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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ  

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Ε.Κ.Σ. 

6 του 1961. 

12 του 1965 

45 του 1965 

49 του 1966 

50 του 1967 

87 του 1968 

58 του 1969.  

 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτικών Σχολείων 

Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 

του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της 

Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του 

Υπουργείου Παιδείας Νόμου, (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και 

θα διαβάζεται μαζί με τον περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης Νόμο του 1961, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα 

άρθρα 3(2) και 4 των περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των 

Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της 

Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμων του 1965 έως 1969 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκαν 

με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των 

Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της 

Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου, Νόμοι του 1961 έως 

2013. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου, με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 11Α      

σ’ αυτόν. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 11 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 11Α: 

  

«Ειδική διάταξη. 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

30.11.1990 

19.6.1992 

27.10.1994 

21.7.1995 

9.2.1996 

10.12.1999 

29.5.2000 

6.4.2001 

27.4.2001 

11Α.-(1) Ανεξάρτητα με όσα διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο 

και σε οποιοδήποτε άλλο  νόμο, καθώς και στους περί Λειτουργίας 

των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και 

ειδικότερα στην παράγραφο (9) του Κανονισμού 8 αυτών, ισχύουν 

τα ακόλουθα: 
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27.7.2001 

29.3.2002 

9.5.2003 

25.7.2003 

8.7.2005 

23.12.2005 

24.3.2006 

24.7.2009 

23.7.2010 

15.4.2011. 

  

 (α) Μαθητές οι οποίοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της 

ηλικίας τους δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο.   

   

 (β) Μαθητές οι οποίοι συμπληρώνουν το 21ο έτος της 

ηλικίας τους δεν μπορούν να φοιτήσουν σε Λύκειο ή σε 

Τεχνική Σχολή. 

   

   (2) Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, σε πολύ εξαιρετικές 

περιπτώσεις, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού μπορεί να 

επιτρέψει σε μαθητή, με αιτιολογημένη απόφασή του σύμφωνα με 

την Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού: 

  

 (i) να συνεχίσει την φοίτησή του στην τρίτη τάξη 

Γυμνασίου εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος 

της ηλικίας του, ή 

   

 (ii) να προαχθεί στην πρώτη τάξη Λυκείου ή στην πρώτη 

τάξη Τεχνικής Σχολής, ανάλογα με την περίπτωση, 

εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας 

του.». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


