
09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 

Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε 
να ενηµερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές για το τι θα ισχύσει το σχολικό έτος 2016-
2017. Ακολουθούν τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο: 

 
Σχολικό και διδακτικό έτος 
1. Το σχολικό έτος για τα Γυµνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η 
Αυγούστου του επόµενου έτους. 
2. Το διδακτικό έτος στο Γυµνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου 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 Σεπτεµβρίου έως 20 
Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράµηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. 

 
Μαθήµατα που διδάσκονται στο Γυµνάσιο 
1. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Γυµνάσιο κατατάσσονται σε τρεις οµάδες. 
Η πρώτη οµάδα (Οµάδα Α') περιλαµβάνει τα εξής µαθήµατα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και 
Γραµµατεία (Γλωσσική ∆ιδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηµατικά, 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-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή, 6)Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) ∆εύτερη ξένη γλώσσα και 9) Οικιακή Οικονοµία. 
Η τρίτη οµάδα (Οµάδα Γ΄) περιλαµβάνει τα εξής µαθήµατα: 1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 
2) Μουσική – Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή. 
2. Το ωρολόγιο πρόγραµµα ορίζει ποια µαθήµατα από τα παραπάνω περιλαµβάνονται σε 
κάθε τάξη του Γυµνασίου. 

∆ιαδικασία 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 παρακάτω 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, 
γ) οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, ατοµικές ή οµαδικές, οι διαθεµατικές εργασίες 
δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιµασίες, 
ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες (τεστ). 
Β. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιµασίες αυτές είναι: 



α) προειδοποιηµένες, αν έπονται µιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική 
ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί µέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 
β) µη προειδοποιηµένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αµέσως προηγούµενο 
µάθηµα. 

 
Γ. Στα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ διενεργείται µόνο µια ωριαία γραπτή δοκιµασία κατά τη 
διάρκεια του πρώτου τετραµήνου. Στα µαθήµατα της Οµάδας Β΄ διενεργείται µία ωριαία 
γραπτή δοκιµασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραµήνου και µία κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου τετραµήνου. Κατά το δεύτερο τετράµηνο ο διδάσκων µάθηµα της δεύτερης 
οµάδας δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιµασίας σε κάποιο 
τµήµα ή κάποια τµήµατα, την ανάθεση µιας συνθετικής δηµιουργικής εργασίας µικρής 
έκτασης στους µαθητές του τµήµατος ή των τµηµάτων. Στα µαθήµατα της τρίτης οµάδας 
δεν διενεργείται καµιά ωριαία γραπτή δοκιµασία. 

 
∆. Οι ωριαίες γραπτές δοκιµασίες πραγµατοποιούνται µε τον παρακάτω περιορισµό: 
Κάθε τµήµα µπορεί να εξετάζεται µε ωριαία γραπτή δοκιµασία µόνο σε ένα (1) µάθηµα την 
ηµέρα και µέχρι σε τρία (3) το πολύ µαθήµατα την εβδοµάδα. Για τον σωστό 
προγραµµατισµό αυτών των γραπτών δοκιµασιών, οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν έγκαιρα, 
σε ειδικό τετράδιο, την ηµέρα που προτίθενται να διενεργήσουν ωριαία γραπτή δοκιµασία 
σε κάποιο τµήµα, για να ενηµερώσουν τους συναδέλφους τους. 

 
Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες πραγµατοποιούνται µε τους εξής περιορισµούς: 
α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά µάθηµα για κάθε τετράµηνο, 
β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά, 
γ) τα ερωτήµατα αναφέρονται στο αµέσως προηγούµενο µάθηµα και έχουν ελεγχθεί ότι 
είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιµου χρόνου. 

 
Ενηµέρωση γονέων και κηδεµόνων - Κοινοποίηση της βαθµολογίας τετραµήνου 
1. Με ευθύνη του ∆ιευθυντή και µε απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων κατά τη 
διάρκεια του πρώτου µήνα των µαθηµάτων οργανώνεται µία (1) συνάντηση κηδεµόνων, 
µε σκοπό ο ∆ιευθυντής να τους ενηµερώσει για τη λειτουργία της σχολικής µονάδας και 
κάθε εκπαιδευτικός να τους ενηµερώσει για το περιεχόµενο, τους στόχους, τον τρόπο 
εργασίας και τη διαδικασία της αξιολόγησης όσον αφορά τα γνωστικά του αντικείµενα. 
2. Ο Σύλλογος διδασκόντων είναι δυνατό να καλέσει για ενηµέρωση τους κηδεµόνες όλων 
ή ορισµένων τµηµάτων, όποτε κρίνει αναγκαίο κατά τη διάρκεια κάθε τετραµήνου. Επίσης, 
εάν ο εκπαιδευτικός το κρίνει αναγκαίο, µπορεί, αφού ενηµερώσει τον διευθυντή, να 
καλέσει σε συνάντηση κηδεµόνα. 
3. Κατόπιν συνεννόησης ∆ιευθυντή και Συλλόγου διδασκόντων, ορίζεται πρόγραµµα 
ενηµέρωσης των κηδεµόνων, σύµφωνα µε το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση 
µία (1) τουλάχιστον ηµέρα την εβδοµάδα να δέχεται σε µία (1) τουλάχιστον διδακτική ώρα 
κατά την οποία δεν έχει µάθηµα τους κηδεµόνες των µαθητών. Tο πρόγραµµα 
καταρτίζεται µε ευθύνη του διευθυντή, ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και 
κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεµόνες µέσω των µαθητών. Ο διευθυντής του σχολείου 
σε συνεργασία µε τον σύλλογο διδασκόντων, προκειµένου να διασφαλίσει την 
αποδοτικότερη συνεργασία µε τους κηδεµόνες των µαθητών, φροντίζει να διαµορφώνει το 
ωρολόγιο πρόγραµµα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ενηµέρωση των γονέων από το σύνολο 



των διδασκόντων να γίνεται σε µία ηµέρα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε δύο ηµέρες της 
εβδοµάδας. 
4. Οι κηδεµόνες των µαθητών δικαιούνται να ενηµερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά 
τις ηµέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραµµα ενηµέρωσης κηδεµόνων, για την επίδοση, 
την επιµέλεια, τη φοίτηση και τη συµπεριφορά των παιδιών τους. Οι διδάσκοντες 
επιδεικνύουν τα γραπτά των µαθητών στους κηδεµόνες, εφόσον αυτό τους ζητηθεί. 
Παράλληλα οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώσουν τους εκπαιδευτικούς για 
θέµατα που πιθανώς επηρεάζουν την επίδοση ή την εν γένει συµπεριφορά των παιδιών 
τους. 
5. Στο τέλος κάθε τετραµήνου και µετά την κατάθεση και καταχώριση της βαθµολογίας, 
καλούνται οι κηδεµόνες των µαθητών για ενηµέρωση αναφορικά µε την επίδοση, την 
επιµέλεια, τη φοίτηση και τη συµπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατοµικός 
έλεγχος προόδου του µαθητή. 

 
Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 
1. Από την 1η µέχρι την 30η Ιουνίου η σχολική µονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες 
α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές 
εξετάσεις στα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ 
β) το πρόγραµµα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους µαθητές που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέµπονται σε επαναληπτική εξέταση 
γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα 
µαθήµατα έχουν παραπεµφθεί µαθητές. 
2. Το πρόγραµµα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των µαθηµάτων ορίζεται 
από τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων και ανακοινώνεται από τον ∆ιευθυντή του Γυµνασίου στους 
µαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων. 
3. Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η 
εξεταστέα ύλη δεν µπορεί να είναι λιγότερη από το µισό της διδακτέας. Η επιλογή και ο 
ακριβής προσδιορισµός της εξεταστέας ύλης για κάθε µάθηµα γίνεται από τον διδάσκοντα 
και σε περίπτωση που το µάθηµα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές 
γίνεται µετά από συνεργασία µεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από 
τον ∆ιευθυντή και γνωστοποιείται στους µαθητές πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 
λήξη των µαθηµάτων. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόµενης ύλης 
και υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή. 
4. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται µε την ευθύνη του 
∆ιευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων σε κάθε Γυµνάσιο. 
5. Τα θέµατα ορίζονται την ηµέρα εξέτασης κάθε µαθήµατος από τους διδάσκοντες το 
αντίστοιχο µάθηµα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για όλα τα 
τµήµατα της τάξης. 
6. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν διαφορετικά θέµατα, εάν συντρέχει αποχρών 
λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σηµείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέµατα και 
παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του ∆ιευθυντή του 
σχολείου. 
7. Εάν δεν είναι δυνατόν να οριστούν θέµατα από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο µάθηµα 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβληµάτων υγείας ή σοβαρού 
κωλύµατος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέµατα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της 
ίδιας ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο 
µάθηµα, ο οποίος ορίζεται από τον ∆ιευθυντή του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική 
µονάδα εκπαιδευτικός ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα, τότε ορίζεται για 
τον σκοπό αυτό από τον αρµόδιο ∆ιευθυντή ∆.Ε. άλλος εκπαιδευτικός. 



8. Tα θέµατα διανέµονται φωτοτυπηµένα στους µαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται 
στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του ∆ιευθυντή του σχολείου. 
9. Οι απαντήσεις των θεµάτων γράφονται από τους µαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα 
αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του ∆ιευθυντή και ειδική 
εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθµολογίας του 
γραπτού δοκιµίου. 
10. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή επιτηρητή σε κάθε 
αίθουσα, ο οποίος µετά τη λήξη της εξέτασης παραλαµβάνει τα γραπτά δοκίµια των 
µαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει µε υπογραφή µέσα σε φάκελο στον αρµόδιο για 
τη βαθµολόγησή τους καθηγητή. 

 
Βαθµός ετήσιας επίδοσης 
1. Στα µαθήµατα της πρώτης οµάδας (Οµάδα Α΄) βαθµός ετήσιας επίδοσης των µαθητών 
είναι το ένα τρίτο του αθροίσµατος των βαθµών του πρώτου τετραµήνου, του δεύτερου 
τετραµήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης. 
2. Στα µαθήµατα της δεύτερης οµάδας (Οµάδα Β΄) και της τρίτης οµάδας (Οµάδα Γ΄) 
βαθµός ετήσιας επίδοσης των µαθητών είναι ο µέσος όρος των βαθµών του πρώτου 
τετραµήνου και του δεύτερου τετραµήνου. 
3. Αν σε ένα µάθηµα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθµός του ενός από τα δύο τετράµηνα, ως 
βαθµός επίδοσης για αυτό το τετράµηνο θεωρείται ο βαθµός του άλλου τετραµήνου. Σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθµολογία ενός µαθήµατος σε 
κανένα τετράµηνο και εφόσον η φοίτηση του µαθητή κριθεί επαρκής, ο ∆ιευθυντής του 
σχολείου συγκροτεί διµελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή 
σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόµενο µάθηµα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση 
στην ύλη του Β΄ τετραµήνου το αργότερο την εποµένη ηµέρα από τη λήξη των 
µαθηµάτων του Β΄ τετραµήνου. Η βαθµολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθµό 
επίδοσης για κάθε τετράµηνο. 

 
4. α. Ο µαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, 
i) όταν έχει σε κάθε µάθηµα βαθµό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), 
ii) όταν έχει βαθµό ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα µαθήµατα της πρώτης οµάδας 
(Οµάδα Α΄) τουλάχιστον οκτώ (08), και έχει συνολικό µέσο όρο βαθµών ετήσιας επίδοσης 
τουλάχιστον δώδεκα (12). 
β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο µαθητής 
παραπέµπεται σε επαναληπτική εξέταση στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας 
επίδοσης είναι µικρότερος από δέκα (10). Για τους παραπεµπόµενους µαθητές υλοποιείται 
από το σχολείο πρόγραµµα υποστηρικτικής διδασκαλίας πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών 
ωρών, ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών. Η υλοποίησή του ανατίθεται σε 
εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων. 
Αν και µετά τις επαναληπτικές εξετάσεις µαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος 
προαγωγής, τότε επαναλαµβάνει την τάξη. 
Αν και µετά τις επαναληπτικές εξετάσεις µαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, 
τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των 
µαθηµάτων τον Σεπτέµβριο, στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι 
µικρότερος από δέκα (10) καθώς και σε εξετάσεις επόµενου σχολικού έτους. Οι εξετάσεις 
του Σεπτεµβρίου διεξάγονται µε τον τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών 
εξετάσεων του Ιουνίου. 
5. Στην περίπτωση που εξάγεται για µαθητή απορριπτικό αποτέλεσµα σε κλάδο µαθήµατος 



και ο συνολικός βαθµός στο µάθηµα ως µέσος όρος των βαθµών των κλάδων είναι επίσης 
απορριπτικός, ο µαθητής αυτός παραπέµπεται µόνο στον κλάδο του µαθήµατος στον 
οποίον υστέρησε. 
6. Οι µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται µε βάση 
τις διατάξεις της µε αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 Υ.Α. (Β΄ 276), προάγονται ή απολύονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 εδαφίου α (ii) της ενότητας µε τίτλο «Βαθµός ετήσιας 
επίδοσης» της παρούσας εγκυκλίου µε µείωση του προβλεπόµενου µέσου όρου βαθµών 
ετήσιας επίδοσης σε "τουλάχιστον έντεκα (11)". 

 
Αξιολόγηση µαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία 
1. Οι µαθητές που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένα 
σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους σε Ελληνικό 
Γυµνάσιο: 
α. δεν βαθµολογούνται στα µαθήµατα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» και 
«Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία», 
β. εξετάζονται προφορικά στα µαθήµατα «Μαθηµατικά», «Φυσική» και «Ιστορία» τόσο 
κατά τη διάρκεια των τετραµήνων όσο κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις και 
γ. εξετάζονται προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα κατά τη διάρκεια των τετραµήνων. 
Οι ανωτέρω µαθητές προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει σε κάθε µάθηµα 
βαθµό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8). Σε όσα µαθήµατα δεν έχουν επιτύχει τον 
απαιτούµενο βαθµό παραπέµπονται σε προφορικές επαναληπτικές εξετάσεις το τελευταίο 
δεκαήµερο του Ιουνίου. 
Οι µαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυµνάσιο 
εξετάζονται: 
α. προφορικά στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» κατά τη διάρκεια 
των τετραµήνων µε βαθµολογική βάση το οχτώ (8), 
β. προφορικά στο µάθηµα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» τόσο κατά τη διάρκεια 
των τετραµήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογική 
βάση το οχτώ (8), 
γ. γραπτά στα µαθήµατα «Μαθηµατικά», «Φυσική» και «Ιστορία» τόσο κατά τη διάρκεια 
των τετραµήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογική 
βάση το δέκα (10) 
δ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα κατά τη διάρκεια των τετραµήνων µε βαθµολογική 
βάση το δέκα (10) 
Οι ανωτέρω µαθητές προάγονται ή απολύονται όταν έχουν επιτύχει στα µαθήµατα «Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» βαθµό 
ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οχτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα µαθήµατα βαθµό 
ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10). Σε όσα µαθήµατα δεν έχουν επιτύχει τον 
απαιτούµενο βαθµό παραπέµπονται σε επαναληπτικές εξετάσεις το τελευταίο δεκαήµερο 
του Ιουνίου. 
Οι µαθητές αυτοί µετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό Γυµνάσιο 
βαθµολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγµατος για τους µαθητές της ηµεδαπής. 
2. Οι µαθητές που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένα σχολεία 
που λειτουργούν στο εξωτερικό κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό 
Γυµνάσιο εξετάζονται: 
α. προφορικά στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» κατά τη διάρκεια 
των τετραµήνων µε βαθµολογική βάση το οχτώ (8), 
β. προφορικά στο µάθηµα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» τόσο κατά τη διάρκεια 



των τετραµήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογική 
βάση το οχτώ (8), 
γ. γραπτά στα µαθήµατα «Μαθηµατικά», «Φυσική» και «Ιστορία» τόσο κατά τη διάρκεια 
των τετραµήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογική 
βάση το δέκα (10). 
δ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα κατά τη διάρκεια των τετραµήνων µε βαθµολογική 
βάση το δέκα (10) 
Οι ανωτέρω µαθητές προάγονται ή απολύονται όταν έχουν επιτύχει στα µαθήµατα «Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» βαθµό 
ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οχτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα µαθήµατα βαθµό 
ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10). Σε όσα µαθήµατα δεν έχουν επιτύχει τον 
απαιτούµενο βαθµό παραπέµπονται σε επαναληπτικές εξετάσεις το τελευταίο δεκαήµερο 
του Ιουνίου. 
Οι µαθητές αυτοί µετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο Ελληνικό Γυµνάσιο εξετάζονται, 
βαθµολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγµατος για τους µαθητές της ηµεδαπής. 
3. Στους αποφοίτους του άρθρου αυτού χορηγείται απολυτήριο Γυµνασίου, στο οποίο 
αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2016-2017. 

 


