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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
1. ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

Το Κολέγιο Τέρρα Σάντα είναι ιδιωτικό σχολείο Ιδίου Τύπου, σύμφωνα με τις 

κατηγορίες του ΥΠΠΑΝ, ακολουθεί δηλαδή χωρίς παρέκκλιση τα ισχύοντα αναλυτικά 

και ωρολόγια προγράμματα των υφιστάμενων τύπων δημοσίων σχολείων. 

2. ΟΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Στην Α΄ τάξη γυμνασιακού κύκλου εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων, αφού 

προσκομίσουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου και πιστοποιητικό γεννήσεως και όσοι 

πέτυχαν σε εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις για την τάξη αυτή. Στις υπόλοιπες τάξεις 

γυμνασιακού και λυκειακού κύκλου εγγράφονται όσοι προβιβάστηκαν σ’ αυτές και 

όσοι πέτυχαν σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις για τις τάξεις αυτές, αφού 

παρουσιάσουν πιστοποιητικό σπουδών που να αποδεικνύει τις πιο πάνω προϋποθέσεις.  

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Η φοίτηση στον Γυμνασιακό και Λυκειακό Κύκλο του Κολεγίου Τέρρα Σάντα είναι 

εξαετής.  

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το περιεχόμενο σπουδών της Ελληνικής Περιοχής ακολουθεί πιστά τα αναλυτικά 

προγράμματα του ΥΠΠΑΝ. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα των Αγγλικών, 

Ιταλικών και Πληροφορικής, όπου γίνονται πιο εντατικά και ενισχυμένα μαθήματα, 

καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών. 
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5. ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Τα διδασκόμενα μαθήματα ανά τάξη έχουν ως εξής:  

Α΄ Γυμνασίου  

Θρησκευτικά Αγγλικά 

Αρχαία Ελληνικά / Αρχαιογνωσία Ιταλικά 

Νέα Ελληνικά Φυσική Αγωγή 

Μαθηματικά Εικαστικές Τέχνες 

Ιστορία Μουσική 

Γεωγραφία Σχεδιασμός και Τεχνολογία 

Βιολογία Πληροφορική 

  

Β΄ Γυμνασίου  

Θρησκευτικά Αγγλικά 

Αρχαία Ελληνικά / Αρχαιογνωσία Ιταλικά 

Νέα Ελληνικά Φυσική Αγωγή 

Μαθηματικά Εικαστικές Τέχνες 

Ιστορία Μουσική 

Φυσικά: Φυσική – Χημεία – Βιολογία Σχεδιασμός και Τεχνολογία 

Πληροφορική  
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Γ΄ Γυμνασίου  

Θρησκευτικά Αγγλικά 

Αρχαία Ελληνικά / Αρχαιογνωσία Ιταλικά 

Νέα Ελληνικά Φυσική Αγωγή 

Μαθηματικά Εικαστικές Τέχνες 

Ιστορία Μουσική 

Φυσικά: Φυσική – Χημεία – Βιολογία Σχεδιασμός και Τεχνολογία 

Πληροφορική  

 

 

Εξεταζόμενα Μαθήματα 

Α΄ Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου 

Νέα Ελληνικά  

Μαθηματικά  

Ιστορία 

Βιολογία  

Αγγλικά  

Ιταλικά  

Νέα Ελληνικά  

Μαθηματικά 

Ιστορία 

Φυσική  

Βιολογία - Χημεία 

Αγγλικά  

Ιταλικά 

Νέα Ελληνικά  

Μαθηματικά  

Ιστορία 

Φυσική  

Βιολογία - Χημεία 

Αγγλικά  

Ιταλικά 
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Α΄ Λυκείου – Ελληνική Περιοχή: 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ ΟΜΠ (2x2 = 4) 

A/A Μαθήματα 
Μαθήματα 

Κ.Κ. 
1η 

ΟΜΠ 
2η 

ΟΜΠ 
3η 

ΟΜΠ 
4η 

ΟΜΠ 

1.  
Νέα Ελληνικά/ Αγωγή του 
Πολίτη 

√ 
    

2.  
Αρχαία Ελληνικά/ 
Αρχαιογνωσία  

√ 
√    

3.  Μαθηματικά √  √ √  

4.  Φυσική  √  √   

5.  Χημεία  √     

6.  Βιολογία  √     

7.  Ιστορία/ Ιστορία της Κύπρου  √ √    

8.  Αγγλικά √    √ 

9.  Ιταλικά √     

10.  Πληροφορική √     

11.  Τέχνη √     

12.  Μουσική √     

13.  Φυσική Αγωγή √     

14.  Θρησκευτικά √     

15.  Σχεδιασμός και Τεχνολογία √     

16.  Οικονομικά  √   √ √ 
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Εξεταζόμενα Μαθήματα Α΄ Λυκείου  

1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ 

Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά 

Μαθηματικά 
Κοινού Κορμού  

Μαθηματικά 
Προσανατολισμού 

Μαθηματικά 
Προσανατολισμού 

Μαθηματικά 
Κοινού Κορμού 

Αρχαία Ελληνικά/ 
Αρχαιογνωσία 
Προσανατολισμού  

Φυσική 
Προσανατολισμού  

Οικονομικά 
Προσανατολισμού  

Οικονομικά 
Προσανατολισμού 

Ιστορία 
Προσανατολισμού  

Χημεία – Βιολογία Ιστορία Κοινού 
Κορμού  

Αγγλικά 
Προσανατολισμού  

*Αγγλικά        
Κοινού Κορμού 

*Αγγλικά        
Κοινού Κορμού 

*Αγγλικά        
Κοινού Κορμού 

*Αγγλικά        
Κοινού Κορμού 

*Ιταλικά *Ιταλικά  *Ιταλικά *Ιταλικά 

*Τα Αγγλικά Κοινού Κορμού και τα Ιταλικά θα εξετάζονται εφ’ όλης της ύλης μόνο στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς.  

 

Α΄ Λυκείου Αγγλική Περιοχή (English Section) 

Common Core Courses Elective Subjects 

Religious Education Mathematics 

Modern Greek Physics 

English Language Computer Science 

Italian Language Economics 

Mathematics Basic English Literature 

Information Technology Chemistry 

Physical Education Biology  
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Εξεταζόμενα Μαθήματα Α΄ Λυκείου Αγγλική Περιοχή (English Section) 

Modern Greek 

English Language 

Italian Language 

Three (3) Elective Subjects 

Σύνολο έξι (6) μαθήματα 

 

Β΄ και Γ΄ Λυκείου – Ελληνική Περιοχή: 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Μαθήματα 

Κ.Κ. Β΄ 
Λυκείου 

Μαθήματα 
Κ.Κ. Γ΄ 

Λυκείου 

Μαθήματα 
Κατ. Β΄ και Γ΄ 

Λυκείου     
(4X4 = 16) 

1.  
Νέα Ελληνικά/ Αγωγή του 

Πολίτη  
√ 

√  

2.  
Αρχαία Ελληνικά/ 

Αρχαιογνωσία  
√ 

  

3.  Μαθηματικά √ √  

4.  Φυσική √ √  

5.  Ιστορία/ Ιστορία της Κύπρου  √ √  

6.  Αγγλικά √ √  

7.  Ιταλικά  √ √  

8.  Φυσική Αγωγή/ Πρώτες Βοήθειες √   

9.  Φυσική Αγωγή  √  

10.  Θρησκευτικά √ √  
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Ομάδα Μαθημάτων 

Προσανατολισμού 

Κατευθύνσεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

1η ΟΜΠ  

Αρχαία Ελληνικά / 

Αρχαιογνωσία 

Ιστορία  

• Κατεύθυνση Κλασικών και Ανθρωπιστικών 

Σπουδών  

• Κατεύθυνση Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών  

• Κατεύθυνση Καλών Τεχνών  

2η ΟΜΠ 

Μαθηματικά 

Φυσική  

• Κατεύθυνση Θετικών Επιστημών – Βιοεπιστημών – 

Πληροφορικής – Τεχνολογίας  

• Κατεύθυνση Καλών Τεχνών  

3η ΟΜΠ 

Μαθηματικά 

Οικονομικά 

• Κατεύθυνση Οικονομικών Επιστημών  

• Κατεύθυνση Καλών Τεχνών  

4η ΟΜΠ 

Οικονομικά 

Αγγλικά 

• Κατεύθυνση Εμπορίου και Υπηρεσιών  

• Κατεύθυνση Καλών Τεχνών  
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Β΄ και Γ΄ Λυκείου – Ελληνική Περιοχή  

Α/Α Κατευθύνσεις 
Υποχρεωτικά 

Μαθήματα 
(3x4 = 12) ή (2x4 = 8) 

Επιλεγόμενα Μαθήματα 
(1x4 = 4) ή (2x4 = 8) 

1.  

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Αρχαία Ελληνικά 
Ιστορία  

Λατινικά   

Λογοτεχνία  
Λογική – Φιλοσοφία  
Αγγλικά ή Ιταλικά  

2.  

ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Αγγλικά  
Ιστορία  

Λατινικά  
Αγγλικά 
Ιταλικά  

Αρχαία Ελληνικά  
Οικονομικά  

3.  

ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- 

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Μαθηματικά 
Φυσική 

Χημεία 
Βιολογία 

Αγγλικά ή Ιταλικά 
Δίκτυα 

Πληροφορική  
Σχεδιασμός & Τεχνολογία  

Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο 
Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο 

Γραφικές Τέχνες  

4.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Οικονομικά 
Μαθηματικά  

Λογιστική  

Οργάνωση & Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 
Πληροφορική  

Αγγλικά ή Ιταλικά  
Εμπορικά – Marketing  

5.  
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οικονομικά  

Αγγλικά 

Λογιστική  
Εμπορικά – Marketing 

Εφαρμογές Πληροφορικής  
Βιολογία  

Οργάνωση & Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

Σχεδιασμός & Τεχνολογία 
Αγγλικά ή Ιταλικά  
Οικιακή Οικονομία  

6.  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
Θέματα Τέχνης  

Θέατρο 
Ιστορία  

Εικαστικές Εφαρμογές  
Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο 

Μουσική  
Αγγλικά ή Ιταλικά  
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Εξεταζόμενα Μαθήματα Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

Νέα Ελληνικά 

Αγγλικά Κοινού Κορμού 

Ιταλικά 

Τέσσερα (4) Μαθήματα Εμβάθυνσης 

Σύνολο επτά (7) μαθήματα 

*Τα Αγγλικά Κοινού Κορμού και τα Ιταλικά θα εξετάζονται εφ’ όλης της ύλης μόνο στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς.  

 

B΄ Λυκείου Αγγλική Περιοχή (English Section)  

Common Core Courses Elective Subjects 

Religious Education Mathematics 

Modern Greek Physics 

English Language Computer Science 

Italian Language Economics 

Mathematics Basic English Literature 

Accounting Chemistry 

Physical Education Biology 

 

 



 

Σελίδα 13 από 45 

 

Γ΄ Λυκείου Αγγλική Περιοχή (English Section)  

Common Core Courses Elective Subjects 

Religious Education Mathematics 

Πολύ Καλή Γνώση της Ελληνικής Physics 

English Language Computer Science 

Italian Language Economics 

Mathematics Basic English Literature 

Accounting Chemistry 

Physical Education Biology 

 

Εξεταζόμενα Μαθήματα Β΄ και Γ΄ Λυκείου Αγγλική Περιοχή (English Section) 

Modern Greek/Πολύ Καλή Γνώση 
Ελληνικής 

English Language 

Italian Language 

Three (3) Elective Subjects 

Σύνολο έξι (6) μαθήματα 
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Νοείται ότι, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Αγγλική Περιοχή θα πρέπει να 

συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός πέντε (5) μαθητών/τριών για τη δημιουργία του 

εκάστοτε κλάδου ή τμήματος επιλεγόμενου μαθήματος. 

6. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΣΕΑ 

Α. ΣΤΟΧΟΣ 

Το Γραφείο ΣΕΑ (Σύμβουλος Επαγγελματικής Αγωγής) του Κολεγίου Τέρρα Σάντα έχει 

ως στόχο:  

α) την υποστήριξη των μαθητών/τριών σε θέματα προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά 

και ακαδημαϊκά που τους/τις απασχολούν καθώς επίσης  

β) την αντικειμενική πληροφόρηση και εκπαίδευσή τους σε θέματα επαγγελματικής αγωγής. 

Β. ΟΡΑΜΑ 

Όραμά μας είναι όλοι οι μαθητές/τριες: 

1. Να ανακαλύψουν τις πτυχές τις προσωπικότητας τους, τις κλίσεις και τα ταλέντα 

τους 

2. Να εκφράσουν τις ανησυχίες και δυσκολίες που συναντούν ως έφηβοι 

3. Να ενδυναμωθούν ώστε να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προβλήματα 

δυσκολεύονται να διαχειριστούν 

4. Να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες για μόρφωση αλλά και για επαγγελματική 

σταδιοδρομία  

5. Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στον εαυτό τους και τους συνανθρώπους 

τους 
 

Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την προσπάθεια επίτευξης των πιο πάνω είναι: 
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1. Ατομικές/Ομαδικές συνεντεύξεις 

2. Συναντήσεις και συνεργασία με γονείς, εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του 

σχολείου 

3. Συνεργασία με ειδικούς (π.χ. ψυχολόγους, συμβούλους, υπεύθυνους εισδοχής σε 

ανώτερα/ανώτατα εκπαιδευτήρια) 

4. Επισκέψεις στις τάξεις 

5. Παρουσιάσεις για ενημέρωση (π.χ. Παγκύπριες, UCAS) 

6. Αξιοποίηση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού) 

7. Πληροφόρηση μέσω έντυπου και διαδικτυακού υλικού  

8. Ενημέρωση για συμμετοχή σε εργαστήρια, εκθέσεις κ.α. 

7. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ  

Το Κολέγιο Τέρρα Σάντα δε δύναται να παρέχει όλες τις διευκολύνσεις, όπως αυτές 

ορίζονται από το ΥΠΠΑΝ1. Ωστόσο, παρέχεται επιπρόσθετος χρόνος εξέτασης, τόσο για τους 

μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, όσο και για αυτούς/ες που δίνουν εισαγωγικές 

εξετάσεις. 

8. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

Το Κολέγιο Τέρρα Σάντα δεν παρέχει ειδική αγωγή.  

9. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Η γλώσσα διδασκαλίας καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης στον Γυμνασιακό Κύκλο είναι η 

ελληνική. Όσον αφορά τον Λυκειακό Κύκλο, στην Ελληνική Περιοχή του σχολείου η 

γλώσσα διδασκαλίας συνεχίζει να είναι η ελληνική, ενώ στην Αγγλική Περιοχή η 

γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική στα μαθήματα επιπέδου GCE.  

 
1 Εγκύκλιος ΥΠΠΑΝ, Αρ. Φακέλου: 7.2.03.7/2 
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10. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

Λόγω των μειωμένων διδάκτρων, το Κολέγιο Τέρρα Σάντα δεν προσφέρει υποτροφίες.  

11. ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ/ ΤΡΟΠΟΙ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ   

Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Το κόστος εγγραφής ανά σχολικό έτος για το Κολέγιο Τέρρα Σάντα έχει ως εξής:  

• €200, όπου συμπεριλαμβάνονται η ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων των 

μαθητών/τριών, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς σε περίπτωση εκδρομών 

τετραμήνων, επισκέψεων και διαγωνισμών, όπως αυτά καθορίζονται από το 

ΥΠΠΑΝ. 

• €25 για την παροχή των Office 365 και του προγράμματος Classter. 

• €20 για τη Συνδρομή Εγγραφής στον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων, η οποία 

είναι προαιρετική. 

Το συνολικό ποσό εγγραφής δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια 

δεν παρακολουθήσει εν τέλει τα μαθήματα στο Κολέγιο Τέρρα Σάντα, κατά το 

σχολικό έτος που έπεται της εγγραφής Ιουνίου. 

Τα ετήσια δίδακτρα για το Γυμνάσιο ανέρχονται στα €4600, ενώ για το Λύκειο στα 

€4700 και καταβάλλονται σε δέκα δόσεις. Για τους/τις υφιστάμενους/ες μαθητές/τριες 

τα δίδακτρα αυξάνονται κατά το τρέχον σχολικό έτος €100 για όλες τις τάξεις, σύμφωνα 

με γραπτή ανακοίνωση που έχει ήδη δοθεί σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις 

μαθήτριες του σχολείου. 

Για τους/τις μαθητές/τριες που ανήκουν στις Κοινότητες Μαρωνιτών, Λατίνων ή 

Αρμενίων, υπάρχει κρατική χορηγία, η οποία αφαιρείται από το συνολικό ποσό των 

ετήσιων διδάκτρων.  
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Η εφάπαξ πληρωμή του συνολικού ποσού από την αρχή του σχολικού έτους και εντός 

Σεπτεμβρίου, συνεπάγεται μείωση της τάξεως του 10% επί του συνολικού ποσού για 

τους/τις μαθητές/τριες που καταβάλουν πλήρη δίδακτρα και 5% για τους/τις 

μαθητές/τριες που καταβάλουν μειωμένα δίδακτρα. 

Για το δεύτερο παιδί καταβάλλονται δίδακτρα μειωμένα κατά 10%, για το τρίτο παιδί 

καταβάλλονται μειωμένα δίδακτρα κατά 15%, για το τέταρτο 25%, ενώ από το πέμπτο 

παιδί και μετά δεν καταβάλλονται δίδακτρα. Τα πιο πάνω ισχύουν για όλους/ες 

τους/τις μαθητές/τριες, ανεξάρτητα από την κοινότητα στην οποία ανήκουν. Σε 

περίπτωση ήδη μειωμένων διδάκτρων, η έκπτωση δε γίνεται επί του αρχικού ποσού, 

αλλά επί του μειωμένου. 

Η μηνιαία δόση διδάκτρων θα πρέπει να εξοφλείται εντός του τρέχοντος μήνα, ενώ το 

συνολικό ποσό των διδάκτρων θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν από τη λήξη του 

σχολικού έτους και συγκεκριμένα έως τις 15 Ιουνίου. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των 

διδάκτρων το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα μη ανανέωσης της εγγραφής για το 

επόμενο σχολικό έτος. 

Β. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Η αγορά των στολών (επίσημη, καθημερινή, γυμναστικής) είναι ευθύνη των γονέων/ 

κηδεμόνων.  

Η αγορά των βιβλίων στην Ελληνική Περιοχή αφορά μόνο τα εγχειρίδια των αγγλικών 

και των ιταλικών, ενώ στην Αγγλική Περιοχή αφορά όλα τα εγχειρίδια ανάλογα με τις 

επιλογές των μαθητών/τριών συν εκείνα των ξενόγλωσσων μαθημάτων.  

Για το μάθημα της Πληροφορικής υπάρχει μία επιβάρυνσης της τάξεως των €10 για τις 

Α΄ και Β΄ Γυμνασίου και €5 για την Γ΄ Γυμνασίου, με σκοπό την άδεια χρήσης σχετικού 

λογισμικού προγράμματος (Caseware). Επίσης, την πρώτη φορά που μαθητής/τρια θα 
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συμμετάσχει σε εξετάσεις ECDL θα επιβαρυνθεί με το κόστος των €5 για τη χορήγηση 

του σχετικού βιβλίου εξετάσεων (Log Book).  

Όσον αφορά τις εκδρομές στο εξωτερικό, που δεν εντάσσονται σε ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα Erasmus +, το κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τους γονείς/ κηδεμόνες.  

Ημερήσια Σίτιση: Στον χώρο του σχολείου υπάρχει κυλικείο, το οποίο λειτουργεί 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΠΑΝ σε θέματα ποιότητας φαγητού/ ποτού.  

Φωτογράφιση: Το κόστος φωτογράφισης των μαθητών/τριών – όπου ισχύει – ανέρχεται 

στα €10 περίπου. 

Το κόστος για την ενοικίαση των τηβέννων για τους/τις τελειόφοιτους/ες 

μαθητές/τριες, ανέρχεται στα €25.  

Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Τα δίδακτρα χρεώνονται και είναι πληρωτέα ανά σχολικό έτος (10 μήνες) και δύναται 

να καταβληθούν ως ακολούθως:  

• Με εφάπαξ πληρωμή, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

• Σε τρεις (3) δόσεις – μία πληρωμή ανά τρίμηνο – προπληρωτέες το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου και Μαρτίου για τα τρία τρίμηνα 

αντίστοιχα.  

• Σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις προπληρωτέες έκαστο μήνα, από τον Σεπτέμβριο (1η 

δόση) έως και τον Ιούνιο (τελευταία δόση). 

Δεκτές γίνονται πληρωμές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής εντολής, μέσω χρεωστικής ή 

πιστωτικής κάρτας, μέσω επιταγής ή τοις μετρητοίς. Σε περίπτωση ακάλυπτης επιταγής, 

οι γονείς/ κηδεμόνες οφείλουν να αποζημιώσουν το σχολείο με οποιονδήποτε από τους 

πιο πάνω τρόπους, πλην της έκδοσης επιταγής.  
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12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Οι σκοποί και οι υποχρεώσεις του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων είναι:  

• Η προώθηση και ο χειρισμός ζητημάτων που αφορούν τους μαθητές. 

• Η οικονομική ενίσχυση δραστηριοτήτων του σχολείου και αγορά εξοπλισμού.  

• Η οργάνωση εκδηλώσεων για την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των μαθητών 

και των γονέων.  

• Η συμβολή ειδικότερα στην κοινωνική μέριμνα όλων των μαθητών/τριών του 

σχολείου. 

• Οι εισηγήσεις στη Διεύθυνση του σχολείου για έργα και δραστηριότητες που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της εμφάνισης και της λειτουργικότητας του σχολικού 

χώρου, καθώς και της ποιότητας της σχολικής μονάδας.  

• Η μεταφορά προς την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων ζητημάτων που 

αφορούν και χρήζουν γενικότερης αντιμετώπισης.  

13. ΩΡΑΡΙΟ  

Το σχολείο λειτουργεί από τις 7:40 έως τις 13:50, ως εξής: 

Διδακτική 

Περίοδος 

Ωράριο 

Διδασκαλίας 

Χρόνος 

Διαλείμματος 

1η 07:40 – 08:20  

2η 08:20 – 09:00  

  20΄ 

3η 09:20 – 10:00  
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4η 10:00 – 10:40  

  15΄ 

5η 10:55 – 11:35  

6η 11:35 – 12:15  

  15΄ 

7η 12:30 – 13:10  

8η 13:10 – 13:50   

14. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ  

To Απολυτήριο της Ελληνικής Περιοχής του Κολεγίου Τέρρα Σάντα είναι ισότιμο με το 

απολυτήριο δημοσίων σχολείων, καθώς το Σχολείο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και τα προγράμματα σπουδών του έχουν 

εγκριθεί από το εν λόγω Υπουργείο.  

Το Απολυτήριο της Αγγλικής Περιοχής του Κολεγίου Τέρρα Σάντα είναι ισότιμο και 

αντίστοιχο με το απολυτήριο δημοσίων σχολείων, καθώς το Σχολείο είναι 

εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων που 

λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τα 

προγράμματα σπουδών του Κολεγίου Τέρρα Σάντα έχουν εγκριθεί από το εν λόγω 

Υπουργείο και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Σπουδών των αντίστοιχων 

μαθημάτων που διδάσκονται στα δημόσια σχολεία (equivalent).  
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Το σχολείο προετοιμάζει τους/τις μαθητές/τριες για τις εξετάσεις του ΥΠΠΑΝ για 

εξασφάλιση του πιστοποιητικού Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής.  

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

(1) Οι εγγραφές μαθητών/τριών διεξάγονται τέλη Ιουνίου. 

(2) Εκπρόθεσμες εγγραφές μαθητών/τριών διενεργούνται από την 1η έως την 15η 

Σεπτεμβρίου, με απόφαση του Διευθυντή του Σχολείου. Η δεόντως αιτιολογημένη 

απόφασή του καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. 

(3) (α) Στην Α΄ τάξη γυμνασιακού κύκλου εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών 

σχολείων, αφού προσκομίσουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου και πιστοποιητικό 

γεννήσεως, καθώς και όσοι πέτυχαν σε εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις για την τάξη 

αυτή. Στις υπόλοιπες τάξεις γυμνασιακού και λυκειακού κύκλου εγγράφονται όσοι/ες 

προβιβάστηκαν σ’ αυτές και όσοι πέτυχαν σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις για τις 
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τάξεις αυτές, αφού παρουσιάσουν πιστοποιητικό σπουδών που να αποδεικνύει τις πιο 

πάνω προϋποθέσεις. 

(β) Οι μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου υποχρεούνται να επιλέξουν μία (1) από τις 

ακόλουθες τέσσερις (4) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (Ο.Μ.Π.). Τα μαθήματα 

για την κάθε Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού είναι: (i) 1η Ομάδα Μαθημάτων 

Προσανατολισμού: Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία και Ιστορία, (ii) 2η Ομάδα 

Μαθημάτων Προσανατολισμού: Μαθηματικά και Φυσική, (ii) 3η Ομάδα Μαθημάτων 

Προσανατολισμού: Μαθηματικά και Οικονομικά και (iv) 4η Ομάδα Μαθημάτων 

Προσανατολισμού: Οικονομικά και Αγγλικά.  

(γ) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες προέρχονται από ιδίου τύπου ιδιωτικά ή 

δημόσια δημοτικά σχολεία λαμβάνουν μέρος σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις στα 

μαθήματα των Ελληνικών και των Μαθηματικών. Το ίδιο συμβαίνει και για τους/τις 

μαθητές/τριες που προέρχονται από παρομοίου ή διαφορετικού τύπου ιδιωτικά 

δημοτικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένων και σχολείων του εξωτερικού. 

 (δ) Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου υποχρεούνται να επιλέξουν την 

Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού Α΄ τάξης Λυκείου σε ημερομηνία που 

καθορίζεται από τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, με εγκύκλιό του που εκδίδεται 

κάθε Σεπτέμβριο: Νοείται ότι μαθητής/τρια της Α΄ τάξης Λυκείου δύναται να αλλάξει 

Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού ή κλάδο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους, νοουμένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων 

στο σχολείο το οποίο φοιτά. 

 (4) (α) Μαθητές/τριες που προέρχονται από ιδίου τύπου ιδιωτικά σχολεία Μέσης 

Εκπαίδευσης, στα οποία η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, παρακάθονται 

σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις, στα εξεταζόμενα μαθήματα που θα αποφασίσει η 

διεύθυνση του σχολείου. Νοείται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η μαθητής/τρια 

εκδηλώσει ενδιαφέρον να επιλέξει στον λυκειακό κύκλο μάθημα το οποίο θεωρείται 
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προαπαιτούμενο για την Ο.Μ.Π. ή την κατεύθυνση που επιλέγει στην τάξη φοίτησής 

του/της και δεν το έχει διδαχθεί, παρακάθεται σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις.  

(β) Μαθητές/τριες που προέρχονται από παρομοίου ή διαφορετικού τύπου 

ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης ή από ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης 

αναγνωρισμένα από την Ελληνική Δημοκρατία που δεν έχουν ως κύρια γλώσσα 

διδασκαλίας τους την Ελληνική ή από σχολεία άλλων χωρών, εγγράφονται στο σχολείο 

μετά από κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Κανονισμών (προαγωγή και εξετάσεις μαθητών Γυμνασίου και 

προαγωγή, απόλυση και εξετάσεις μαθητών Λυκείου) και σε οποιαδήποτε άλλα 

μαθήματα αποφασίσει η Διεύθυνση του σχολείου, νοουμένου ότι έχει ήδη προαχθεί 

στην τάξη στην οποία επιθυμεί να φοιτήσει.  

(γ) Το ίδιο ισχύσει και για μαθητές που προέρχονται από δημόσια και ιδιωτικά 

σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή αναγνωρισμένα από την Ελληνική 

Δημοκρατία σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν σε άλλες χώρες και έχουν ως 

κύρια γλώσσα της διδασκαλίας τους την ελληνική, παρακάθονται σε κατατακτήριες 

γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης του σχολείου. 

(δ) Μαθητές/τριες που έχουν προαχθεί στην επόμενη τάξη, νοουμένου ότι 

προέρχονται από ιδίου τύπου ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, στο οποίο η κύρια 

γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά επιθυμούν να φοιτήσουν στην ίδια τάξη 

από την οποία προέρχονται, δεν εγγράφονται σ’ αυτή χωρίς να παρακαθίσουν σε 

κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα για την τάξη στην οποία 

επιθυμούν να φοιτήσουν. 

(ε) Μαθητές/τριες τόσο του Γυμνασίου, όσο και του Λυκείου που έμειναν 

στάσιμοι/ες, χάνουν το δικαίωμα επανεγγραφής στο σχολείο. 
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(στ) Για τον/την μαθητή/τρια του γυμνασιακού κύκλου που εμπίπτει στις 

διατάξεις των προαναφερθέντων υποπαραγράφων, τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες 

του Κανονισμού, σύμφωνα με τον οποίο ο/η μαθητής/τρια μεταφέρει μέχρι δύο (2) 

μαθήματα από την Α΄ στη Β΄ τάξη και από τη Β΄ στη Γ’ τάξη στα οποία απέτυχε στις 

ανεξετάσεις Ιουνίου.  

(5) Κάθε μαθητής/τρια εγγράφεται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του/της ή 

οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους στο σχολείο.  

(6) Ο Διευθυντής Σχολείου δύναται, έπειτα από έγκριση του Επαρχιακού Π.Λ.Ε., να 

απαλλάξει μαθητή/τρια, ύστερα από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του, από την 

υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων της Φυσικής Αγωγής, των 

Θρησκευτικών, των Ξένων Γλωσσών και των Αρχαίων Ελληνικών, για ειδικούς λόγους 

και σύμφωνα με τις πρόνοιες σχετικής εγκυκλίου της αρμόδιας αρχής.  

(7) (α) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες υπερβαίνουν τα δεκαπέντε (15) χρόνια της 

ηλικίας τους δεν μπορούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη Γυμνάσιου, μαθητές/τριες οι 

οποίοι/ες υπερβαίνουν τα δεκαέξι (16) χρόνια της ηλικίας τους δεν μπορούν να 

εγγραφούν στη Β΄ τάξη Γυμνάσιου και μαθητές/τριες οι οποίοι/ες υπερβαίνουν τα 

δεκαεφτά (17) χρόνια της ηλικίας τους δεν μπορούν να εγγραφούν στην Γ΄ τάξη 

Γυμνάσιου. 

(β) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες υπερβαίνουν τα δεκαοκτώ (18) χρόνια της 

ηλικίας τους δεν μπορούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη Λυκείου, μαθητές/τριες οι 

οποίοι/ες υπερβαίνουν τα δεκαεννέα (19) χρόνια της ηλικίας τους δεν μπορούν να 

εγγραφούν στη Β΄ τάξη Λυκείου και μαθητές/τριες οι οποίοι/ες υπερβαίνουν τα είκοσι 

(20) χρόνια της ηλικίας τους δεν μπορούν να εγγραφούν στην Γ΄ τάξη Λυκείου: Νοείται 

ότι η αρμόδια αρχή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά την υποβολή πλήρως 

τεκμηριωμένου αιτήματος εκ μέρους του γονέα ή του κηδεμόνα του μαθητή έχει τη 
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διακριτική ευχέρεια να επεκτείνει κατά ένα χρόνο τα αναφερόμενα στην παρούσα 

υποπαράγραφο ηλικιακά όρια. 

2. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Μετεγγραφές από άλλα σχολεία μπορούν να πραγματοποιηθούν κατόπιν:  

(α) Επιτυχίας σε γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις.  

(β) Προσκόμισης συστατικής επιστολής από το προηγούμενο σχολείο.   

(γ) Προσκόμισης Δελτίου Προόδου από το προηγούμενο σχολείο.   

(δ) Προσεκτική ανάγνωση και υπογραφή των κανονισμών του σχολείου.  

Νοείται πως οποιαδήποτε μετεγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στην 

περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.  

 

3. ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΛΥΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Α. ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

1. Ο κατώτερος προβιβαστικός βαθμός, δηλαδή η βάση, είναι «Σχεδόν Καλά» 10.  

2. Μαθητές/τριες που υστερούν (η ετήσια επίδοσή τους είναι κάτω του 10) σε 

μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου είναι 

υποχρεωμένοι/ες να λάβουν μέρος στη γραπτή εξέταση Μαΐου-Ιούνιου και στα 

μαθήματα αυτά. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου 

είναι: Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσικά, Αγγλικά και Ιταλικά.  

3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο 

βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δυο τετραμήνων.  
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4. Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο 

βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δυο τετραμήνων και της 

γραπτής εξέτασης (τετράμηνα: 35% και βαθμός τελικής εξέτασης: 30%). 

5. Οι μαθητές/τριες που αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση τον 

Μάιο-Ιούνιο, παραπέμπονται σε γραπτή εξέταση στις ανεξετάσεις Ιουνίου και ο 

βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο βαθμός του έτους. 

6. Μαθητής/τρια, ο/η οποίος/α υστερεί σε ένα (1) ή περισσότερα μαθήματα στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς, παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ανεξέταση το 

δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Η γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής 

και τόσο η γραπτή εξέταση όσο και η προφορική ανεξέταση γίνονται από Επιτροπή, 

που απαρτίζεται από δύο (2) καθηγητές/τριες, οι οποίοι/ες ορίζονται από τον 

Διευθυντή του Σχολείου. Ο/Η μαθητής/τρια αυτός/ή εξετάζεται στην εξεταστέα ύλη 

και των δύο (2) τετραμήνων. 

7. Ο/Η μαθητής/τρια θεωρείται ότι επιτυγχάνει σε μάθημα στην ανεξέταση του 

Ιουνίου, αν ο μέσος όρος των βαθμών του/της στη γραπτή και στην προφορική 

εξέταση είναι τουλάχιστο δέκα (10) και στη γραπτή εξέταση τουλάχιστον έξι (6). 

8. Μαθητής/τρια παραμένει στάσιμος/η στις ανεξετάσεις του Ιουνίου, αν: 

(1) αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, ή 

(2) αποτύχει σε τρία (3) ή περισσότερα μαθήματα, ή 

(3) αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις Ιουνίου, ή 

(4) υστέρησε σε μάθημα που μετέφερε και απορριφθεί στην ανεξέταση του Ιουνίου. 

Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος δύναται σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από 

μελέτη και εκτίμηση της περίπτωσης κάθε μαθητή/τριας ξεχωριστά και 

τεκμηριωμένα, να επιδείξει λελογισμένη επιείκεια, ώστε αυτός/η να μην παραμείνει 

στάσιμος/η. Ως τέτοιες ειδικές περιπτώσεις, σημειώνονται: 
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(1) Τα σοβαρά προβλήματα υγείας.  

(2) Η επίδειξη ουσιαστικής βελτίωσης και προόδου, παρά τις αντιξοότητες του 

περιβάλλοντος ή και των προσωπικών του αδυναμιών. 

(3) Τα σοβαρά προσωπικά/ οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα. Μπροστά σε 

τέτοιες ειδικές περιπτώσεις, ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί να αυξήσει τη 

βαθμολογία του/της μαθητή/τριας μέχρι και δύο (2) μονάδες, ως ακολούθως: - 

Στην περίπτωση της πιο πάνω υποπαραγράφου (α), σε ένα (1) μάθημα. - Στην 

περίπτωση της υποπαραγράφου (β), σε ένα (1) ή δύο (2) μαθήματα. Σε ένα (1) 

μάθημα, αν ο/η μαθητής/τρια απέτυχε σε τρία (3) μαθήματα και σε δύο (2) 

μαθήματα, αν απέτυχε σε τέσσερα (4) μαθήματα, ώστε ο/η μαθητής/τρια να 

αποφύγει τη στασιμότητα.  

9. Ο/Η μαθητής/τρια μεταφέρει μέχρι δύο (2) μαθήματα από την Α' στη Β' τάξη και 

από τη Β' στην Γ' τάξη, στα οποία απέτυχε στις ανεξετάσεις Ιουνίου, αν δεν μένει 

στάσιμος/η σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 8. 

10.  Ο/Η μαθητής/τρια της Γ' τάξης απολύεται από το Γυμνάσιο εφόσον συγκεντρώνει 

βαθμό τουλάχιστον 8 (οκτώ) σε ένα (1) ή δύο (2) μαθήματα στις ανεξετάσεις του 

Ιουνίου και δεν μένει στάσιμος/η, σύμφωνα με την παράγραφο 8. Νοείται ότι στη 

γραπτή ανεξέταση συγκεντρώνει τουλάχιστον έξι (6). Νοείται περαιτέρω ότι, ο 

Καθηγητικός Σύλλογος δύναται, σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από μελέτη και 

εκτίμηση της περίπτωσης κάθε μαθητή/τριας ξεχωριστά και τεκμηριωμένα, να 

επιδείξει λελογισμένη επιείκεια, ώστε αυτός/η να μην παραμείνει στάσιμος/η. Ως 

τέτοιες ειδικές περιπτώσεις, σημειώνονται: (ί) Τα σοβαρά προβλήματα υγείας. (ίί) Η 

επίδειξη ουσιαστικής βελτίωσης και προόδου, παρά τις αντιξοότητες του 

περιβάλλοντος, ή και των προσωπικών του αδυναμιών. (ίίί) Τα σοβαρά 

προσωπικά/οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα. Μπροστά στις τέτοιες ειδικές 

περιπτώσεις, ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί να αυξήσει τη βαθμολογία του/της 

μαθητή/τριας μέχρι και δύο (2) μονάδες, ως ακολούθως: - Στην περίπτωση της πιο 

πάνω υποπαραγράφου (α), της παραγράφου 8, σε ένα (1) μάθημα. - Στην περίπτωση 

της υποπαραγράφου (β), της παραγράφου 8, σε ένα (1) ή δύο (2) μαθήματα. Σ' ένα (1) 
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μάθημα, αν ο/η μαθητής/τρια απέτυχε σε τρία (3) μαθήματα και σε δύο (2) 

μαθήματα, αν απέτυχε σε τέσσερα (4) μαθήματα, ώστε ο/η μαθητής/τρια να 

αποφύγει τη στασιμότητα. 

11.  Μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν τον βαθμό τετραμήνου τους σε 

μαθήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή εξέταση, δικαιούνται να λάβουν 

μέρος σε γραπτές εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο του τετραμήνου στα 

μαθήματα αυτά. Προς τούτο, απαιτείται η γραπτή δήλωση εκ μέρους των 

ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών πριν από τη διακοπή των μαθημάτων. Οι βαθμοί 

του τετραμήνου για όλα τα μη εξεταζόμενα στο τέλος των τετραμήνων μαθήματα 

ανακοινώνονται γραπτώς στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 

από τη διακοπή των μαθημάτων του αντίστοιχου τετραμήνου. Ο βαθμός του 

γραπτού συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του βαθμού της χρονιάς. Νοείται ότι οι 

βαθμοί των τετραμήνων για τα εξεταζόμενα μαθήματα ανακοινώνονται γραπτώς 

στους/στις μαθητές/τριες την τελευταία ημέρα, πριν από τη διακοπή των μαθημάτων 

του αντίστοιχου τετραμήνου.  

12.  Για τους/τις μαθητές/τριες που δικαιολογημένα κατά την κρίση του Καθηγητικού 

Συλλόγου δεν προσέρχονται στην κανονική γραπτή εξέταση πρώτης σειράς 

τετραμήνου, το Σχολείο ορίζει δεύτερη σειρά εξέτασης αμέσως μετά την πρώτη σειρά 

εξέτασης. 

13.  Στις ανεξετάσεις Ιουνίου εξετάζονται επίσης οι μαθητές/τριες, που 

δικαιολογημένα δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση τετραμήνου, ως και οι 

μαθητές/τριες που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοίτησης. Νοείται ότι στην 

περίπτωση των μαθητών/τριών, που δικαιολογημένα κατά την κρίση του 

Καθηγητικού Συλλόγου δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση, οι μαθητές/τριες 

αυτοί/ες εξετάζονται γραπτώς για το αντίστοιχο τετράμηνο και διατηρούν την 

προφορική βαθμολογία του τετραμήνου. Νοείται, περαιτέρω, ότι στην περίπτωση 

των μαθητών/τριών, που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοίτησης ή 

αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις τετραμήνου, οι μαθητές/τριες αυτοί/ες 

εξετάζονται μόνο γραπτώς χωρίς να διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων. 
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Νοείται περαιτέρω, ότι οι μαθητές/τριες αυτοί/ες εξετάζονται στην εξεταστέα ύλη 

και των δύο (2) τετραμήνων. 

Β. ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  

1. Ο κατώτερος προβιβαστικός βαθμός, δηλαδή η βάση, είναι «Σχεδόν Καλά» 10. 

2. Μαθητές/τριες που υστερούν (η ετήσια επίδοσή τους είναι κάτω του 10) σε 

μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου είναι υποχρεωμένοι 

να λάβουν μέρος στη γραπτή εξέταση Μαΐου-Ιούνιου και στα μαθήματα αυτά. 

3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο 

βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δυο τετραμήνων.  

4. Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο βαθμός 

του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δυο τετραμήνων και της γραπτής 

εξέτασης (τετράμηνα: 35% και βαθμός τελικής εξέτασης: 30%). 

5. Οι μαθητές/τριες που αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση τον 

Δεκέμβριο (Α΄ Λυκείου) ή/και τον Μάιο-Ιούνιο, παραπέμπονται σε γραπτή εξέταση 

στις ανεξετάσεις Ιουνίου και ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο βαθμός του έτους. 

6. Ο/Η μαθητής/τρια προάγεται τον Ιούνιο 

(1) όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν καλά» 10. 

(2) όταν υστερεί σε ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα, 

αλλά ό μέσος όρος των βαθμών των εξεταζομένων μαθημάτων και του 

μαθήματος στο οποίο υστερεί είναι τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10. 

7. Ο/Η μαθητής/τρια παραμένει στάσιμος/η τον Ιούνιο 

(1) όταν υστερεί σε τρία ή περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα 

(2) όταν υστερεί σε δυο εξεταζόμενα και δυο ή περισσότερα μη εξεταζόμενα 

μαθήματα 

(3) λόγω μη πλήρους φοίτησης  
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8. Ο/Η μαθητής/τρια παραπέμπεται σε ανεξέταση το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, 

όταν η βαθμολογία του/της για το έτος δεν εμπίπτει στις διατάξεις των πιο πάνω 

παραγράφων (6) ή (7). 

Ο/Η μαθητής/τρια λαμβάνει μέρος σε γραπτή και προφορική εξέταση. Θεωρείται 

ότι επιτυγχάνει, αν ο μέσος όρος των βαθμών, γραπτής και προφορικής εξέτασης 

είναι τουλάχιστον δέκα (10) και έχει πάρει στην γραπτή εξέταση τουλάχιστον έξι (6). 

Οι μαθητές/τριες που παραπέμπονται στην ανεξέταση Ιουνίου λόγω μη πλήρους 

φοίτησης ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις Ιουνίου, εξετάζονται 

μόνο γραπτώς, χωρίς να διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων. 

9. (α) Οι μαθητές/τριες που δικαιολογημένα, κατά την κρίση του Καθηγητικού 

Συλλόγου, δεν προσέρχονται στην κανονική εξέταση, συμμετέχουν σε δεύτερη 

σειρά εξέτασης, που ορίζει το σχολείο αμέσως μετά την πρώτη σειρά εξέτασης. 

(2) Στις ανεξετάσεις Ιουνίου εξετάζονται επίσης και οι μαθητές/τριες που 

δικαιολογημένα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις Ιουνίου. Οι μαθητές/τριες 

αυτοί/ες, εξετάζονται μόνο γραπτώς και διατηρούν την προφορική βαθμολογία 

των τετραμήνων. 

10. Ο/Η μαθητής/τρια των τάξεων Α΄ και Β΄ Λυκείου προάγεται κατά την περίοδο των 

ανεξετάσεων Δεκεμβρίου (όπου ισχύει η εφαρμογή νομοθεσίας εξετάσεων 

τετραμήνων) και Ιουνίου: 

(1) όταν σε κάθε μάθημα έχει πάρει βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10, 

(2) όταν υστερεί σε ένα μη εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα, αλλά 

ο μέσος όρος των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του έτους και 

του μαθήματος στο οποίο υστερεί, είναι τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10. 

11. Ο/Η μαθητής/τρια παραμένει στάσιμος/η κατά την περίοδο των ανεξετάσεων 

Ιουνίου: 
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(1) όταν δεν συγκεντρώσει τους βαθμούς που προβλέπονται για την προαγωγή 

του/της στην παράγραφο 10, 

(2) όταν αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις Ιουνίου για εξέταση, 

(3) όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του είκοσι τοις εκατόν (20%) του 

διδακτικού χρόνου του προγράμματος ανατροφοδότησης και 

ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας που προσφέρεται στους/στις 

μαθητές/τριες που παραπέμπονται στις ανεξετάσεις Ιουνίου. 

12. Ο/Η μαθητής/τρια της Γ΄ Λυκείου απολύεται: 

(1) όταν σε κάθε μάθημα έχει ετήσια επίδοση τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10, 

(2) όταν υστερεί σε ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα, 

αλλά ο μέσος όρος των βαθμών των εξεταζομένων γραπτά στο τέλος του χρόνου 

μαθημάτων και του μαθήματος στο οποίο υστερεί είναι τουλάχιστον «Σχεδόν 

Καλά» 10, 

(3) όταν υστερεί σε ένα (1) εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα με 

βαθμό όχι κατώτερο του 08 (οκτώ), αλλά ο μέσος όρος των βαθμών όλων των 

εξεταζόμενων γραπτά στο τέλος του χρόνου μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου 

και του βαθμού του μαθήματος όπου υστερεί, είναι τουλάχιστον 12. 

13. (α) Μαθητής/τρια της Γ΄ Λυκείου που δεν απολύεται τον Ιούνιο, δικαιούται ύστερα 

από γραπτή αίτηση του στον Διευθυντή, να προσέλθει σε γραπτές μόνο εξετάσεις, 

κατά τις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου ή Φεβρουαρίου, μέσα στα επόμενα 

τρία (3) σχολικά έτη. 

(2) Οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης προς τον/την Διευθυντή/τρια είναι: 

(i) 30 Απριλίου, για τις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου και 

(ii) 15 Ιανουαρίου, για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου. 

(3) Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι η καθοριζόμενη κατά τη συγκεκριμένη 

σχολική χρονιά που υποβάλλεται η αίτηση. 
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Γ. ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  

1. Ο κατώτερος προβιβαστικός βαθμός, δηλαδή η βάση, είναι «Σχεδόν Καλά» 10. 

2. Μαθητές/τριες που υστερούν (η ετήσια επίδοσή τους είναι κάτω του 10) σε 

μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου είναι 

υποχρεωμένοι/ες να λάβουν μέρος στη γραπτή εξέταση Μαΐου-Ιούνιου και στα 

μαθήματα αυτά. 

3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο 

βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δυο τετραμήνων.  

4. Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο βαθμός 

του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δυο τετραμήνων και της γραπτής 

εξέτασης (τετράμηνα: 35% και βαθμός τελικής εξέτασης: 30%). 

5. Οι μαθητές/τριες που αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση τον 

Μάιο-Ιούνιο, παραπέμπονται σε γραπτή εξέταση στις ανεξετάσεις Ιουνίου και ο 

βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο βαθμός του έτους. 

6. Ο/Η μαθητής/τρια προάγεται τον Ιούνιο: 

(1) όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν καλά» 10, 

(2) όταν υστερεί σε ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα, 

αλλά ό μέσος όρος των βαθμών των εξεταζόμενων μαθημάτων και του 

μαθήματος στο οποίο υστερεί είναι τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10. 

7. Ο/Η μαθητής/τρια παραμένει στάσιμος/η τον Ιούνιο: 

(1) όταν υστερεί σε τρία (3) ή περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα, 

(2) όταν υστερεί σε δυο (2) εξεταζόμενα και δυο (2) ή περισσότερα μη εξεταζόμενα 

μαθήματα, 

(3) λόγω μη πλήρους φοίτησης  
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8. Ο/Η μαθητής/τρια παραπέμπεται σε ανεξέταση το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, 

όταν η βαθμολογία του/της για το έτος δεν εμπίπτει στις διατάξεις των πιο πάνω 

παραγράφων (6) ή (7). 

Ο/Η μαθητής/τρια λαμβάνει μέρος σε γραπτή και προφορική εξέταση. Θεωρείται 

ότι επιτυγχάνει, αν ο μέσος όρος των βαθμών, γραπτής και προφορικής εξέτασης 

είναι τουλάχιστον δέκα (10) και έχει πάρει στην γραπτή εξέταση τουλάχιστον έξι (6). 

Οι μαθητές/τριες που παραπέμπονται στην ανεξέταση Ιουνίου λόγω μη πλήρους 

φοίτησης ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις Ιουνίου, εξετάζονται 

μόνο γραπτώς, χωρίς να διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων. 

9. (1) Οι μαθητές/τριες που δικαιολογημένα, κατά την κρίση του Καθηγητικού 

Συλλόγου, δεν προσέρχονται στην κανονική εξέταση, συμμετέχουν σε δεύτερη 

σειρά εξέτασης, που ορίζει το σχολείο αμέσως μετά την πρώτη σειρά εξέτασης. 

(2) Στις ανεξετάσεις Ιουνίου εξετάζονται επίσης και οι μαθητές/τριες που 

δικαιολογημένα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις Ιουνίου. Οι μαθητές/τριες 

αυτοί/ες, εξετάζονται μόνο γραπτώς και διατηρούν την προφορική βαθμολογία 

των τετραμήνων. 

10. Ο/Η μαθητής/τρια των τάξεων Α΄ και Β΄ Λυκείου προάγεται κατά την περίοδο των 

ανεξετάσεων Ιουνίου: 

(1) όταν σε κάθε μάθημα έχει πάρει βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10, 

(2) όταν υστερεί σε ένα μη εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα, αλλά 

ο μέσος όρος των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του έτους και 

του μαθήματος, στο οποίο υστερεί, είναι τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10. 

11. Μαθητής/τρια παραμένει στάσιμος/η κατά την περίοδο των ανεξετάσεων Ιουνίου: 

(1) όταν δεν συγκεντρώσει τους βαθμούς που προβλέπονται για την προαγωγή 

του/της στην παράγραφο 10, 

(2) όταν αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις Ιουνίου για εξέταση, 
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(3) όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του είκοσι τοις εκατόν (20%) του 

διδακτικού χρόνου του προγράμματος ανατροφοδότησης και 

ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας που προσφέρεται στους/στις 

μαθητές/τριες που παραπέμπονται στις ανεξετάσεις Ιουνίου. 

12. Ο/Η μαθητής/τρια της Γ΄ Λυκείου απολύεται: 

(1) όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10, 

(2) όταν υστερεί σε ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα, 

αλλά ο μέσος όρος των βαθμών των εξεταζομένων γραπτά στο τέλος του χρόνου 

μαθημάτων και του μαθήματος στο οποίο υστερεί είναι τουλάχιστον «Σχεδόν 

Καλά» 10, 

(3) όταν υστερεί σε ένα (1) εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα με 

βαθμό όχι κατώτερο του 08 (οκτώ), αλλά ο μέσος όρος των βαθμών όλων των 

εξεταζόμενων γραπτά στο τέλος του χρόνου μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου 

και του βαθμού του μαθήματος όπου υστερεί, είναι τουλάχιστον 12. 

13. (1) Μαθητής/τρια της Γ΄ Λυκείου που δεν απολύεται τον Ιούνιο, δικαιούται ύστερα 

από γραπτή αίτηση του στον Διευθυντή, να προσέλθει σε γραπτές μόνο εξετάσεις, 

κατά τις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου ή Φεβρουαρίου, μέσα στα επόμενα 

τρία (3) σχολικά έτη. 

(2) Οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης προς τον/την Διευθυντή/τρια είναι: 

(i) 30 Απριλίου, για τις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου και 

(ii) 15 Ιανουαρίου, για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου. 

(3) Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι η καθοριζόμενη κατά τη συγκεκριμένη 

σχολική χρονιά που υποβάλλεται η αίτηση. 

4. ΔΙΑΓΩΓΗ 

(1) Η διαγωγή τετραμήνου και η διαγωγή έτους των μαθητών χαρακτηρίζεται στο τέλος 

κάθε τετραμήνου και στο τέλος της σχολικής χρονιάς αντίστοιχα, με απόφαση του 
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καθηγητικού συλλόγου, ως κοσμιοτάτη, κοσμία, καλή, επίμεμπτη, κακή, χωρίς να 

δίνεται αριθμητική βαθμολογία. 

(2) Για το χαρακτηρισμό της διαγωγής έτους του μαθητή, αυτός διατηρείται ο ίδιος με το 

χαρακτηρισμό των δύο (2) τετραμήνων, στις περιπτώσεις που οι χαρακτηρισμοί 

διαγωγής των τετραμήνων είναι οι ίδιοι. 

(3) Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφορά στο χαρακτηρισμό διαγωγής στα δύο (2) 

τετράμηνα, ο καθηγητικός σύλλογος αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής 

έτους. 

(4) (α) Η διαγωγή έτους μαθητή χαρακτηρίζεται ως Κοσμιοτάτη, μόνον όταν έστω 

και σε ένα (1) τετράμηνο η διαγωγή του μαθητή έχει χαρακτηριστεί ως Κοσμιοτάτη. 

(β) Σε περίπτωση μείωσης διαγωγής μαθητή από το χαρακτηρισμό κοσμιοτάτη οι 

λόγοι τεκμηριώνονται και αναγράφονται σε σχετικό πρακτικό του καθηγητικού 

συλλόγου. 

(5) Στα ενδεικτικά επίδοσης τετραμήνου και στα δελτία ετήσιας επίδοσης αναγράφεται 

ο χαρακτηρισμός της διαγωγής. Από το σχολείο δίνεται σχετικό πιστοποιητικό 

διαγωγής, όταν ζητηθεί από το γονέα/κηδεμόνα ή από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στις 

περιπτώσεις που αυτό γίνεται μετά την αποφοίτησή του. 

(6) Σε περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, για την ομαλή και αποτελεσματική 

προσαρμογή του/της μαθητή/τριας στο νέο του σχολείο, οι υπεύθυνοι τμήματος των 

δύο (2) επηρεαζόμενων σχολείων με τη συνεργασία των δύο (2) καθηγητών 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και των οικείων εκπαιδευτικών 

ψυχολόγων, καταρτίζουν συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
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5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ – ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ  

Η μαθητική στολή είναι μια υποχρέωση που απορρέει από τους Κανονισμούς 

Λειτουργίας των Σχολείων, σύμφωνα με το ΥΠΠΑΝ. Τονίζει τη μαθητική ιδιότητα 

και θα πρέπει να κάνει περήφανους τους μαθητές και τις μαθήτριες, τόσο για τον 

εαυτό τους, όσο και για το Σχολείο τους. 

Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο με τη στολή τους είναι υποχρεωτική. 

Παρακαλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες να συμμορφώνονται προς τους 

σχετικούς κανονισμούς, όπως επίσης και οι γονείς/ κηδεμόνες τους να 

συνεργάζονται με το Σχολείο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία του, εφόσον η ευπρεπής και ομοιόμορφη ενδυμασία των μαθητών και 

μαθητριών συμβάλλει τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση. 

1. Επίσημη Στολή 

• Άσπρο πουκάμισο, γραβάτα με το έμβλημα του σχολείου και γκρίζο παντελόνι . 

• Πουλόβερ μπορντό με το έμβλημα του σχολείου, με μανίκια και με άνοιγμα στο 

λαιμό σε σχήμα V. 

• Σακάκι γκρίζο. 

• Παπούτσια απλά μαύρα δερμάτινα. 

2. Καθημερινή Στολή  

• Παντελόνι γκρίζο. 

• Πουκάμισο άσπρο ή μπλούζα/φανέλα με γιακά μονόχρωμη λευκή. 

• Πουλόβερ ή φούτερ μονόχρωμο μπορντό ή μπλε (σκούρο). 

• Σακάκι ή μπουφάν στα ίδια χρώματα. 
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• Παπούτσια δερμάτινα ή αθλητικά στα χρώματα του σχολείου (μαύρο, μπλε, 

γκρίζο) 

• Μαθήτριες → Φούστα: Γκρίζα, με δυο πιέτες. 

3. Στολή Γυμναστικής (μαθητές – μαθήτριες) 

• Παντελονάκι μονόχρωμο μπλε ή μαύρο ή γκρίζο. 

• Φανέλα άσπρη (μονόχρωμη) ή μπλε, με μανίκι κοντό, χωρίς γράμματα, σχέδια ή 

διαφημίσεις. 

• Παπούτσια αθλητικά. 

• Φόρμα μπλε, μαύρη ή γκρίζα (μονόχρωμη), χωρίς γράμματα ή διαφημίσεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !  Η φόρμα επιτρέπεται μόνο στο μάθημα της Γυμναστικής. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο με τη φόρμα της 

Γυμναστικής μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχουν την ΠΡΩΤΗ περίοδο 

Γυμναστική. Αποχωρούν από το σχολείο με αυτήν, μόνο στην περίπτωση κατά την 

οποία έχουν Γυμναστική την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ περίοδο. Κατά τις υπόλοιπες περιόδους 

φορούν την καθημερινή στολή τους. 

4. Στολή για τα Εργαστήρια 

• Μπλούζα άσπρη, μακριά. 

5. Υπερβολές στην εμφάνιση 

Δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εμφάνιση των μαθητών/τριών, γιατί αυτές δεν 

συνάδουν προς την αξιοπρεπή και καλαίσθητη παρουσία τους. Η εμφάνισή τους στο 

Σχολείο πρέπει απαραίτητα να συνάδει με τη μαθητική τους ιδιότητα. 

Στο πλαίσιο της ορθής διαπαιδαγώγησης των νέων, το Σχολείο θεωρεί την 

υπερβολή στην εμφάνιση των μαθητών/τριών παράπτωμα. Ως εκ τούτου, ο κάθε 

μαθητής και η κάθε μαθήτρια θα πρέπει να έχει υπόψη και να αποφεύγει τα πιο 
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κάτω, τα οποία κρίνονται ως υπερβολές, σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΠΑΝ αλλά 

και του Σχολείου: 

Σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίστηκε με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού, δεν επιτρέπονται στο σχολείο τα ακόλουθα: 

Για τους μαθητές: Βαμμένα μαλλιά, ιδιόρρυθμο κούρεμα, αξύριστο πρόσωπο, γένια 

ή υπογένειο, σκουλαρίκια (στη μύτη, στα αφτιά, στα φρύδια, στη γλώσσα κ.α.), 

διακοσμητικές αλυσίδες και άλλα παρόμοια. 

Για τις μαθήτριες: Ιδιόρρυθμη κόμμωση (βαμμένα μαλλιά ή εξεζητημένες 

ανταύγειες), μακιγιαρισμένο πρόσωπο, τα μακριά ή/και βαμμένα νύχια, 

χαμηλόμεσο παντελόνι, παντελόνι κολάν, πολύ κοντή και στενή φούστα. 

Επιτρέπονται δαχτυλίδια, βραχιόλια και σκουλαρίκια σε λελογισμένο αριθμό. 

Για τους χειμερινούς μήνες επιτρέπονται ο σκούφος (όχι μέσα στην τάξη) και το 

κασκόλ σε χρώματα που ταιριάζουν με τη στολή (όχι αθλητικών ομάδων). 

Γενικά τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθήτριες θα πρέπει να αποφεύγουν το 

προκλητικό ντύσιμο και επιλογές που δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα και 

την ευπρεπή εμφάνιση, όπως έχει καθοριστεί πιο πάνω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

➢ Η συμμόρφωση προς τον κανονισμό της μαθητικής στολής και εμφάνισης είναι 

αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των μαθητών και της οικογένειάς τους. 

➢ Μαθητής/τρια που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κανονισμού για 

τη στολή, λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο, το οποίο, 

θα διαχειριστεί το όλο ζήτημα με εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα. 

➢ Η προσέλευση στο σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή αποτελεί παράπτωμα και 

συνεπάγεται την επιβολή των αντίστοιχων παιδαγωγικών μέτρων. 
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➢ Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη μαθητής/τρια, να προσέλθει στο σχολείο χωρίς 

την προβλεπόμενη στολή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, πριν ακόμα αρχίσει η 

πρώτη περίοδος των μαθημάτων (ή και από την προηγούμενη ημέρα), σχετική 

γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση. 

Β. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

• Η προσέλευση στο Σχολείο γίνεται έγκαιρα και πριν χτυπήσει το κουδούνι για 

την πρώτη περίοδο.  

• Μαθητής/τρια που απουσιάζει κατά ή την πρώτη περίοδο από το Σχολείο 

γίνεται δεκτός/ή μετά από επικοινωνία με έναν από τους γονείς ή κηδεμόνες 

του/της. 

• Μαθητής/τρια που καθυστερεί να μπει στην τάξη μετά από διάλειμμα ή αλλαγή 

περιόδου γίνεται δεκτός/ή στο μάθημα (χωρίς άδεια εισόδου) και ο/η 

διδάσκων/ουσα σημειώνει στο απουσιολόγιο το χρόνο αργοπορίας του/της. 

• Συστηματικές καθυστερήσεις συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα και 

αντιμετωπίζονται με παιδαγωγικά μέτρα που επιβάλλει ο Διευθυντής. 

• Η έξοδος από το Σχολείο σε ώρες εργάσιμες, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης, 

αποτελεί σοβαρό σχολικό παράπτωμα. Σε τέτοια περίπτωση ενημερώνεται 

αμέσως ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας. 

• Ο/Η μαθητής/τρια που έχει σοβαρό λόγο να φύγει από το Σχολείο, χρειάζεται 

γραπτή άδεια εξόδου. Η άδεια εκδίδεται από τον Διευθυντή, ο οποίος βρίσκεται 

στο γραφείο του, εφόσον πρώτα επικοινωνήσει με τους γονείς/ κηδεμόνες. 

• Η άδεια εξόδου, που ο/η μαθητής/τρια εξασφαλίζει από τη Διεύθυνση, 

προσυπογράφεται και από τον/την καθηγητή/τρια της περιόδου κατά την οποία 

χορηγείται η άδεια και ακολούθως ο/η μαθητής/τρια εγκαταλείπει το σχολείο. 

• Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, που αφορούν κυρίως προβλήματα υγείας, η 

Διεύθυνση αντιμετωπίζει το πρόβλημα κατά την κρίση της και ενημερώνει 
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συγχρόνως τους γονείς ή τον κηδεμόνα, καθώς και τον/την καθηγητήτρια της 

περιόδου αποχώρησης του/της μαθητή/τριας. 

Γ. ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

1. Το θέμα των απουσιών είναι πολύ σημαντικό για την ομαλή φοίτηση των 

μαθητών/τριών. Οι απουσίες λογίζονται μία για κάθε διδακτική περίοδο. 

2. Οι διδάσκοντες/ουσες της 1ης περιόδου, καταγράφουν τα ονόματα των 

απόντων/ούσων μαθητών/τριών και ενημερώνουν άμεσα την Γραμματεία, η οποία 

επικοινωνεί με τους κηδεμόνες τους. Οκτώ (8) αδικαιολόγητες απουσίες 1ης 

περιόδου, έχουν ως αποτέλεσμα μία ημέρα αποβολής.  

3. Μαθητής/τρια που απουσίασε έστω και για μία (1) περίοδο διδασκαλίας, οφείλει με 

την επάνοδό του/της στο σχολείο και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες να φέρει δικαιολογητικό απουσίας, στον/στην Υπεύθυνο/η 

Καθηγητή/τρια του τμήματός του/της. 

Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ο/η μαθητής/τρια υποχρεούται να φέρει το 

δικαιολογητικό όχι αργότερα από δύο (2) εργάσιμες μέρες. 

4. Όταν ο/η μαθητής/τρια προτίθεται να απουσιάσει από το σχολείο, τότε οι γονείς ή 

κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως και εγγράφως το σχολείο. 

5. Σε περίπτωση που του/της δόθηκε άδεια εξόδου από το σχολείο, ο/η μαθητής/τρια, 

επιστρέφει το αντίγραφο υπογεγραμμένο από τον κηδεμόνα του/της. Ο 

Καθηγητικός Σύλλογος δε δεσμεύεται από τις βεβαιώσεις, όταν έχει σχηματίσει δική 

του γνώμη για την αναλήθεια του προβαλλόμενου λόγου ασθένειας ή δεν θεωρεί 

δικαιολογημένους άλλους λόγους για απουσία. 

6. Η αδικαιολόγητη απουσία του/της μαθητή/τριας από το σχολείο αποτελεί 

πειθαρχικό παράπτωμα. 

7. Μαθητής/τρια που απουσίασε δικαιολογημένα πέραν των δύο (2) εργάσιμων 

ημερών, λόγω ασθένειας, αποβολής ή άλλης τεκμηριωμένης αιτίας από το σχολείο, 
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έχει υποχρέωση να καλύψει τα κενά στα μαθήματα που έχασε, με τη βοήθεια των 

καθηγητών/τριών του. 

8. Δεν σημειώνονται απουσίες  

(1) Για μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε σχολικές αποστολές με απόφαση του 

Υ.Π.Π.Α.Ν. στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή απασχολούνται σε σχολική 

δραστηριότητα που τους ανατέθηκε από τη Διεύθυνση. 

Ο/Η μαθητής/τρια οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τη Διεύθυνση του σχολείου. 

(2) Για μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε εξωτερικές εξετάσεις (π.χ. GCE A Level, 

IGCSE). 

9. Το σχολείο ενημερώνει έγκαιρα τους γονείς ή κηδεμόνες για τα θέματα απουσίας 

του/της μαθητή/τριας τουλάχιστον μέχρι την επόμενη ημέρα της απουσίας 

του/της. 

10. Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε τετράμηνου ο Καθηγητικός Σύλλογος και το 

αργότερο σε έξι (6) ημέρες από αυτήν, ενημερώνεται για τις απουσίες των 

μαθητών/τριών κατά το τετράμηνο που έληξε. Μετά τη λήψη απόφασης του 

Καθηγητικού Συλλόγου δε γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε άλλο έγγραφο και οι 

γονείς ή οι κηδεμόνες ενημερώνονται εντός δύο (2) ημερών. 

Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

1. Οι μαθητές/τριες παραμένουν στην τάξη όταν τελειώσουν το διαγώνισμα ή τη 

γραπτή έκθεση. Μαθητές/τριες που δικαιολογημένα απουσιάζουν από 

διαγώνισμα, μπορεί να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά με την πρώτη ευκαιρία, 

κατά την κρίση του/της καθηγητή/τριάς τους. Μαθητές/τριες που αρνούνται να 

γράψουν σε διαγώνισμα, βαθμολογούνται με μονάδα. 

2. Σκόπιμη απουσία μαθητών/τριών κατά την περίοδο ή τις περιόδους που 

προηγούνται προειδοποιημένου διαγωνίσματος θα θεωρείται ως αδικαιολόγητη, 

εκτός αν η δικαιολογία για την απουσία κριθεί ικανοποιητική από τον 

Διευθυντή. 
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3. Οι μαθητές/τριες παραδίδουν τα διορθωμένα διαγωνίσματα στους 

γονείς/κηδεμόνες τους για ενημέρωση και υπογραφή. Αυτά θα πρέπει να 

επιστρέφονται κατά τις επόμενες 2-3 ημέρες. Η πλαστογράφηση υπογραφής 

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

4. Στην περίπτωση απώλειας του διαγωνίσματος ή άρνησης ή αμέλειας εκ μέρους 

του/της μαθητή/τριας να παραδώσει το διαγώνισμα στον/στη 

διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια εντός της πιο πάνω προθεσμίας, τότε ο/η 

εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να μην του/της παραδώσει άλλο επόμενο 

διαγώνισμα παρά μόνο να τον/την ενημερώσει για τον βαθμό του/της. 

5. Ο βαθμός του διαγωνίσματος σε καμία περίπτωση δε θεωρείται και βαθμός του 

τετραμήνου. 

Ε. ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ  

Με τον όρο «εξωσχολικοί» εννοούνται ειδικά όσοι/ες – κυρίως νεαροί/ές ή πρώην 

μαθητές/τριες του σχολείου – χωρίς να έχουν συγκεκριμένη και ουσιαστική εργασία, 

εισέρχονται στο σχολείο, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης και παραβιάζουν ουσιαστικά 

τον σχολικό χώρο. 

Όσοι/ες μαθητές/τριες υποβοηθούν με τη στάση τους την παραβίαση του σχολικού 

χώρου, είναι συνυπεύθυνοι/ες και συνένοχοι/ες και διαπράττουν σοβαρό παράπτωμα. 

Οι εξωσχολικοί που έχουν λόγο να εισέλθουν στο σχολείο, απευθύνονται στη Διεύθυνση 

για χορήγηση άδειας. 

ΣΤ. ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Γυμνασιακός Κύκλος: τα κινητά απαγορεύονται ρητά.  

Λυκειακός Κύκλος:  
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1. Η χρήση κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες διδασκαλίας όπως και σε εκδηλώσεις 

ή συγκεντρώσεις στον χώρο του σχολείου, απαγορεύεται ρητά από τους 

κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.  

2. Προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων όλοι/ες οι μαθητές/τριες θα πρέπει 

κατά την είσοδό τους στην τάξη, να τοποθετούν τα κινητά τους, 

απενεργοποιημένα, στις ειδικές θυρίδες που είναι τοποθετημένες σε όλες τις 

αίθουσες. 

Σε περίπτωση παράβασης των κανονισμών αυτών, ο/η εκπαιδευτικός αφαιρεί το 

κινητό από τον/την μαθητή/τρια και αφού απενεργοποιηθεί παραδίδεται στη 

Γραμματεία του σχολείου και του/της επιστρέφεται μετά τη λήξη των μαθημάτων της 

ημέρας. 

6. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ 

Το σχολείο δεν παρέχει υπηρεσία αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων. 

7. ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 

1. Μαθητής/τρια παραπέμπεται σε ανεξέταση τον Ιούνιο, στα εξεταζόμενα 

μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος: 

(1) αν έχει σημειώσει συνολικό αριθμό απουσιών από 137 μέχρι 153, των δύο αριθμών 

συμπεριλαμβανομένων, 

(2) αν έχει σημειώσει κατά το δεύτερο τετράμηνο συνολικό αριθμό απουσιών από 68 

μέχρι 77, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων, 

(3) αν έχει σημειώσει σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα, απουσίες περισσότερες του 

οκταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το 

πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα. 

2. Μαθητής/τρια παραμένει στάσιμος/η: 
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(1) αν έχει σημειώσει συνολικό αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 154, του αριθμού 

αυτού συμπεριλαμβανόμενου, 

(2) αν έχει σημειώσει κατά το δεύτερο τετράμηνο συνολικό αριθμό απουσιών 

μεγαλύτερο των 78, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανόμενου. 

8. ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 

(1) Στα Δελτία Προόδου αναγράφεται όρος «Πλήρης Φοίτηση», αν ο/η μαθητής/τρια 

έχει λιγότερες από 27 απουσίες. Αναγράφεται, επίσης, ο αριθμός των απουσιών 

του/της. 

(2) Στους/Στις τελειόφοιτους/ες μαθητές/τριες απονέμονται τιμητικά διπλώματα, αν η 

φοίτησή τους έχει χαρακτηριστεί ως «Πλήρης». 

9. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Ο/Η διευθυντής/ντρια του σχολείου, σε περίπτωση στην οποία εκδηλώνεται 

μολυσματική ασθένεια ανάμεσα στα παιδιά ή ασθένεια για την οποία υπάρχει υποψία 

ότι είναι μολυσματική, ενημερώνει τη Γραμματεία του Σχολείου η οποία με τη σειρά της 

ειδοποιεί αμέσως τον/την πλησιέστερο κυβερνητικό/η ιατρικό/ή λειτουργό.  Αποκλείει 

προσωρινά από το σχολείο κάθε παιδί που έχει προσβληθεί από τέτοια ασθένεια, 

ωσότου δοθεί σχετική ιατρική γνωμάτευση. Ταυτόχρονα, πληροφορεί σχετικά το 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και ενημερώνει τους 

γονείς ή τον/την κηδεμόνα του μαθητή/τριας. 

10.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΑΝΩΝ 

Απαγορεύεται η διενέργεια εράνων στο σχολείο, εκτός από τους εγκεκριμένους εράνους 

που διεξάγει η Επιτροπή Εθελοντισμού, π.χ. Ερυθρός Σταυρός, ΠΑΣΥΚΑΦ, UNICEF, 

Σχολή Τυφλών κλπ. Η συνδρομή σε οποιονδήποτε έρανο είναι καθαρά εθελοντική. 
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