήξηα γξαπηή εμέηαζε ζην κάζεκα απηό. 
 
(5) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (9) ηνπ Καλνληζκνύ 8, ε κεηεγγξαθή 
καζεηώλ από Δζπεξηλά Γπκλάζηα ή Δζπεξηλέο Σερληθέο ρνιέο ζε εκεξήζηα 
Γπκλάζηα/Λύθεηα ή ζε εκεξήζηεο Σερληθέο ρνιέο, αληίζηνηρα, απαγνξεύεηαη, εθηόο από 
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη θαηόπηλ απόθαζεο ηεο Γηεύζπλζεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή ηεο 
Γηεύζπλζεο Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα: 
 
     Ννείηαη όηη, ε αξκόδηα Γηεύζπλζε απνθαζίδεη ηελ ηάμε ζηελ νπνία ζα θαηαηαγνύλ νη 
καζεηέο: 
 
    Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ε κεηεγγξαθή από εκεξήζηα Γπκλάζηα/Λύθεηα ζε Δζπεξηλά 
Γπκλάζηα/Λύθεηα ή από εκεξήζηεο Σερληθέο ρνιέο ζε Δζπεξηλέο Σερληθέο ρνιέο 
επηηξέπεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Τπνπξγνύ. 

(6) Μεηεγγξαθέο κεηά ηελ 1ε Απξηιίνπ γίλνληαη ζε πνιύ εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ύζηεξα 
από έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνύ. 

 (7) Σίηινο κεηεγγξαθήο είλαη εηδηθό απνδεηθηηθό πνπ εθδίδεηαη από ην νηθείν ζρνιείν ζην 
νπνίν αλαγξάθνληαη εθηόο από ηα απαηηνύκελα γηα ηελ εγγξαθή ζηνηρεία θαη ν ιόγνο 
κεηεγγξαθήο, νη απνπζίεο ηνπ καζεηή θαηά κάζεκα κέρξη ηελ εκέξα ηεο εθδόζεο ηνπ, ε 
επίδνζή ηνπ ζε θάζε κάζεκα αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο ή κε ραξαθηεξηζκνύο θαη ε 
δηαγσγή. Σν απνδεηθηηθό απηό απνζηέιιεηαη πξνο ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ ζην νπνίν 
γίλεηαη ε κεηεγγξαθή.  
 
(8) ηελ πεξίπησζε ηεο κεηνίθεζεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή ππνβάιινληαη, καδί κε ηελ 
αίηεζε γηα κεηεγγξαθή, θαη βεβαηώζεηο ησλ Κνηλνηαξρώλ ησλ πεξηθεξεηώλ ζηηο νπνίεο 
ππάγνληαη ε παιηά θαη ε λέα θαηνηθία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή θαη νπνηαδήπνηε άιια 
έγγξαθα ηεθκεξηώλνπλ ηε κεηνίθεζε θαη αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ: 
 
 (α) Όηαλ ε κεηνίθεζε γίλεηαη ιόγσ ηεο ππεξεζηαθήο κεηάζεζεο ηνπ παηέξα ή όηαλ δελ 

ππάξρεη απηόο, ηνπ θεδεκόλα, σο δηθαηνινγεηηθό ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο 
ζρεηηθήο δηαηαγήο ηεο αξκόδηαο δεκόζηαο αξρήο. 

 
 (β) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (8) ηζρύνπλ θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ Καλνληζκνύ 8. 
 
(9) Μαζεηέο Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο πνπ δηαθόπηνπλ ηε θνίηεζή ηνπο 
δηθαηνύληαη λα επαλεγγξαθνύλ ζε ζρνιείν ηνπ ίδηνπ ηύπνπ κέζα ζηα ηξία ζρνιηθά έηε πνπ 
αθνινπζνύλ ην έηνο ηεο δηαθνπήο ηεο θνίηεζήο ηνπο, λννπκέλνπ όηη ηεξνύληαη νη πξόλνηεο 
ηεο παξαγξάθνπ (9) ηνπ Καλνληζκνύ 8. 
 
(10) Σειεηόθνηηνη Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο πνπ δελ απνιύνληαη ην επηέκβξην δε 
δηθαηνύληαη λα επαλεγγξαθνύλ ζηελ Γ' ηάμε Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο, εθηόο εθείλσλ πνπ 
ιόγσ ειιηπνύο θνίηεζεο ππνρξεώλνληαη λα επαλαιάβνπλ ηα καζήκαηα ηεο ηάμεο κόλν γηα 
ηελ επόκελε ρξνληά: 
 
    Ννείηαη όηη, ε πην πάλσ πξόλνηα ηζρύεη θαη γηα ηνπο ηειεηνθνίηνπο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, 
θαηά ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015-2016 θαη 2016-2017. 
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(11) Σειεηόθνηηνη Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο πνπ δελ απνιύνληαη ην επηέκβξην θαη 
απνηπγράλνπλ λα απνιπζνύλ κέζα ζηα επόκελα ηξία ρξόληα δελ δηθαηνύληαη λα 
επαλεγγξαθνύλ ζηε Γ' ηάμε· αλ επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ απνιπηήξην, κπνξνύλ λα 
εγγξαθνύλ ζε Δζπεξηλό Γπκλάζην. 
 
(12) Απόθνηηνη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Ξελνδνρεηαθώλ θαη Δπηζηηηζηηθώλ Σερλώλ (Βαζηθνύ 
Δπηπέδνπ) δηθαηνύληαη λα εγγξαθνύλ ζηελ Α' ηάμε Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο γηα απόθηεζε 
ζρεηηθνύ απνιπηεξίνπ, λννπκέλνπ όηη ηεξνύληαη νη πξόλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (9) ηνπ 
Καλνληζκνύ 8. 
 
(13) Απόθνηηνη Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο δε δηθαηνύληαη λα επαλεγγξαθνύλ ζηε Γ' ηάμε 
Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο γηα απόθηεζε απνιπηεξίνπ άιινπ ζπλδπαζκνύ ή εηδίθεπζεο ή 
θαηεύζπλζεο. 
 
(14) Απόθνηηνη Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο δε δηθαηνύληαη λα παξαθαζήζνπλ ζε εμέηαζε γηα 
βειηίσζε ηεο βαζκνινγίαο καζεκάησλ ή ηεο γεληθήο βαζκνινγίαο ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο. 
 
(15) ηα Δζπεξηλά Γπκλάζηα κεηεγγξάθνληαη θαη καζεηέο νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα 
εξγάδνληαη βηνπνξηζηηθά ή απαζρνινύληαη κε νηθηαθά. 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 11 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

6. Ο Καλνληζκόο 11 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ αθόινπζν λέν 
Καλνληζκό (11): 
 

 «Πξναγσγή, 
Απόιπζε θαη 
εμεηάζεηο ησλ 
καζεηώλ ηνπ 
ιπθεηαθνύ θύθινπ 
Μέζεο θαη Σερληθήο 
Δθπαίδεπζεο. 

11. (1) Σα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ 
γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ιπθεηαθνύ θύθινπ Μέζεο θαη Σερληθήο 
Δθπαηδεύζεο είλαη- 
 

  (α)(i) Γηα όινπο ηνπο θιάδνπο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηεύζπλζεο 
ηεο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ησλ Σερληθώλ ρνιώλ, εθηόο ηνπ θιάδνπ ησλ 
Ξελνδνρεηαθώλ θαη Δπηζηηηζηηθώλ Σερλώλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο, ηα 
εμεηαδόκελα καζήκαηα είλαη ηα Νέα Διιεληθά, ηα Μαζεκαηηθά, ε 
Φπζηθή θαη ηα ηερλνινγηθά καζήκαηα ηνπ θιάδνπ/εηδηθόηεηαο, όπσο 
απηά θαζνξίδνληαη κε εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ. 

   

  (ii) Γηα ηνλ θιάδν ησλ Ξελνδνρεηαθώλ θαη Δπηζηηηζηηθώλ Σερλώλ ηεο Β΄ 
θαη Γ΄ ηάμεο, ηα εμεηαδόκελα καζήκαηα είλαη ηα Νέα Διιεληθά, ηα 
Μαζεκαηηθά, ηα Αγγιηθά θαη νη Σερλνινγίεο ηεο Δηδηθόηεηαο, όπσο 
απηέο θαζνξίδνληαη από ην Τπνπξγείν. 

 (β) Γηα ην ιπθεηαθό θύθιν ηνπ Λπθείνπ - 

  (i) Σα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 
ιπθεηαθνύ θύθινπ Μέζεο Δθπαηδεύζεο είλαη:  

 (α) (i) ηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ εμεηαδόκελα καζήκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηέζζεξα (4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηα Νέα Διιεληθά, ηα δύν (2) καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνύ θάζε Οκάδαο 
Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη έλα (1) αθόκα κάζεκα γηα θάζε Οκάδα 
Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ σο εμήο: 

 
 - 1ε θαη 4ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ: Μαζεκαηηθά θ.θ.. 
 
 - 2ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ: Υεκεία-Βηνινγία.  
 
 - 3ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ: Ιζηνξία θ.θ.:  
 
     Ννείηαη όηη, ζηελ 4ε Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ νη καζεηέο πνπ έρνπλ 
εμαζθαιίζεη απόθαζε από ηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, αλ 
ην επηζπκνύλ, κεηά από γξαπηό αίηεκα ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ ηνπο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
δειώζνπλ σο εμεηαδόκελν κάζεκα ηελ Ιζηνξία θ.θ. αληί ηνπ καζήκαηνο ησλ Αγγιηθώλ 
Πξνζαλαηνιηζκνύ. 
 
(ii)  ζηε Β΄ θαη Γ΄ ηάμε Λπθείνπ εμεηαδόκελα καζήκαηα είλαη ηα αθόινπζα πέληε (5): 
 
 ηα Νέα Διιεληθά, ηα ηέζζεξα (4) καζήκαηα Καηεύζπλζεο (ηα ηξία (3) ή ηα δύν (2) 

ππνρξεσηηθά θαη ην έλα ή ηα δύν επηιεγόκελα, αλάινγα κε ηελ Καηεύζπλζε επηινγήο. 
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22(Ι) ηνπ 2006 
51(Ι) ηνπ 2007. 

 

 

 

 

(γ)  Γηα ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015 - 2016 θαη 2016-2017, γηα ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνύλ 
ζηηο Σάμεηο Β' θαη Γ' ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ, ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηά ζην ηέινο 
ηνπ ρξόλνπ είλαη:  
 
 ζηε Β' θαη ζηελ Γ' Σάμε ηα Νέα Διιεληθά, ηα Μαζεκαηηθά θαη δύν (2) από ηα καζήκαηα 

θαηεύζπλζεο ηεο επηινγήο ηνπ καζεηή. ε πεξίπησζε πνπ ην κάζεκα ησλ 
Μαζεκαηηθώλ είλαη έλα από ηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο πνπ έρεη επηιέμεη ν καζεηήο, 
ηόηε απηόο ππνρξενύηαη ζε εμέηαζε ζην κάζεκα θαηεύζπλζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη 
επηπιένλ ζε δύν άιια καζήκαηα θαηεύζπλζεο. Αλ ν καζεηήο δελ έρεη επηιέμεη ην 
κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ σο κάζεκα θαηεύζπλζεο, ηόηε ππνρξενύηαη ζε εμέηαζε ζηα 
Μαζεκαηηθά θνηλνύ θνξκνύ: 

 
     Ννείηαη όηη, ε ηειηθή εμέηαζε ησλ εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο δηεμάγνληαη ζην  
πιαίζην ησλ Παγθύπξησλ Δμεηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ 
Παγθύπξησλ Δμεηάζεσλ Νόκσλ ηνπ 2006 θαη ηνπ 2007. 
 
(2) Η βαζκνινγηθή θιίκαθα κε βάζε ηελ νπνία βαζκνινγνύληαη νη γξαπηέο εμεηάζεηο θαη 
ραξαθηεξίδεηαη ε επίδνζε ηνπ καζεηή ηνπ Λπθεηαθνύ Κύθινπ Μέζεο θαη Σερληθήο 
Δθπαηδεύζεσο είλαη: 
 

-  Απνηπρία : 1 έσο 9. 
-  ρεδόλ Καιά : 10 έσο 12. 
-  Καιά : 13 έσο 15. 
-  Πνιύ Καιά : 16 έσο 18. 
-  Άξηζηα : 19 έσο 20. 

 
(3) Ο θαηώηεξνο πξνβηβαζηηθόο βαζκόο, δειαδή ε βάζε, είλαη ην  “ρεδόλ Καιά” 10. 

 (4) Οη βαζκνί (πξνθνξηθνί θαη γξαπηνί) δίλνληαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο.  Αλ από ηελ εμαγσγή 
ησλ κέζσλ όξσλ, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξηπηώζεσο ηεο παξαγξάθνπ (5), πξνθύπηεη αξηζκόο 
κηθηόο, ην θιάζκα ινγίδεηαη σο ε αθέξαηε κνλάδα όηαλ είλαη ίζν ή κεγαιύηεξν από ηε κηζή 
κνλάδα. 

 (5) Αλ ν γεληθόο βαζκόο ηνπ έηνπο είλαη αξηζκόο κηθηόο, απηόο αλαγξάθεηαη ζηνπο ηίηινπο 
ζπνπδώλ κε αθξίβεηα, δειαδή ην αθέξαην θαη ην θιαζκαηηθό κέξνο ηνπ. Γηα ην ραξαθηεξηζκό 
ηνπ βαζκνύ απηνύ ην θιάζκα ινγίδεηαη σο αθέξαηε κνλάδα κόλν αλ είλαη ίζν ή κεγαιύηεξν 
από ηε κηζή κνλάδα. 
 
(6) Μαζεηέο πνπ πζηεξνύλ (ε εηήζηα επίδνζή ηνπο είλαη θάησ ηνπ 10) ζε καζήκαηα πνπ δελ 
εμεηάδνληαη γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ ζύκθσλα κε ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα παξαθαζήζνπλ ζε γξαπηή εμέηαζε ηνλ Ινύλην θαη ζηα καζήκαηα απηά. 

 (7) Γηα ηα καζήκαηα πνπ δελ εμεηάδνληαη γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ, ν βαζκόο ηνπ έηνπο 
είλαη ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ησλ δύν ηεηξακήλσλ. Γηα ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη 
γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ, ν βαζκόο ηνπ έηνπο είλαη ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ησλ δύν 
ηεηξακήλσλ θαη ηεο γξαπηήο εμέηαζεο: 
 
    Ννείηαη όηη γηα ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ, ν βαζκόο ηνπ 
έηνπο είλαη ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ησλ ηεηξακήλσλ, κε αλαινγία 35% γηα θάζε 
ηεηξάκελν, θαη ηνπ βαζκνύ ηεο ηειηθήο εμέηαζεο κε αλαινγία 30%. 
 
(8) Οη καζεηέο πνπ αδηθαηνιόγεηα δελ πξνζέξρνληαη ζε γξαπηή εμέηαζε ηνλ Ινύλην 
παξαπέκπνληαη ζε γξαπηή εμέηαζε ην επηέκβξην θαη ν βαζκόο ηεο εμέηαζεο απηήο είλαη ν 
βαζκόο ηνπ έηνπο. 

(9) Μαζεηέο πνπ επηζπκνύλ λα βειηηώζνπλ ην βαζκό ηνπο ζε καζήκαηα γηα ηα νπνία δελ 
πξνλνείηαη γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ, δηθαηνύληαη λα δώζνπλ γξαπηέο εμεηάζεηο 
ηνλ Ινύλην ζηα καζήκαηα απηά.  Πξνο ηνύην απαηηείηαη γξαπηή δήισζε εθ κέξνπο ησλ 
ελδηαθεξόκελσλ καζεηώλ πξηλ από ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ.  Οη βαζκνί ηνπ έηνπο 
αλαθνηλώλνληαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ.  
 
(10) Ο βαζκόο ηνπ γξαπηνύ, νπνηνζδήπνηε θαη λα είλαη, ππνινγίδεηαη ζηελ εμαγσγή ηνπ 
βαζκνύ ηνπ έηνπο. 
 
(11) Γηα ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015 - 2016 θαη 2016-2017, γηα ηνπο καζεηέο νη νπνίνη 
θνηηνύλ ζηηο Σάμεηο Β' θαη Γ' ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ ηα καζήκαηα Πξαθηηθή Γξαθείνπ, 
Γαθηπινγξαθία-Γξαθεηαθά, Σερληθή ησλ Πσιήζεσλ, Φπζηθή Αγσγή-Οιπκπηαθή Παηδεία, 
Θέκαηα Μνπζηθήο, Θέκαηα Σέρλεο, Οηθνγελεηαθή Αγσγή θαη Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ 
Τπνινγηζηώλ CISCO ή νπνηαδήπνηε άιια καζήκαηα πνπ απνθαζίδνληαη από ηνλ Τπνπξγό 
θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνϋπνζέζεηο πξόζβαζεο, ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Γηεμαγσγήο 
Παγθύπξησλ Δμεηάζεσλ Νόκν κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν πξηλ από ηε 
ιήμε ησλ καζεκάησλ.  
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(12) ηα άιια καζήκαηα ε ηειηθή εμέηαζε γίλεηαη ζε ρξόλν πνπ νξίδεηαη εθάζηνηε από ηελ 
Αξκόδηα Αξρή. 
 
(13) Γηα ηνπο καζεηέο πνπ δηθαηνινγεκέλα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Καζεγεηηθνύ πιιόγνπ, δελ 
πξνζέξρνληαη ζε γξαπηή εμέηαζε, ην ζρνιείν νξίδεη δεύηεξε εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνλ Ινύλην ή 
ην επηέκβξην. 
 
(14) Ο καζεηήο πξνάγεηαη ηνλ Ινύλην: 
 
 (α) Όηαλ ζε θάζε κάζεκα πάξεη βαζκό ηνπιάρηζηνλ "ρεδόλ Καιά" 10· 
 
  (β) όηαλ πζηεξεί ζ' έλα κε εμεηαδόκελν γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ κάζεκα, αιιά 

ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ησλ εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ θαη ηνπ καζήκαηνο 
πνπ πζηεξεί είλαη ηνπιάρηζηνλ "ρεδόλ Καιά" 10. 

 
(15) Ο καζεηήο παξακέλεη ζηάζηκνο ηνλ Ινύλην: 
 
  (α) Όηαλ πζηεξεί ζε 3 ή πεξηζζόηεξα εμεηαδόκελα καζήκαηα ή ζε 2 εμεηαδόκελα θαη 

2 ή πεξηζζόηεξα κε εμεηαδόκελα καζήκαηα· ή 
 
 (β) ιόγσ κε πιήξνπο θνίηεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ 

Καλνληζκνύ 13. 
 
(16) Ο καζεηήο παξαπέκπεηαη ζε αλεμέηαζε ην επηέκβξην, όηαλ ε βαζκνινγία ηνπ γηα ην 
έηνο δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (14) ή ηεο παξαγξάθνπ (15). 
 
(17) Σν επηέκβξε εμεηάδνληαη επίζεο νη καζεηέο πνπ δηθαηνινγεκέλα δελ πξνζέξρνληαη ζε 
εμέηαζε ηνλ Ινύλην θαη νη καζεηέο πνπ παξαπέκπνληαη ιόγσ κε πιήξνπο θνίηεζεο.  Οη 
καζεηέο απηνί εμεηάδνληαη κόλν γξαπηά θαη δηαηεξνύλ ηελ πξνθνξηθή βαζκνινγία ησλ 
ηεηξακήλσλ.  ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη βαζκνινγία ησλ ηεηξακήλσλ νη καζεηέο 
εμεηάδνληαη γξαπηά θαη πξνθνξηθά. 
 
(18) Γηα ηνπο καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ (16), ε εμέηαζε είλαη γξαπηή θαη πξνθνξηθή θαη 
γίλεηαη από επηηξνπή πνπ απνηειείηαη από δύν θαζεγεηέο πνπ νξίδνληαη από ηνλ Γηεπζπληή 
ηνπ ρνιείνπ. Η γξαπηή εμέηαζε πξνεγείηαη ηεο πξνθνξηθήο. 

(19) Ο καζεηήο πξνάγεηαη ην επηέκβξην: 
 
  (α) Όηαλ ζε θάζε κάζεκα πάξεη βαζκό ηνπιάρηζην "ρεδόλ Καιά" 10· 
 
  (β) όηαλ πζηεξεί ζ' έλα κε εμεηαδόκελν γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ κάζεκα, αιιά 

ν κέζνο όξνο ησλ καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ θαη 
ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν πζηεξεί είλαη ηνπιάρηζην "ρεδόλ Καιά" 10: 

 
    Ννείηαη όηη, ν Καζεγεηηθόο ύιινγνο κπνξεί, ύζηεξα από κειέηε θαη εθηίκεζε 
ηεο πεξίπησζεο ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη ύζηεξα από δεόλησο 
αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ, λα απμήζεη ηε βαζκνινγία ηνπ καζεηή ζε έλα 
κάζεκα είηε ηεο πεξίπησζεο (α) είηε ηεο πεξίπησζεο (β) αλσηέξσ, ώζηε ν 
καζεηήο λα κελ παξακείλεη ζηάζηκνο. 

 
(20) Ο καζεηήο παξακέλεη ζηάζηκνο ην επηέκβξην: 
 
 (α) Όηαλ δελ ζπγθεληξώζεη ηνπο βαζκνύο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπ 

ζηε παξάγξαθν (19)· ή 
 
 (β) όηαλ αδηθαηνιόγεηα δελ πξνζέξρεηαη ην επηέκβξην γηα εμέηαζε. 
 
(21) Ο καζεηήο απνιύεηαη: 
 
 (α) Όηαλ ζε θάζε κάζεκα πάξεη βαζκό ηνπιάρηζηνλ "ρεδόλ Καιά" 10· 
 
 (β) όηαλ πζηεξεί ζε έλα κε εμεηαδόκελν γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ κάζεκα, αιιά 

ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ησλ εμεηαδόκελσλ γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ 
καζεκάησλ θαη ηνπ καζήκαηνο πνπ πζηεξεί είλαη ηνπιάρηζηνλ "ρεδόλ Καιά" 10· 

 
 (γ) όηαλ πζηεξεί ζε έλα εμεηαδόκελν γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ κάζεκα κε 

βαζκό όρη θαηώηεξν ηνπ 8, αιιά ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ όισλ ησλ 
εμεηαδόκελσλ γξαπηά ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ καζεκάησλ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηνπ βαζκνύ ηνπ καζήκαηνο όπνπ πζηεξεί) είλαη ηνπιάρηζην 12: 
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     Ννείηαη όηη ν Καζεγεηηθόο ύιινγνο κπνξεί, ύζηεξα από κειέηε θαη εθηίκεζε 
ηεο πεξίπησζεο ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη ύζηεξα από δεόλησο 
αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ, λα απμήζεη ηε βαζκνινγία ηνπ καζεηή ζε έλα ή/θαη 
δύν εμεηαδόκελα καζήκαηα ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ κε ηελ παξαρώξεζε 
πξόζζεησλ κνλάδσλ, ώζηε ν καζεηήο λα απνιπζεί ηνλ Ινύλην. 

 (22) Μαζεηήο πνπ δελ απνιύεηαη ηνλ Ινύλην, δηθαηνύηαη ύζηεξα από αίηεζή ηνπ ζηνλ 
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θνίηεζήο ηνπ λα πξνζέξρεηαη ζε απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ζηηο 
εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο επηεκβξίνπ ή Ινπλίνπ ή Φεβξνπαξίνπ, κέζα ζηα επόκελα ηξία 
ζρνιηθά έηε: 
 
     Ννείηαη όηη, ε εμεηαζηέα πιε ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαζνξηδνκέλε θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε 
ζρνιηθή ρξνληά πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε. Ο καζεηήο απνιύεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο 
ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ (21). 
 
(23) (α) Γηα ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015 - 2016, νη καζεηέο ηεο Β' ηάμεο ησλ Δληαίσλ 
Λπθείσλ ππνρξενύληαη κέρξη ηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 2016 λα δειώζνπλ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ ηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο ζηα νπνία επηζπκνύλ λα ππνβιεζνύλ ζε γξαπηή 
εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) 
ηεο παξαγξάθνπ (1).  
 
(β) Γηα ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015 - 2017, νη καζεηέο ηεο Γ' ηάμεο ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ 
ππνρξενύληαη, ζηε βάζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Οδεγό 
Παγθύπξησλ Δμεηάζεσλ, λα δειώζνπλ κε αίηεζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, κέζσ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ηα καζήκαηα 
θαηεύζπλζεο ζηα νπνία επηζπκνύλ λα ππνβιεζνύλ ζε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ 
ζρνιηθνύ έηνπο, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1). 
 
(24) ε όζνπο καζεηέο πξνάγνληαη ή απνιύνληαη εθδίδεηαη ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 
ελδεηθηηθό (γηα όζνπο ζπκπιεξώλνπλ κε επηηπρία ηηο Α' θαη Β' Σάμεηο) ή Απνιπηήξην (γηα 
όζνπο απνιύνληαη). 

Σν πεξηερόκελν ηνπ απνιπηεξίνπ πξέπεη λα είλαη ην αθόινπζν: 
 
 (α) ηνηρεία ηνπ ρνιείνπ (Όλνκα, αλαθνξά ζην ιπθεηαθό θύθιν, θαηεύζπλζε όπνπ 

εθαξκόδεηαη, αλαθνξέο ζε βηβιία ηνπ ζρνιείνπ, πξάμε ηνπ Καζεγεηηθνύ 
πιιόγνπ θηι.). 

 (β) Πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή (πεξηιακβαλνκέλεο θαη πξόζθαηεο 
θσηνγξαθίαο), 

 
 (γ) Δπίδνζε ηνπ καζεηή ζηα καζήκαηα σο αθνινύζσο: 
 
 (i) Γεληθή Δπίδνζε ή γεληθόο βαζκόο ηνπ έηνπο, 
 
 (ii) Δπίδνζε ηνπ καζεηή ζηα καζήκαηα θνηλνύ θνξκνύ πνπ δηδάρζεθε ζηελ 

Γ΄ Σάμε. Γηα θάζε ζέκα ζα θαίλεηαη ην όλνκα ηνπ καζήκαηνο, νη πεξίνδνη 
δηδαζθαιίαο ηνπ ζέκαηνο αλά εβδνκάδα ζηε Γ΄ Σάμε, ν βαζκόο ηνπ έηνπο 
ζην κάζεκα θαη δηεπθξίληζε αλ ην ζέκα εμεηάζηεθε ζε εληαίεο απνιπηήξηεο 
εμεηάζεηο ή όρη. 

 
 (iii) Δπίδνζε ηνπ καζεηή ζηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο ππνρξεσηηθά θαη 

επηιεγόκελα πνπ δηδάρζεθε ζηελ Γ' Σάμε. Γηα θάζε ζέκα ζα θαίλεηαη ην 
όλνκα ηνπ καζήκαηνο, νη πεξίνδνη δηδαζθαιίαο ηνπ ζέκαηνο αλά 
εβδνκάδα ζηε Γ' Σάμε, ν βαζκόο ηνπ έηνπο ζην κάζεκα θαη δηεπθξίληζε 
αλ ην ζέκα εμεηάζηεθε ζε εληαίεο εμεηάζεηο ή όρη: 

     Ννείηαη όηη, γηα θάζε κάζεκα θαηεύζπλζεο πνπ ππάξρεη θαη αληίζηνηρν κάζεκα θνηλνύ 
θνξκνύ ε επίδνζε ζα αλαθέξεηαη ζε έλα εληαίν κάζεκα, πνπ απνηειεί ην ζπλδπαζκό θαη ησλ 
δύν, θαη ε αλαγξαθή ζα γίλεηαη κόλν ζην ρώξν ησλ καζεκάησλ θαηεύζπλζεο. 
 
 (iλ) Καηά ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015-2017, επίδνζε ηνπ καζεηή ζηα καζήκαηα 

ελδηαθέξνληνο ή/θαη εκπινπηηζκνύ πνπ δηδάρζεθε ζηε Γ΄ Σάμε. Γηα θάζε ζέκα ζα 
θαίλεηαη ην όλνκα ηνπ καζήκαηνο, νη πεξίνδνη δηδαζθαιίαο ηνπ ζέκαηνο αλά 
εβδνκάδα ζηε Γ΄ Σάμε θαη ν αληίζηνηρνο βαζκόο. 

 
 (λ) Δπίδνζε ή/θαη έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ζην Πξόγξακκα 

Γεκηνπξγηθόηεηα, Γξάζε, Κνηλσληθή Πξνζθνξά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γ΄ Σάμεο ηνπ 
Λπθείνπ. Η αμηνιόγεζε απηήο ηεο επίδνζεο/ζπκκεηνρήο ζα γίλεηαη κε έλαλ από ηνπο 
ραξαθηεξηζκνύο-  

 - Δμαηξεηηθή 
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 - Πάξα πνιύ θαιή 
 - πνιύ θαιή 
 - Ιθαλνπνηεηηθή 
 - κέηξηα 

  - ζύκθσλα κε θξηηήξηα θαη ηελ αξηζκεηηθή απνηίκεζε ηνπο, πνπ ζα θαζνξίζεη ε     
αξκόδηα αξρή. 

 
(δ) εκεηώζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηζρύνπζα βαζκνινγία θαη ηελ αλαγλώξηζε πνπ ην απνιπηήξην 
ηπγράλεη από ηελ Διιάδα. 
 
(ε) Τπνγξαθή από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, εκεξνκελία θαη αλάγιπθε ζθξαγίδα ηνπ 
ζρνιείνπ: 
 
    Ννείηαη όηη, ν γεληθόο βαζκόο ηνπ έηνπο ζα πξνθύπηεη σο ν αξηζκεηηθόο κέζνο όξνο ησλ 
βαζκώλ πνπ είλαη ζεκεησκέλνη ζηα καζήκαηα θνηλνύ θνξκνύ, ζηα ππνρξεσηηθά θαη ζηα 
επηιεγόκελα καζήκαηα θαηεύζπλζεο.  Αλάινγν πεξηερόκελν ζα έρνπλ θαη ηα ελδεηθηηθά γηα 
ηηο Σάμεηο Α΄ θαη Β΄, θαζώο επίζεο θαη ηα απνδεηθηηθά απόιπζεο πνπ ζα δεηά ν καζεηήο: 
 
    Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, γηα ηε κεηαβαηηθή ζρνιηθή ρξνληά 2015-2017, ν γεληθόο βαζκόο ηνπ 
έηνπο ζα πξνθύπηεη σο ν αξηζκεηηθόο κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ πνπ είλαη ζεκεησκέλνη ζηα 
καζήκαηα θνηλνύ θνξκνύ, ζηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο θαη ζηα καζήκαηα ελδηαθέξνληνο 
ή/θαη εκπινπηηζκνύ.». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 13 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

7. Ο Καλνληζκόο 13 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, κεηά ηελ 
επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνύ θαη αθνύ αληηθαηαζηαζεί ε ηειεία κε άλσ θαη θάησ 
ηειεία, ηεο αθόινπζεο λέαο επηθύιαμεο: 

     «Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη καζεηήο, πνπ θαηά ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2016-2017, 
παξακέλεη ζηάζηκνο θαη ππνρξεώλεηαη λα επαλαιάβεη ηα καζήκαηα ηεο ηάμεο ιόγσ κε 
πιήξνπο θνίηεζεο εγγξάθεηαη ζηελ θαηεύζπλζε κε ηα πιεζηέζηεξα καζήκαηα πξνο ηηο 
επηινγέο ηνπ ζην Δληαίν Λύθεην.». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 15 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

8. Ο Καλνληζκόο 15 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 
 
 

(1) Με ηε δηαγξαθή από ηελ παξάγξαθν (2) απηνύ ηεο ιέμεο «Δληαίν» (ηξίηε γξακκή)· θαη  
 
(2) κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο επηθύιαμεο, ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνύ, 
αθνύ αληηθαηαζηαζεί ζην ηέινο ηεο ε ηειεία κε άλσ θαη θάησ ηειεία: 

     «Ννείηαη όηη, ε πην πάλσ ξύζκηζε ηπγράλεη εθαξκνγήο θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Δληαίνπ 
Λπθείνπ, θαηά ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015-2017.». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 16 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

9. Η παξάγξαθνο (4) ηνπ Καλνληζκνύ 16 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο 
αθνινύζσο: 
 

 (1) Με ηε δηαγξαθή ηεο ιέμεο «Δληαίν» (εληέθαηε γξακκή) θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
θξάζεο «επηιεγόκελσλ καζεκάησλ» κε ηε θξάζε «καζεκάησλ θαηεύζπλζεο ή Οκάδα 
Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ» (εληέθαηε θαη δώδεθαηε γξακκή)· θαη  
 
(2) κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο επηθύιαμεο ζην ηέινο απηήο αθνύ αληηθαηαζηαζεί ζην 
ηέινο ηεο ε ηειεία κε άλσ θαη θάησ ηειεία: 

     «Ννείηαη όηη, ε πην πάλσ ξύζκηζε ηπγράλεη εθαξκνγήο θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Δληαίνπ 
Λπθείνπ, θαηά ηα κεηαβαηηθά ζρνιηθά έηε 2015-2017.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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