
Φοίτηση 
Απνπζίεο θαη δηθαηνιόγεζή ηνπο 

1. Ενημέρωζη ηοσ κηδεμόνα 

Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή επζχλεηαη εμ νινθιήξνπ ν θεδεκφλαο ηνπ.        
Ο ππεχζπλνο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ, θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο, αθνχ 
ελεκεξψζεη ηνλ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ, φηη ν καζεηήο ζπκπιήξσζε ήδε ηξηάληα (30) απνπζίεο 
δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιφγεηεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη ηνλ θεδεκφλα κε ηαρπδξνκηθή 
επηζηνιή, ε νπνία ζηέιλεηαη κε ηε κέξηκλα ηνπ ζρνιείνπ απφ 1 έσο 5 θάζε κήλα γηα ηηο απνπζίεο ηνπ κήλα 
πνπ πξνεγήζεθε θαη απφ 15 έσο 20 Mαΐνπ γηα ην πξψην 15/κεξν ηνπ ίδηνπ κήλα. Με ηελ παξαπάλσ 

επηζηνιή ν θεδεκφλαο ελεκεξψλεηαη θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηε ζρνιηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή. 
Ο θεδεκφλαο θάζε καζεηή νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα θαηά ηηο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ γηα λα ελεκεξψλεηαη ππεχζπλα γηα ηε θνίηεζε ηνπ καζεηή ιακβάλνληαο ζρεηηθφ 
ελππφγξαθν ζεκείσκα ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή. Η επηζηνιή απνζηέιιεηαη ζην θεδεκφλα αλεμάξηεηα απφ 
ηελ πξνζέιεπζε ηνπ ή φρη ζην ζρνιείν θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ην ελππφγξαθν ζεκείσκα. 

2. Δικαιολόγηζη αποσζιών 

Ο θεδεκφλαο θάζε καζεηή πνπ απνπζίαζε γηα ιφγνπο πγείαο απφ ην ζρνιείν πεξηζζφηεξν απφ δχν εκέξεο, 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ν ίδηνο, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηε δεθάηε κέξα απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ 
καζεηή ζην ζρνιείν, βεβαίσζε δεκφζηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή ζρνιηαηξηθήο ππεξεζίαο ή 

νπνηνπδήπνηε ηδηψηε γηαηξνχ, πνπ λα πηζηνπνηεί ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο. 
Η βεβαίσζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο δηθαηνινγεηηθφ γηα ηηο αληίζηνηρεο απνπζίεο. Μεηά ηελ αλσηέξσ 
πξνζεζκία θαλέλα δηθαηνινγεηηθφ ππνβαιιφκελν εθπξφζεζκα δελ γίλεηαη δεθηφ. Κάζε βεβαίσζε 

ππνβάιιεηαη κε αίηεζε θαη θαηαρσξίδεηαη ζην πξσηφθνιιν απαξαηηήησο. Γηα ηε δηθαηνιφγεζε απνπζηψλ 
δχν εκεξψλ, ιφγσ αζζελείαο ή άιισλ ζνβαξψλ νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ, αξθεί ελππφγξαθν ζεκείσκα ηνπ 
θεδεκφλα πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ίδην απνθιεηζηηθά δέθα κέξεο απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ καζεηή ζην 
ζρνιείν. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ ν θεδεκφλαο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ην πνιχ δέθα εκέξεο αζξνηζηηθά γηα φιν ην έηνο. 
Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη δε δεζκεχνπλ ην ζχιινγν, φηαλ ν ίδηνο γλσξίδεη κε ηθαλά θαη επαξθή 

ζηνηρεία ηνπο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο απνπζίαο ηνπ καζεηή. 

3. Σε καμία περίπηωζη δε θεωρούνηαι δικαιολογημένες αποσζίες μαθηηών: 
α)Όηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζε ψξεο ηνπ εκεξεζίνπ 
πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο. Γηα ηελ πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία 
δηδαθηηθή ψξα ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη δπλαηφλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ζπιιφγνπ, λα δηθαηνινγεζνχλ απνπζίεο νθεηιφκελεο ζε εμαηξεηηθά ζνβαξνχο αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, πνπ 
αλαθέξνληαη ζε ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαηξηθέο, ζπγθνηλσληαθέο θαη άιιεο θάζε ζρνιείνπ. 
β)Όηαλ νθείινληαη ζε νκαδηθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο, απνκάθξπλζε ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν. 
γ)Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ ελφο ζρνιείνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κε ιάβεη ππφςε ηνπ, θαηά ην 
ραξαθηεξηζκφ θαη θνίηεζε ησλ καζεηψλ, ηηο απνπζίεο ηξηψλ (3) εκεξψλ πνπ νθείινληαη ζε πεηζαξρηθέο 
θπξψζεηο. 

Όηαλ νη απνπζίεο απηέο αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο εκέξεο ηφηε ν ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ έρεη 
ηελ δπλαηφηεηα λα κελ ππνινγίζεη, απφ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ απνβνιήο, φζεο απνπζίεο 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο κφλν ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο, ηηο νπνίεο εκέξεο επηιέγεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ. 
Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην νη απνπζίεο απηέο λα ζεκεηψλνληαη ζην βηβιίν απνπζηψλ θαηά ηξφπν 
δηαθεθξηκέλν 

  

Απνπζίεο θαη ραξαθηεξηζκόο θνίηεζεο   

Η θνίηεζε φισλ ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Μέζεο Γεληθήο θαη Τερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθ/ζεο 
θαη ραξαθηεξίδεηαη σο επαξθήο, ή ειιηπήο ή αλεπαξθήο κε βάζε ην γεληθφ ζχλνιν ησλ απνπζηψλ, πνπ 

ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ , κέρξη ηελ εκέξα 
ραξαθηεξηζκνχ ηεο, εηήζηα πξνθνξηθή επίδνζε ζε φια ηα καζήκαηα. 

1. Επαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή, εθόζνλ:  
α) Τν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ην νηθείν δηδαθηηθφ έηνο, αλεμάξηεηα απφ 
ην ιφγν ζηνλ νπνίν νθείινληαη, δελ ππεξβαίλεη ηηο εμήληα ηέζζεξηο(64). 
β) Τν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφ δεθαηέζζεξηο(114)θαη φρη πέξα ησλ 
εθαηφ εμήληα ηεζζάξσλ(164), απφ ηηο νπνίεο νη πάλσ απφ ηηο εμήληα ηέζζεξηο (64) είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή 
νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ βεβαηψλεηαη φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ θαη Γεληθφο Μέζνο φξνο ηεο 

πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηξηψλ ηξηκεληαίσλ βαζκψλ, 
δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) θαη ε 
δηαγσγή ηνπ είλαη θνζκηφηαηε. 
γ) Σηελ πεξίπησζε καζεηψλ αζιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δηνξγαλψζεηο (δηεζλείο, 
παλειιήληνπο αγψλεο...)κε βεβαίσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. 



δ)Οη καζεηέο πνπ ε θνίηεζε ηνπο ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο ζεσξνχληαη φηη θνίηεζαλ θαλνληθά θαη γίλνληαη 
δεθηνί ζηηο πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο εμεηάζεηο πεξηφδνπ Ινπλίνπ. 
2. Ειιηπήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή εθόζνλ: 
α)ν αξηζκφο ησλ απνπζηψλ πνπ ζεκείσζε ν καζεηήο είλαη πάλσ απφ εθαηφ δεθαηέζζεξηο(114) θαη φρη 

πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφλ εμήληα ηέζζεξηο (164) απνπζίεο, απφ ηηο νπνίεο φιεο νη πάλσ απφ ηηο εμήληα 
ηέζζεξηο (64) είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ βεβαηψλεηαη φπσο αλαθέξεηαη 
παξαπάλσ, αιιά ε θνίηεζε ηνπ δελ ραξαθηεξίζηεθε απφ ην Σχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ επαξθήο 

β)Με εηδηθή πξάμε ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη ειιηπή ηε θνίηεζε καζεηή πνπ 
ζεκείσζε πάλσ απφ εθαηφ εμήληα-ηέζζεξηο (164) θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ δηαθφζηεο δεθαηέζζεξηο(214) 
απνπζίεο, εθφζνλ φιεο νη πάλσ απφ ηηο εμήληα ηέζζεξηο (64) είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε 
αζζέλεηα πνπ βεβαηψλεηαη φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ε επίδνζε ηνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θαη 
ε δηαγσγή ηνπ είλαη θνζκηνηάηε. γ)Μαζεηέο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη ειιηπήο παξαπέκπνληαη 
ζε νιηθή θαηά Σεπηέκβξην εμέηαζε, πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

3. Αλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ ηηο εμήληα ηέζζεξηο (64) 
απνπζίεο θαη δελ εκπίπηεη ζε θακηά απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο. Μαζεηέο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε 
ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαιάβνπλ ηελ θνίηεζε ηνπο ζηελ ίδηα ηάμε. 

  

Πεξίνδνη δηδαθηηθνύ έηνπο 

Η δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ δηεμάγεηαη θαηά ηηο αθφινπζεο δηδαθηηθέο πεξηφδνπο πνπ νλνκάδνληαη 
ηξίκελα. 
α) Α' ηξίκελν απφ 11 Σεπηεκβξίνπ κέρξη 30 Ννεκβξίνπ γηα φια ηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπ/ζεο. 
β) Β' ηξίκελν απφ 1 Γεθεκβξίνπ κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ Φεβξνπαξίνπ γηα φια ηα ζρνιεία ηεο Γ.Δ. 
γ) Γ' ηξίκελν απφ 1 Μαξηίνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ καζεκάησλ ε νπνία νξίδεηαη κε ππνπξγηθή 
απφθαζε 

  

Χαξαθηεξηζκόο, θιάδνη καζεκάηωλ 

Τα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην Γπκλάζην, δεκφζην θαη ηδησηηθφ, εκεξήζην θαη εζπεξηλφ, θαηαηάζζνληαη 
ζε δχν νκάδεο, σο εμήο: 

Μαζήκαηα Α' Οκάδαο (Βαζηθά): 

α) Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία, 

β) Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία, 
γ) Μαζεκαηηθά, 
δ) Θξεζθεπηηθά, 

ε) Ιζηνξία, 
ζη)Σηνηρεία Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο 
δ) Φπζηθή, 
ε) Φεκεία, 
ζ) Γεσγξαθία-Γεσινγία, 
η) Αλζξσπνινγία-Υγηεηλή, 
ηα)Βηνινγία 

ηβ)Ξέλε γιψζζα 
ηγ)Πιεξνθνξηθή 
Μαζήκαηα Β' Οκάδαο (κε Βαζηθά): 
α) Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο , 
β) Φπζηθή Αγσγή, 
γ) Μνπζηθή, 

δ) Καιιηηερληθά, 
ε) Τερλνινγία 
ζη)Οηθηαθή Οηθνλνκία. 

Κιάδνη καζεκάησλ 

Σχκθσλα κε ην αλσηέξσ σξνιφγην πξφγξακκα, ηα καζήκαηα κε θιάδνπο είλαη: 
α) Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία κε θιάδνπο: 
i) Aξραία Διιεληθή Γξακκαηεία απφ κεηάθξαζε θαη 
ii) Αξραία Διιεληθή Γιψζζα κέζα απφ αξραία, βπδαληηλά θαη ιφγηα θείκελα . 

β) Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία κε θιάδνπο: 
i) Νενειιεληθή Γιψζζα θαη 
ii) Νενειιεληθή Γξακκαηεία. 
γ) Αηζζεηηθή Αγσγή κε θιάδνπο: 
i) Καιιηηερληθά θαη 



ii) Μνπζηθή. 
δ) Πιεξνθνξηθή-Τερλνινγία κε θιάδνπο: 
i) Πιεξνθνξηθή θαη 
ii) Τερλνινγία. 

ε) Φπζηθή-Φεκεία κε θιάδνπο: 
i) Φπζηθή θαη 
ii) Φεκεία 

Σηα καζήκαηα πνπ έρνπλ θιάδνπο ν θάζε θιάδνο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη ρσξηζηά. 

Ο κέζνο φξνο ησλ θιάδσλ καζήκαηνο απνηειεί ην γεληθφ βαζκφ επίδνζεο ζην κάζεκα. 

  

Δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

Η αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην Γπκλάζην πξνθχπηεη απφ: 
1) ηελ θαζεκεξηλή πξνθνξηθή εμέηαζε θαη ηελ φιε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε δηδαθηηθή - καζεζηαθή 
δηαδηθαζία Καηά ηελ πξνθνξηθή δνθηκαζία αμηνινγνχληαη θαη βαζκνινγνχληαη : 
α ) ε επηκέιεηα ησλ καζεηψλ, 
β ) ε εηδηθή επίδνζή ηνπο ζην κάζεκα ηεο εκέξαο 

γ) ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζ` φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. 

Οη δηδάζθνληεο νθείινπλ κε πξνζσπηθή ηνπο επζχλε λα κεξηκλνχλ ψζηε ζηηο πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο λα 
ππνβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα θάζε ηξηκήλνπ ζ' φια ηα καζήκαηα φινη νη καζεηέο ρσξίο εμαίξεζε. 
2) ηηο νιηγφιεπηεο γξαπηέο δνθηκαζίεο (ηεζη) Η νιηγφιεπηε γξαπηή εμέηαζε δηελεξγείηαη ρσξίο 
πξνεηδνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο θαη πξνυπνζέηνπλ 
απαληήζεηο, ηηο νπνίεο κπνξνχλ νη καζεηέο λα δηαηππψλνπλ ζην ρξφλν πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ εμέηαζε 

απηή. Οη νιηγφιεπηεο γξαπηέο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη ρσξίο πεξηνξηζκφ θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαζεγεηή πνπ 
δηδάζθεη ην κάζεκα 
3) ηηο σξηαίεο ππνρξεσηηθέο γξαπηέο δνθηκαζίεο, νη νπνίεο γίλνληαη, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε αλά κία θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ ηξηκήλσλ θαη θαιχπηνπλ ηελ χιε επξχηεξεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ππφ ηνλ φξν 
φηη πξνεγήζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν κάζεκα ζρεηηθή αλαθεθαιαίσζε Οη γξαπηέο σξηαίεο δνθηκαζίεο 
γίλνληαη κε ηελ επζχλε ηνπ δηδάζθνληα, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαθηέαο χιεο. 
Σρεηηθφ πξφγξακκα θαηαηίζεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ, ν νπνίνο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο νηθείνπο 

δηδάζθνληεο ζπληνλίδεη ηε δηεμαγσγή ησλ δνθηκαζηψλ απηψλ έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηελέξγεηα 
σξηαίσλ δνθηκαζηψλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο καζήκαηα ηελ ίδηα κέξα θαη ζε πεξηζζφηεξα ησλ ηξηψλ ηελ 
ίδηα εβδνκάδα. Τα γξαπηά δνθίκηα ησλ αλσηέξσ γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαη δνθηκαζηψλ δηνξζψλνληαη απφ ηνλ 
δηδάζθνληα, ηίζεληαη ππφςε ησλ καζεηψλ γηα λα ελεκεξσζνχλ σο πξνο ηελ επηηπρή ή φρη αλάπηπμε ηνπ 
ζέκαηνο θαη παξαδίδνληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ γηα θχιαμε κέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 
Δπίζεο ηίζεληαη ππφςε ησλ γνλέσλ, εθφζνλ ην δεηήζνπλ. 

  

Τξηκεληαίνη βαζκνί επίδνζεο ηωλ καζεηώλ 

Μαζεηέο ηπθινί, θσθνί ή βαξήθννη θαη φζνη πάζρνπλ απφ κφληκε ή παξνδηθή ζσκαηηθή αλαπεξία ή εηδηθή 
δηαηαξαρή ηνπ ιφγνπ (ιεγαζζέλεηα, δπζιεμία ) απνδεηθλπφκελα, φηαλ δελ είλαη πξνθαλή, απφ εηδηθφ 
Γηαγλσζηηθφ Κέληξν, εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο 
θαη αμηνινγνχληαη κε βάζε έλα απφ ηα δχν πξνβιεπφκελα είδε δνθηκαζίαο θαη κφλν. 

  

Ελεκέξωζε ηωλ θεδεκόλωλ γηα ηελ ηξηκεληαία επίδνζε ηωλ καζεηώλ 

Με ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ πξαγκαηνπνηνχληαη παηδαγσγηθέο ζπζθέςεηο, ζηηο νπνίεο κεηέρεη φιν ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη έρνπλ σο ζέκα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ζε επίπεδν ηάμεο θαη 
ζρνιείνπ. 
Η ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ ηάμε. 
Η ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 
θαηαλνήζεη θαιχηεξα ην καζεηή θαη λα ηνλ αμηνινγήζεη ζσζηφηεξα. Τν ζρνιείν γλσζηνπνηεί ζηνπο γνλείο 
ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα πνπ θάζε εθπαηδεπηηθφο δέρεηαη ζε ζπλεξγαζία ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 

 

 



Γξαπηέο αλαθεθαιαηωηηθέο εμεηάζεηο Μαΐνπ-Ινπλίνπ 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, ν Σχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ θάζε ζρνιείνπ Γ.Δ., 
απνθαζίδεη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ. 

Δθδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ γπκλαζίνπ θαη εθηειείηαη θάζε πξνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία γηα ηελ 
απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ πξνβιεπφκελσλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ζε φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάρηεθαλ ζηε 
δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, εθηφο απφ ηε Φπζηθή Αγσγή, ηε Μνπζηθή, ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία, ηελ 

Τερλνινγία, ηα Καιιηηερληθά θαη ην Σρνιηθφ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ. 
Τν πξφγξακκα ησλ εμεηάζεσλ απηψλ αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο δχν εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπο. 
Η εμεηαζηέα χιε νξίδεηαη απφ ην δηδάζθνληα, γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, 
θαηαρσξίδεηαη ζην βηβιίν χιεο θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνπο καζεηέο. 
Ωο εμεηαζηέα χιε θαηά κάζεκα νξίδνληαη ηα 3/5 ηεο χιεο πνπ δηδάρζεθε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δελ 
είλαη ιηγφηεξα απφ ην κηζφ ηεο δηδαθηέαο χιεο. 
Καηά ηηο γξαπηέο αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο, ηα ζέκαηα δηαηππψλνληαη έηζη ψζηε λα ειέγρεηαη ε απφδνζε 

πιεξνθνξηαθψλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα δηεξεπλάηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα εθαξκφδεη, λα 
ζπλδπάδεη, λα ζπλζέηεη, λα θξίλεη θαη γεληθφηεξα λα επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά έλα δεδνκέλν πιηθφ. 

 

Εμαγωγή απνηειέζκαηνο εηήζηαο πξνόδνπ ηωλ καζεηώλ 

Μεηά ηε ιήμε ησλ εμεηάζεσλ ν Γηεπζπληήο θαη ν Σχιινγνο θαζεγεηψλ ηνπ ζρνιείνπ πξνβαίλνπλ ζηελ 
εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηήζηαο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ. 
Ωο βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζεηή, ζε θάζε κάζεκα, ζην νπνίν γίλεηαη γξαπηή αλαθεθαιαησηηθή 
εμέηαζε, ινγίδεηαη ην 1/4 ηνπ αζξνίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ ηξηψλ ηξηκεληαίσλ βαζκψλ 

θαη ηνπ βαζκνχ ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ Ινπλίνπ. 
Σηα καζήκαηα, γηα ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη γξαπηή αλαθεθαιαησηηθή εμέηαζε, σο βαζκφο εηήζηαο 
επίδνζεο ινγίδεηαη ην 1/3 ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηξηψλ ηξηκεληαίσλ βαζκψλ. 
Ωο βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο ζηα καζήκαηα πνπ έρνπλ θιάδνπο ινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ηειηθψλ 
βαζκψλ θαηά θιάδν. 
Ο καζεηήο θξίλεηαη άμηνο πξναγσγήο ή απφιπζεο: 
α) Όηαλ έρεη ζε θάζε κάζεκα ησλ νκάδσλ Α' θαη Β' εηήζην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10). 

β) Όηαλ πζηεξεί ζε 1 σο 4 νπνηαδήπνηε καζήκαηα θαη έρεη Μ.Ο. ησλ καζεκάησλ ηεο Α' κφλν νκάδαο 
ηνπιάρηζηνλ πιήξεο δεθαηξία (13 ). 
Ο καζεηήο παξαπέκπεηαη ζε γξαπηή ή πξνθνξηθή θαηά πεξίπησζε εμέηαζε ζηα καζήκαηα πνπ δελ επέηπρε 
βαζκφ πξναγσγήο ή απφιχζεο, φηαλ πζηεξεί ζε έλα σο ηέζζεξα (4) ην πνιχ νπνηαδήπνηε καζήκαηα θαη 
δελ πιεξνχηαη ν φξνο πνπ πξνβιέπεη ε πξνεγνχκελε παξαγξάθνο. 

Μέζα ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ απνηειεζκάησλ 
εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ Μαΐνπ - Ινπλίνπ νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ 

αλαβαζκνιφγεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ηνπο, ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε ζην ζρνιείν 
θνίηεζεο ηνπο καδί κε ην πξνβιεπφκελν θάζε θνξά παξάβνιν. Οη δηεπζπληέο ησλ παξαπάλσ ζρνιείσλ 
δηαβηβάδνπλ ηα πξνο αλαβαζκνιφγεζε γξαπηά, κε θαιπκκέλα ηα ζηνηρεία ησλ καζεηψλ θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ 
θαζεγεηή, ζηε Γηεχζπλζε ή ην Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο ζην νπνίν ππάγνληαη, φπνπ θαη 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πξντζηάκελνπ επηηξνπή αλαβαζκνιφγεζεο απνηεινχκελε απφ 
θαζεγεηέο κε βαζκφ Α' πνπ ππεξεηνχλ ζε νηθεία ζρνιεία. 

Η βαζκνινγηθή θιίκαθα αμηνινγήζεσο ηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο επηδφζεσο ησλ καζεηψλ ζε θάζε 
κάζεκα είλαη : 1 - 20. 
Καηψηαην βαζκνινγηθφ φξην πξναγσγήο ή απνιχζεσο γηα θάζε κάζεκα θαη θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ εηεζίνπ 
απνηειέζκαηνο είλαη ν βαζκφο δέθα ( 10 ). 
Η βαζκνιφγεζε ηεο επηδφζεσο ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε αθέξαηνπο αξηζκνχο. Καηά ηελ εμαγσγή φκσο ησλ 
κέζσλ φξσλ ην ηπρφλ θιαζκαηηθφ κέξνο ηνπ βαζκνχ, εθφζνλ είλαη ίζν ε κεγαιχηεξν απφ ην κηζφ ηεο 
αθέξαηεο κνλάδαο, ινγίδεηαη σο αθέξαηε κνλάδα θαη πξνζηίζεηαη ζην αθέξαην κέξνο ηνπ, αιιηψο 

παξαιείπεηαη. 
Ο γεληθφο βαζκφο εηήζηαο πξνφδνπ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ καζεκάησλ, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη 

ζηα ππεξεζηαθά βηβιία, έληππα θαη ηίηινπο κε ην ηπρφλ θιαζκαηηθφ ηνπ κέξνο. Ο βαζκφο απηφο 
επηζεκαίλεηαη κε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο : "Αλεπαξθψο" "Μέηξηα", "Καιά", "Πνιχ Καιά", "Aξηζηα". Τν 
θαηψηαην βαζκνινγηθφ φξην ηνπ θάζε ραξαθηεξηζκνχ νξίδεηαη σο εμήο : 
α) "Αλεπαξθψο" 01 
β) "Μέηξηα" 10 

γ) "Καιά" 12 1/2 
δ )"Πνιχ θαιά" 15 1/2 
ε) "Aξηζηα" 18 1/2 

 



Παξαπεκπηηθέο θαη Επαλαιεπηηθέο Εμεηάζεηο 

Παξαπεκπηηθέο εμεηάζεηο 
α)Η παξαπεκπηηθή εμέηαζε γίλεηαη ζην ζρνιείν, ζην νπνίν θνίηεζε ν καζεηήο. Βαζκφο ηεο εμέηαζεο είλαη ν 

κέζνο φξνο ηεο πξνθνξηθήο θαη ηεο γξαπηήο εμέηαζεο ηνπ καζεηή απφ επηηξνπή δχν θαζεγεηψλ. 
β) Μαζεηήο πνπ ππφθεηηαη ζε παξαπεκπηηθή εμέηαζε θαη δελ πξνζέξρεηαη, ρσξίο επαξθή δηθαηνινγία, λα 
ππνζηεί ηελ εμέηαζε απηήλ θαηά ηελ θαζνξηζκέλε απφ ην ζρεηηθφ πξφγξακκα εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο 

ηεο, ζεσξείηαη φηη έιαβε κέξνο ζηελ εμέηαζε απηή θαη βαζκνινγείηαη κε ηε κνλάδα. 
γ) Αλ ν καζεηήο δελ πξνζέξρεηαη ζηελ αλσηέξσ παξαπεκπηηθή εμέηαζε απφ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο 
επαξθψο απνδεηθλπφκελνπο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνζειεχζεσο ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο ή άιιεο Δμεηαζηηθήο 
πεξηφδνπ. 
Δπαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεσο 
1. Μαζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ κε εηήζην απνηέιεζκα παξαπεκπηηθφ, πξνζεξρφκελνη ζηελ 
παξαπεκπηηθή εμέηαζε απνιχνληαη , αιιηψο δελ θξίλνληαη άμηνη απφιπζεο θαη ππνρξεψλνληαη λα 

πξνζέιζνπλ ζε επαλαιεπηηθή εμέηαζε ζε φια ηα καζήκαηα ηεο ηάμεο. 
2. Η εμέηαζε ησλ καζεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη ζην ζρνιείν φπνπ θνίηεζαλ ή θαη ζε 
άιιν ζρνιείν, δεκφζην ή ηδησηηθφ, αθνχ πξνεγεζεί ε θαλνληθή δηαδηθαζία κεηεγγξαθήο. 
3.Σηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεσο ηνπ Γπκλαζίνπ, πνπ δελ θξίλνληαη άμηνη απφιπζεο ή 
παξαπέκπνληαη, επηηξέπεηαη λα πξνζέξρνληαη ζε επαλαιεπηηθή εμέηαζε ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο θαη κέρξη λα απνθηήζνπλ ηνλ απνιπηήξην 
ηίηιν ηνπο ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα θνηηήζνπλ μαλά. 

4. Οη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη γξαπηά εθηφο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή πξφβιεςε απφ ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, ζηελ χιε φπνπ εμεηάδνληαη θαηά ην έηνο ηεο εμέηαζεο νη καζεηέο ηεο Τξίηεο (Γ`) ηάμεσο 
ηνπ Γπκλαζίνπ, φπνπ γίλεηαη ή εμέηαζε. 

  

Δηαγωγή 

1. Η δηαγσγή πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζρνιηθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ θαη ειέγρεηαη, 
ραξαθηεξίδεηαη θαη θαηαρσξίδεηαη εηο ηα νηθεία βηβιία. 
2. Η δηαγσγή θάζε καζεηή ραξαθηεξίδεηαη "θνζκηφηαηε", "θνζκία" ή "επίκεπηε". 
3. Ο εηήζηνο ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ γίλεηαη θαηά ηελ ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο απφ ην 
Σπιιφγν ησλ δηδαζθφλησλ κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ησλ ηπρφλ θαηαρσξεκέλσλ θπξψζεσλ. 

4. Δίδε θπξψζεσλ 
α) παξαηήξεζε 
β) επίπιεμε 

γ) σξηαία απνκάθξπλζε απφ ην δηδαζθφκελν κάζεκα 
δ) απνβνιή απφ ηα καζήκαηα κέρξη 3 εκέξεο 
ε) απνβνιή απφ ηα καζήκαηα κέρξη 5 εκέξεο 
ζη) αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 

5. Τηο θπξψζεηο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ: 
α)Ο Καζεγεηήο κφλνλ ηηο α΄, β΄ θαη γ΄ θπξψζεηο. 
β)Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σρνιείνπ ηηο α΄, β΄, γ΄ θαη δ΄ θπξψζεηο. 
γ) Σπκβνχιην απνηεινχκελν απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ, σο Πξνέδξνπ θαη ησλ δηδαζθφλησλ 
θαζεγεηψλ σο κειψλ ηηο α΄, β΄, γ΄, δ΄ θαη ε΄ θπξψζεηο. 
δ) Τε ζη΄ θχξσζε κπνξεί λα επηβάιιεη κφλνλ ε νινκέιεηα ηνπ Σπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Σρνιείνπ. 
6.Οη απνβαιιφκελνη καζεηέο κπνξνχλ λα παξακέλνπλ ζην ζρνιείν θαηά ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ 
καζεκάησλ, απαζρνινχκελνη κε κέξηκλα ηνπ Γ/ληή ηνπ Σρνιείνπ. 

 

Τηκεηηθέο δηαθξίζεηο 

1. Σηνπο καζεηέο πνπ πεηπραίλνπλ γεληθφ βαζκφ εηήζηαο πξνφδνπ "άξηζηα" θαη επηδεηθλχνπλ δηαγσγή 
"θνζκηφηαηε" απνλέκεηαη "αξηζηείνλ πξνφδνπ". 
2.Σηνλ πξψην καζεηή θάζε ηκήκαηνο κε εηήζην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ "ιίαλ θαιψο" θαη δηαγσγή"θνζκηφηαηε" 
απνλέκεηαη"Βξαβείνλ Πξνφδνπ". 
Η απνλνκή ησλ ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ γίλεηαη ηελ εκέξα ηεο Γηνξηήο ηεο Σεκαίαο. 

 


