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Νέα εποχή για τη δηµόσια Μέση Εκπαίδευση, µε την ψήφιση των νέων 

Κανονισµών Λειτουργίας των Δηµοσίων Σχολείων και της 
Νοµοθεσίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 

 
 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ψήφιση από τη σηµερινή ολοµέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, των 
νέων Κανονισµών Λειτουργίας των Δηµοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και 
της νέας Νοµοθεσίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Τα δύο νοµοθετήµατα 
εντάσσονται στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης που πραγµατοποιείται τα τελευταία 
χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση, και θα συµβάλουν στη βελτίωση και αναβάθµιση 
της παρεχόµενης ποιότητας στην εκπαίδευση. 
 
Τα νοµοθετήµατα έρχονται να εκσυγχρονίσουν το υφιστάµενο πλαίσιο 
λειτουργίας του δηµοσίου σχολείου, µε τρόπο ώστε να αυξάνεται η 
λειτουργικότητα και η αποτελεσµατικότητα της διοίκησης της σχολικής µονάδας,  
να βελτιώνεται το µαθησιακό κλίµα και τα µαθησιακά αποτελέσµατα, και να 
καλλιεργείται ο αλληλοσεβασµός, η αυτοπειθαρχία και η υπευθυνότητα του 
µαθητή, και η θετική στάση του προς το σχολείο. Παράλληλα, βελτιώνεται και 
γίνεται πιο δίκαιο και αντιπροσωπευτικό το σύστηµα εισαγωγής στη δηµόσια 
τριτοβάθµια εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας.  
 
Συγκεκριµένα, προβλέπονται οι εξής αλλαγές στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα: 

• Διαχωρίζονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε Εξετάσεις Απόλυσης από τη 
Μέση Εκπαίδευση και σε Εξετάσεις Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Με αυτό τον τρόπο ξεχωρίζει η συγκριτική από τη 
διαµορφωτική αξιολόγηση και αξιοποιούνται καλύτερα τα πλεονεκτήµατα 
της καθεµιάς προς όφελος του µαθητή. Τερµατίζεται επίσης η στρέβλωση 
της συνύπαρξης δύο εξετάσεων µε διαφορετική φιλοσοφία και σκοπό σε 
ένα εξεταστικό δοκίµιο. 

• Καθιερώνονται σταδιακά στη Μέση Εκπαίδευση Εξετάσεις Τετραµήνων 
για σκοπούς προαγωγής και απόλυσης, αντί των Τελικών Εξετάσεων που 
γίνονται σήµερα. Κατά συνέπεια, η ύλη ανά εξέταση θα µειωθεί στη µισή, 
και θα εκλείψει το µεγάλο άγχος που έχουν οι µαθητές κάθε Μάιο-Ιούνιο 
πριν τις εξετάσεις. Επίσης, οι δύο εξεταστικές περίοδοι ετησίως θα 
ωθήσουν τους µαθητές σε πιο συστηµατική µελέτη και θα συµβάλουν στην 
καλλιέργεια υπευθυνότητας και συνέπειας. Επιπλέον, θα παρέχεται 
έγκαιρα στους υστερούντες µαθητές βοήθεια για αντιµετώπιση των 
µαθησιακών τους αναγκών.     



• Οι Ανεξετάσεις και οι Κατατακτήριες Εξετάσεις µεταφέρονται τον Ιούνιο. Οι 
µαθητές θα απαλλαγούν από το καλοκαιρινό άγχος και την παραπαιδεία, 
ενώ θα επιτυγχάνεται κάθε καλοκαίρι πιο έγκαιρη στελέχωση των 
σχολικών µονάδων. 

• Εφαρµόζεται αριθµητική βαθµολογία και στο Γυµνάσιο, ώστε η 
αξιολόγηση του µαθητή να είναι πιο αντικειµενική και να αποφεύγονται οι 
τωρινές στρεβλώσεις.  

• Εφαρµόζεται πρόγραµµα ενισχυτικής /υποστηρικτικής διδασκαλίας στο 
τέλος κάθε τετραµήνου, για πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
µαθησιακών αναγκών. 

• Αναδοµείται και αναβαθµίζεται ο θεσµός «Δηµιουργικότητα – Δράση – 
Κοινωνική Προσφορά» (Δ.Δ.Κ.) και επεκτείνεται και στο Γυµνάσιο.  

• Καταργείται το απαράδεκτο δικαίωµα των αδικαιολόγητων απουσιών των 
µαθητών από το σχολείο. 

• Απλοποιούνται οι διαδικασίες παρακολούθησης των απουσιών των 
µαθητών. 

• Προωθείται η έγκαιρη ενηµέρωση των γονιών για τις απουσίες των 
παιδιών τους και αυξάνεται ο βαθµός της γονικής εποπτείας στον τοµέα 
αυτό. 

• Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο των παιδαγωγικών µέτρων και 
επαναπροσδιορίζεται η αποβολή του µαθητή. 

• Βελτιώνονται οι διαδικασίες διαχείρισης µαθητών µε ιδιαιτερότητες  που υστερούν 
στον µαθησιακό τοµέα ή παρουσιάζουν ελλιπή φοίτηση. 

• Αναβαθµίζεται η συµµετοχή των Οργανωµένων Γονέων στις εκπαιδευτικές 
διαδικασίες, και συγκεκριµένα στην Ετοιµασία Εσωτερικών Κανονισµών 
Λειτουργίας και στο Πειθαρχικό Σώµα των Σχολείων.    

• Βελτιώνεται το πλαίσιο των µαθητικών εκλογών, για ανάδειξη τόσο των 
Συµβουλίων τάξης και του Κεντρικού Μαθητικού Συµβουλίου του 
σχολείου, όσο και των ΕΣΕΜ  και της ΠΣΕΜ. 

• Καθορίζονται µε σαφέστερο τρόπο τα καθήκοντα των Διευθυντικών 
στελεχών και των Υπευθύνων Τµηµάτων της σχολικής µονάδας, και 
θεσµοθετείται η Διευθυντική Οµάδα. 

• Βελτιώνεται το πλαίσιο εγγραφών και µετεγγραφών στα Δηµόσια Σχολεία 
και γίνεται ευκολότερη η εγγραφή σε αυτά µαθητών από τα Ιδιωτικά. 
 

Τα νοµοθετήµατα που ψηφίστηκαν σήµερα συµπληρώνουν και εναρµονίζονται 
πλήρως µε τις υπόλοιπες σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που εφαρµόζονται στη 
Μέση Εκπαίδευση και αποσκοπούν στη συνολική αναβάθµιση του δηµόσιου 
σχολείου. Συγκεκριµένα, οι νέες ρυθµίσεις συµπληρώνουν την εφαρµογή του 
νέου σύγχρονου Λυκείου µε τις κατευθύνσεις επιλογής µαθηµάτων και την 
κατάργηση του αναχρονιστικού θεσµού του ενιαίου Λυκείου, τα νέα Πλαίσια 
Πρόσβασης στα δηµόσια Πανεπιστήµια της Κύπρου και της Ελλάδας, και τα νέα, 
εκσυγχρονισµένα Αναλυτικά Προγράµµατα που διδάσκονται στα σχολεία µας. 
 
Το ΥΠΠ εκφράζει τις ευχαριστίες του στους Πανεπιστηµιακούς, στους 
εκπροσώπους των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, του 
Συνδέσµου Διευθυντών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και των Οργανωµένων 
Γονέων και Μαθητών, που έλαβαν µέρος στις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν τα 
τελευταία δύο χρόνια, και που συνέδραµαν, µαζί µε ανώτερα στελέχη όλων των 
Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του ΥΠΠ, στην ετοιµασία των σχετικών Εκθέσεων 
/Προτάσεων. Ευχαριστίες εκφράζονται και προς τη Νοµική Υπηρεσία της 
Δηµοκρατίας για την πολύτιµη συµβολή της. Τέλος, το ΥΠΠ ευχαριστεί θερµά τον 



Πρόεδρο και όλα τα Μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής για την πολύµηνη 
εργασία τους µε σκοπό την προώθηση των µεταρρυθµίσεων, για την 
εποικοδοµητική και αγαστή συνεργασία που είχαν µε το ΥΠΠ και το πνεύµα 
κατανόησης που επέδειξαν σε όλες τις συνεδρίες της Επιτροπής. 


