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     Το διδακτικό έτος στο Γενικό Λύκειο χωρίζεται σε 
δύο (2) περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.  

 

    Το Α ́ τετράμηνο διαρκεί από την 1η   

    Σεπτεμβρίου ως την 20η  Ιανουαρίου.  

 

    Το Β ́ τετράμηνο αρχίζει στις 21 Ιανουαρίου  και    

     λήγει τον μήνα Μάιο σε ημερομηνία που ορίζεται    

     με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και   

     Θρησκευμάτων 
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       1. Στις Α ́ και Β ́ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου  
       
 i.   Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας χωρίζεται στους  εξής κλάδους: 
       α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
       β) Νέα Ελληνική Γλώσσα 
       γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 
      
  ii. Το μάθημα των Μαθηματικών χωρίζεται στους εξής κλάδους: 
       α) Άλγεβρα 
       β) Γεωμετρία 
      
  iii. Το μάθημα των Φυσικών Επιστημών χωρίζεται στους  εξής 

κλάδους: 
       α) Φυσική 
       β) Χημεία 
       γ) Βιολογία 
 
       Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. O τελικός βαθμός για κάθε   
       μάθημα με κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των  
       κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου. 
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  Τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:  

 

         α)  Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα 

Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις  

 

           β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα 
μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα 
Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις.  
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 Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 

Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα 
Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),  
 

 Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία),  
 

 Ιστορία,  
 

 Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία),  
 

 Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές 
Δικαίου και Κοινωνιολογία)  
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   Σε όλες τις τάξεις του Ημερησίου και του Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των 
Ομάδων δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές 
δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου 
τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
τετραμήνου με εξαίρεση τα μαθήματα:  

  – Φυσική Αγωγή και  
  -Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες  
   στα οποία δεν διενεργείται καμία γραπτή δοκιμασία.  

 
   Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, και η ωριαία 

γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου δεν 
πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο, τότε 
διενεργούνται και οι δύο (2) ωριαίες γραπτές 
δοκιμασίες στο δεύτερο τετράμηνο.  

23/10/2019 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 



    Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες 
μορφές και τεχνικές. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής 
αξιολογείται από: 

 
1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της 

τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του στη 
σχολική μονάδα. 

2. Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις 
ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες κατά τα δύο 
τετράμηνα του διδακτικού έτους και στις τελικές 
εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους. 

3. Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες και 
4. Από τον ατομικό του φάκελο, όπου αυτός 

τηρείται. 
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 Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο 

 διδάσκων συνεκτιμά:  

 

  α. Tη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή    

       διαδικασία. 

  β. Tην επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το    

       συγκεκριμένο μάθημα.  

  γ. Tην επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.  

  δ. Tις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το Σχολείο.  

  ε. Tο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του   

       μαθητή, όπου αυτός τηρείται. 
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1. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από 
το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του 
μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς 
εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση το 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με 
προσέγγιση δεκάτου.  

 

2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα 
που αποτελούν κλάδους είναι ο Μ.Ο. των 
βαθμών των μαθημάτων−κλάδων και γράφεται 
ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου. 
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   3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται 
γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο 
ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθήματος. 

 

   4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 
λόγο λείπει ένας από τους τετραμηνιαίους 
βαθμούς, αναπληρώνεται 

   από αυτόν που υπάρχει. 
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   Για την προαγωγή και την απόλυση των 
μαθητών στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό 
Λύκειο απαιτείται γενικός μέσος όρος 
τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), 
ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των 
βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή 
όλων των γραπτώς και μη γραπτώς 
εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  
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Άρθρο 23 Φοίτηση 
 
1) Η προαγωγή και η απόλυση των εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους κι από την τακτική τους 

φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
 

2) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που  
    σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
 
3) Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. 
 
4) Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες 
προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 
 
5) Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από 
όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 
 
6) Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα 
ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής του. Σε 
περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή 
του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν 
λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν 
συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν 
ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση 
του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 
υπουργική απόφαση (Β' 681), καταχωρίζονται απουσίες. 



 

 1. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων 

καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας 
του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους 
κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών 
και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να 
ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους 
απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το 
άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι 
απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες 
και αδικαιολόγητες. 
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 2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση 
μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των 
απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν 
δεκατέσσερις (114). 

 

 3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση 
μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν 
δεκατέσσερις (114) απουσίες.  

   Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση 
χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρε-
ωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους 
στην ίδια τάξη. 
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   Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών 
καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης 
(απουσιολόγιο).  
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α)    για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αι- 
        μοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια  
        ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, 
β)     για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε  
        θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, 
γ)     για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων  
        των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία  
        συντήρησης, 
δ)     για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχα- 
        ρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουρ- 
        γική απόφαση 2209/1998 (Β' 314), 
ε)     για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσο- 
        γειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη  
        μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα 
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 α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα 
χειρουργική επέμβαση και κατ’ οίκον νοσηλεία κατά 
περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου 
 

 β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα 
νοσηλεία σε Νοσοκομείο και κατ’ οίκον νοσηλεία κατά 
περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου 
 

 γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και 
χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε 
νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε  

    Νοσοκομείο και παραμονή κατ’ οίκον  κατά περίπτωση 
κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου 
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 (2018-)  ERASMUS+ KA2: “I’M SAFE AT SCHOOL!” ,«Συμπράξεις 

ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», Τομέας Σχολικής 
Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2018.  Κωδικός αριθμός 2018-1-
RO01-KA229-049241_2 

  
 (2018-)  ERASMUS+ KA2: “Innovative Technological Tools” 

,«Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», Τομέας 
Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2018.  Κωδικός αριθμός 
2018-1-RO01-KA229-049123_3 
 

  
 (2018-)  ERASMUS+ KA2: “Natural Soap Scientists. From 

Production to Business” ,«Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ 
σχολείων ΚΑ229», Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 
2018.  Κωδικός αριθμός 2018-1-IT02-KA229-048049_3 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OSOS (OPEN SCHOOLS FOR 
OPEN SOCIETIES) 
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 Τακτική συνάντηση για την ενημέρωση των 
γονέων/κηδεμόνων μέσα στο Δεκέμβριο 
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      Ευχαριστώ πολύ ! 
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