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                    7 Μαΐου 2021 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Δημόσιων Λυκείων και  
Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης  
(Ιδίου Τύπου) 
 
Θέμα: Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση μαθητών/μαθητριών Λυκείων και 

ΤΕΣΕΚ 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι για τη φετινή σχολική χρονιά 

2020 – 2021 θα ισχύσουν τα ακόλουθα: 

Για την Α΄ και Β΄ τάξη Λυκείου 

 Τα μαθήματα για την Α΄ και Β΄ Λυκείου ολοκληρώνονται στις 19/05/2021.  

 Η περίοδος εξετάσεων (Α΄ σειρά) για την Α΄ τάξη είναι από τις 24/05 - 04/06/2021. 

 Η περίοδος εξετάσεων (Β΄ σειρά) για την Α΄ τάξη είναι από τις 07/06-10/06/2021. Το 

ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την 1/6/2021 μετά την ολοκλήρωση της Α΄ 

σειράς εξετάσεων.  

 Η περίοδος εξετάσεων (Α΄ σειρά) για τη B΄ τάξη είναι από τις 24/05 -10/06/2021. 

 Η περίοδος εξετάσεων (Β΄ σειρά) για την B΄ τάξη είναι από τις 14/06-17/06/2021. Το 

ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις 7/6/2021 μετά την ολοκλήρωση της Α΄ 

σειράς εξετάσεων.  

 Ο βαθμός που θα πετύχουν οι μαθητές/μαθήτριες, στρογγυλοποιημένος σε ακέραιες 

μονάδες στην κλίμακα 1-20, θα λογίζεται ως βαθμός Γραπτού Δοκιμίου τόσο για το 

Α΄ τετράμηνο όσο και για το Β΄ τετράμηνο. 

 Οι μαθητές που παραπέμπονται σε ανεξετάσεις θα παρακολουθήσουν το 

Πρόγραμμα Ενισχυτικής/Υποστηρικτικής Διδασκαλίας. Τα μαθήματα θα οργανωθούν 

από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων το χρονικό διάστημα από τις 08/6-
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23/6/2021. Η κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της, θα πρέπει να 

προχωρήσει στην ετοιμασία του δικού της προγράμματος, σε συνεννόηση με τον 

Επαρχιακό Επιθεωρητή.  

 Οι ανεξετάσεις θα διενεργηθούν, με ευθύνη της σχολικής μονάδας, μετά την εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων, από τις 25/06/2021 έως τις 29/06/2021. Στις 29/6/2021 θα γίνει 

η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και στις 30/6/2021 θα πραγματοποιηθούν οι 

εγγραφές των ανεξεταστέων μαθητών για τη σχολική χρονιά 2021-2022.  

 Ο βαθμός του Β΄ Τετραμήνου στα εξεταζόμενα μαθήματα θα πρέπει να ανακοινωθεί 

στους μαθητές/μαθήτριες πριν τη λήξη των μαθημάτων. 

 Ο βαθμός του Β΄ Τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα θα πρέπει να 

ανακοινωθεί στους/στις  μαθητές/μαθήτριες μέχρι τις 13/05/21. 

 Σημειώνεται ότι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να βελτιώσουν το βαθμό 

τετραμήνου τους σε μη εξεταζόμενα μαθήματα,  θα πρέπει να υποβάλουν  αίτημα για 

γραπτή εξέταση στα μαθήματα αυτά κατά την εξεταστική περίοδο του Β΄ Τετραμήνου, 

στη Γραμματεία του σχολείου τους, μέχρι την 19η Μαΐου 2021. 

 

Για το 1ο και 2ο έτος Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ):  

 Τα μαθήματα για το 1ο και 2ο έτος ΤΕΣΕΚ ολοκληρώνονται στις 19/05/2021.  

 Η περίοδος εξετάσεων (Α΄ σειρά) για το 1ο και 2ο έτος είναι από τις 24/05/21  - 

10/06/21. 

 Η περίοδος εξετάσεων (Β΄ σειρά ) για το 1ο έτος ΤΕΣΕΚ είναι από τις 08/06/21 – 

09/06/21. 

 Η περίοδος εξετάσεων (Β΄ σειρά ) για το 2ο έτος ΤΕΣΕΚ είναι από τις 14/06/21 – 

16/06/21. 

 Ο βαθμός του Β΄ Τετραμήνου στα εξεταζόμενα μαθήματα θα πρέπει να ανακοινωθεί 

στους μαθητές/μαθήτριες πριν τη λήξη των μαθημάτων. 

 Ο βαθμός του Β΄ Τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα θα πρέπει να 

ανακοινωθεί στους/στις  μαθητές/μαθήτριες μέχρι τις 13/05/21. 

 Σημειώνεται ότι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να βελτιώσουν το βαθμό 

τετραμήνου τους σε μη εξεταζόμενα μαθήματα,  θα πρέπει να υποβάλουν  αίτημα για 

γραπτή εξέταση στα μαθήματα αυτά κατά την εξεταστική περίοδο του Β΄ Τετραμήνου, 

στη Γραμματεία του σχολείου τους, μέχρι την 19η Μαΐου 2021. 

 Ο βαθμός που θα πετύχουν οι μαθητές/μαθήτριες, στρογγυλοποιημένος σε ακέραιες 

μονάδες στην κλίμακα 1-20, θα λογίζεται ως βαθμός Γραπτού Δοκιμίου τόσο για το 

Α΄ τετράμηνο όσο και για το Β΄ τετράμηνο. 

 Οι μαθητές που παραπέμπονται σε ανεξετάσεις θα παρακολουθήσουν το 

Πρόγραμμα Ενισχυτικής/Υποστηρικτικής Διδασκαλίας. Τα μαθήματα θα οργανωθούν 

από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων το χρονικό διάστημα από τις 08/6-

23/6/2021. Η κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της, θα πρέπει να 
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προχωρήσει στην ετοιμασία του δικού της προγράμματος, σε συνεννόηση με τον 

οικείο Επαρχιακό Επιθεωρητή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (για Λύκεια) και τον 

Γενικό Επιθεωρητή ΜΤΕΕΚ (για ΤΕΣΕΚ).  

 Οι ανεξετάσεις θα διενεργηθούν, με ευθύνη της σχολικής μονάδας, μετά την εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων, από τις 25/06/2021 έως τις 29/06/2021. Στις 29/6/2021 θα γίνει 

η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και στις 30/6/2021 θα πραγματοποιηθούν οι 

εγγραφές των ανεξεταστέων μαθητών για τη σχολική χρονιά 2021-2022.  

 

Σημειώνεται ότι, ανεξαρτήτως των όσων περιλαμβάνονται στους περί Λειτουργίας των 

Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017 έως του 2020, καθώς 

και σε οποιουσδήποτε άλλους κανονισμούς και εγκυκλίους για τις εξετάσεις προαγωγής, 

απόλυσης και ανεξετάσεις μαθητών/μαθητριών και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση 

που διαμορφώνεται με την εξέλιξη της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 

και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, αν χρειαστεί, θα διοργανωθεί φέτος και 

Γ΄ σειρά εξετάσεων για την Α΄ και Β΄ τάξη Λυκείων και 1ου και 2ου έτους ΤΕΣΕΚ. 

 

Για τη Γ΄ τάξη Λυκείου και 3ο έτος ΤΕΣΕΚ 

 Η λήξη των μαθημάτων ορίζεται την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021. 

 Η περίοδος των Παγκυπρίων εξετάσεων (Πρόσβασης και Απόλυσης) για την Γ΄ 

τάξη Λυκείου και 3ου έτους ΤΕΣΕΚ είναι από τις 21/05 -22/06/2021. 

 Οι ανεξετάσεις για την Γ΄ τάξη Λυκείου θα διενεργηθούν, με ευθύνη της σχολικής 

μονάδας, από τις 02/09/2021-06/09/2021. 

 Ο βαθμός του Β΄ Τετραμήνου στα εξεταζόμενα μαθήματα να ανακοινωθεί στους 

μαθητές/μαθήτριες πριν τη λήξη των μαθημάτων. 

 Ο βαθμός του Β΄ Τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα θα πρέπει να 

ανακοινωθεί στους/στις  μαθητές/μαθήτριες μέχρι τις 13/05/21. 

 Σημειώνεται ότι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να βελτιώσουν το βαθμό 

τετραμήνου τους σε μη εξεταζόμενα μαθήματα,  θα πρέπει να υποβάλουν  αίτημα 

για γραπτή εξέταση στα μαθήματα αυτά κατά την εξεταστική περίοδο του Β΄ 

Τετραμήνου, στη Γραμματεία του σχολείου τους, μέχρι την 19η Μαΐου 2021. 

 Ο τελικός βαθμός έτους, για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, υπολογίζεται ως ο 

μέσος όρος των βαθμολογιών στα δύο Τετράμηνα. 

 Ο τελικός βαθμός έτους, για τα εξεταζόμενα μαθήματα, υπολογίζεται ως το 

άθροισμα των βαθμολογιών στα δύο Τετράμηνα και στις απολυτήριες εξετάσεις, 

με αναλογία 35% για κάθε τετράμηνο και 30% για τον βαθμό τελικής εξέτασης. 
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Απουσίες:  

Σε σχέση με τις απουσίες των  μαθητών/μαθητριών, ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στους 

Κανονισμούς Λειτουργίας Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 18 (17) των Κανονισμών, στις περιπτώσεις 

μαθητών/μαθητριών με μη πλήρη φοίτηση, ο Καθηγητικός Σύλλογος έχει τη διακριτική 

εξουσία σε ειδικές, δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μαθητών/μαθητριών, που 

παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχικής 

υγείας, να αποφασίζει διαφορετικά.  

 

Πρόγραμμα Δημιουργικότητα – Δράση – Κοινωνική Προσφορά (ΔΔΚ) 

Η αξιολόγηση/αποτίμηση της συμμετοχής του/της μαθητή/μαθήτριας στο πρόγραμμα 

ΔΔΚ  θα γίνει όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς. 

 

 

 

 

 α.α Κωνσταντίνος Γεωργίου 

            Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                    Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης  
                   Διευθυντής  
        Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης  

         Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

 

 

 


