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Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιο-

λόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων δ, ε και η της πα-

ραγράφου 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/1985 «Δομή 
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 167).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση α υπο-
περίπτωση ββ του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α' 118).

3. Τις με αριθμ. 14/21-04-2016, 32/12-08-2016, 35/
08-09-2016 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο 
πρώτο του Π.δ. 63/2005, Α' 98).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δι-
ατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

6. Τη με αριθμό 215/2016 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σχολικό και διδακτικό έτος

1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σε-
πτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου 
έτους.

2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σε-
πτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η 
διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους 
εξετάσεις.

4. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο 
διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η 
πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμ-

βρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο 
τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

Άρθρο 2

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατα-
τάσσονται σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μα-
θήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσ-
σική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μα-
θηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β') περιλαμβάνει τα εξής 
μαθήματα: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
(Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από 
Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεω-
γραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6) Θρησκευ-
τικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και 9) Οικιακή 
Οικονομία.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ') περιλαμβάνει τα εξής μαθή-
ματα: 1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 2) Μουσική -Καλλι-
τεχνικά 3) Φυσική Αγωγή.

2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα 
από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του 
Γυμνασίου.

Άρθρο 3

Διαδικασία αξιολόγησης

1. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή 
ορίζεται ως εξής:

Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά 
τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρα-
κάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή 
διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που 
δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην 
τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην 
εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την 
οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, 
την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες 
επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, 
την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της 
καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο 
σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,
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αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς που έχουν σε πρώτη 
ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Την επιτροπή 
συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου από εκπαιδευ-
τικούς του σχολείου και, σε περίπτωση που αυτοί δεν 
επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από 
τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς όμορων 
σχολείων. Οι μαθητές αυτοί δεν εξετάζονται στα μαθή-
ματα της τρίτης ομάδας (Ομάδας Γ'), αλλά για την εξαγω-
γή του ετήσιου προαγωγικου ή απολυτηρίου αποτελέ-
σματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που 
έλαβαν οι μαθητές στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο 
διδακτικό έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
12 του παρόντος διατάγματος. Αν μετά τις εξετάσεις οι 
ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή από-
λυσης σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 12 
του διατάγματος αυτού, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.

Άρθρο 14

Αξιολόγηση κατ' ιδίαν διδαχθέντων και

στρατεύσιμων μαθητών

1. Στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων μα-
θητών υπάγονται οι μαθητές που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1894/1990 (Α 110), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 
2413/1996 (Α 124).

2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (ΦΕΚ 314 
Β'), 48661/1974 (ΦΕΚ 607 Β'), 42373/1976 (ΦΕΚ 
652 Β'), Γ2/3922/28.12.1984 (ΦΕΚ 3 Β΄/07.01.1985), 
Γ2/3031/22.10.1985 (ΦΕΚ 726 Β'), Γ2/3560/25.9.1989 
(ΦΕΚ 720 Β') του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες καθο-
ρίζουν τις παθήσεις των μαθητών που δικαιολογούν την 
υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέ-
ντων, εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ' ιδίαν δι-
δαχθέντων,

α. όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, θα πρέπει οι γο-
νείς-κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, με την 
αίτηση τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης 
πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο 
Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονι-
στή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(Ε.Σ.Υ.) ή ϋ) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυ-
ντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή 
iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο 
Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει 
σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου,

β. όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερικό, 
ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. ΣΤ5/71/
01-12-1986 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 834 Β').

4. Οι κατ' ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μα-
θητές εξετάζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του 
Ιουνίου, προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα 
των Ομάδων Α' και Β' και προφορικά στα μαθήματα της 
Ομάδας Γ', πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο 
οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογού-
νται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από 
τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής 
Αγωγής. Η γραπτή εξέταση γίνεται στην ίδια εξεταστέα 
ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές 

για τα μαθήματα της Ομάδας Α'. Για την εξεταστέα ύλη 
στα μαθήματα των Ομάδων Β' και Γ' ισχύει η παρ. 4 του 
άρθρου 5 του διατάγματος αυτού.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και 
σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχο-
λείο διενεργείται ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτε-
λούμενης από εκπαιδευτικούς που έχουν σε πρώτη ή 
δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Την επιτροπή 
συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου από εκπαιδευ-
τικούς του σχολείου και, σε περίπτωση που αυτοί δεν 
επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από 
τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς όμορων 
σχολείων. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εκπαι-
δευτικών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο 
εξεταζόμενο μάθημα.

5. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολο-
γούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία 
που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης 
στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.

6. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος διατάγ-
ματος. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης 
στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ' εξαίρε-
ση στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα 
μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι 
μικρότερος από δέκα (10). Οι επαναληπτικές εξετάσεις 
του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη δι-
αδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέρω 
μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης σύμ-
φωνα με την παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου, τότε 
επαναλαμβάνουν την τάξη.

7. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική 
αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 
πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β' τετραμήνου.

Άρθρο 15

Αξιολόγηση μαθητών που προέρχονται

από ξένα σχολεία

1. Οι μαθητές που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλή-
ρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένα σχολεία που λει-
τουργούν στο εξωτερικό κατά το πρώτο έτος φοίτησης 
τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:

α. δεν βαθμολογούνται στα μαθήματα «Αρχαία Ελλη-
νική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία»,

β. εξετάζονται προφορικά στα μαθήματα «Μαθηματι-
κά», «Φυσική» και «Ιστορία» τόσο κατά τη διάρκεια των 
τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτή-
ριες εξετάσεις και

γ. εξετάζονται προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα 
κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.

Οι ανωτέρω μαθητές προάγονται ή απολύονται:
i) όταν έχουν σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης 

τουλάχιστον οκτώ (8) ή
ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδο-

σης τουλάχιστον έντεκα (11).
Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προ-

αγωγής ή απόλυσης:
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