
Άπθπο 4 

Διδαςκόμενα μαθήμασα και αξιολόγηςη μαθησών σοτ Γτμναςίοτ 

1. Η παπ. 1 σοτ άπθποτ 2 σοτ π.δ. 126/2016 (Α΄ 211) ανσικαθίςσασαι 

ωρ εξήρ: 

«1. Τα μαθήμασα ποτ διδάςκονσαι ςσο Γτμνάςιο κασασάςςονσαι ςε 

σπειρ (3) ομάδερ ωρ εξήρ: 

α) Η ππώση ομάδα (Ομάδα Α΄) πεπιλαμβάνει μαθήμασα ωρ εξήρ: 

Ομάδα Α΄ 

αα) Νεοελληνική Γλώςςα και Γπαμμασεία, ήσοι Γλωςςική Διδαςκαλία 

και Νεοελληνική Λογοσεφνία. 

αβ) Απφαία Ελληνική Γλώςςα και Γπαμμασεία, ήσοι Απφαία Ελληνική 

Γλώςςα και Απφαία Ελληνικά Κείμενα από Μεσάυπαςη. 

αγ) Ιςσοπία. 

αδ) Μαθημασικά. 

αε) Φτςική. 

αςσ) Βιολογία. 

αζ) Αγγλικά. 

β) Η δεύσεπη ομάδα (Ομάδα Β΄) πεπιλαμβάνει μαθήμασα ωρ εξήρ: 

Ομάδα Β΄ 

βα) Γεωλογία-Γεωγπαυία. 

ββ) Χημεία. 

βγ) Κοινωνική και Πολισική Αγωγή. 

βδ) Θπηςκετσικά. 

βε) Δεύσεπη ξένη γλώςςα. 

βςσ) Τεφνολογία – Πληπουοπική. 

βζ) Οικιακή Οικονομία. 

γ) Η σπίση ομάδα (Ομάδα Γ΄) πεπιλαμβάνει μαθήμασα ωρ εξήρ: 
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γα) Μοτςική-Καλλισεφνικά. 

γβ) Φτςική Αγωγή.» 

2. Η πεπ. Γ΄ σηρ παπ. 1 σοτ άπθποτ 3 σοτ 

π.δ. 126/2016 ανσικαθίςσασαι ωρ εξήρ: 

«Γ. Σσα μαθήμασα σηρ Ομάδαρ Α΄ και σηρ Ομάδαρ Β΄ σων πεπ. α΄ και 

β΄, ανσίςσοιφα, σηρ παπ. 1 σοτ άπθποτ 2 σοτ παπόνσορ διενεπγείσαι 

μία (1) ωπιαία γπαπσή δοκιμαςία κασά ση διάπκεια σοτ ππώσοτ 

σεσπαμήνοτ και μία (1) κασά ση διάπκεια σοτ δεύσεποτ σεσπαμήνοτ. 

Κασά σο δεύσεπο σεσπάμηνο ο διδάςκων μάθημα σηρ ομάδαρ Β΄ 

μποπεί να επιλέξει, ανσί σηρ διεξαγωγήρ ωπιαίαρ γπαπσήρ 

δοκιμαςίαρ ςε κάποιο σμήμα ή κάποια σμήμασα, σην ανάθεςη μιαρ 

ςτνθεσικήρ δημιοτπγικήρ επγαςίαρ μικπήρ έκσαςηρ ςσοτρ μαθησέρ σοτ 

σμήμασορ ή σων σμημάσων. Ειδικά για σο μάθημα σηρ Πληπουοπικήρ, 

κασά ση διάπκεια σοτ ππώσοτ σεσπαμήνοτ διενεπγείσαι μία (1) ωπιαία 

γπαπσή δοκιμαςία και κασά ση διάπκεια σοτ δεύσεποτ σεσπαμήνοτ δεν 

διενεπγείσαι ωπιαία γπαπσή δοκιμαςία, αλλά ανασίθεσαι ςε κάθε 

μαθησή η εκπόνηςη ςτνθεσικήρ δημιοτπγικήρ επγαςίαρ μικπήρ 

έκσαςηρ. Σσα μαθήμασα σηρ Ομάδαρ Γ΄ σοτ εδαυίοτ γ΄ σηρ παπ. 1 σοτ 

άπθποτ 2 σοτ παπόνσορ δεν διενεπγείσαι καμιά ωπιαία γπαπσή 

δοκιμαςία.». 

3. Η παπ. 1 σοτ άπθποτ 5 σοτ π.δ. 126/2016 ανσικαθίςσασαι ωρ εξήρ: 

«1. Οι γπαπσέρ πποαγωγικέρ και απολτσήπιερ εξεσάςειρ ςσα 

μαθήμασα σηρ Ομάδαρ Α΄ σηρ παπ. 1 σοτ άπθποτ 2 διεξάγονσαι ςε 

εξεσαςσική πεπίοδο ποτ διαπκεί από σην 1η έωρ σην 15η Ιοτνίοτ.». 

4. Η παπ. 2 σοτ άπθποτ 5 σοτ π.δ. 126/2016 ανσικαθίςσασαι ωρ εξήρ: 

«2. Η διάπκεια σων γπαπσών πποαγωγικών και απολτσηπίων 

εξεσάςεων είναι δίωπη για όλα σα εξεσαζόμενα μαθήμασα, εκσόρ από 

σα μαθήμασα σηρ Νεοελληνικήρ Γλώςςαρ και Γπαμμασείαρ και σηρ 

Απφαίαρ Ελληνικήρ Γλώςςαρ και Γπαμμασείαρ, σων οποίων οι δύο 

ανσίςσοιφοι κλάδοι, Γλωςςική Διδαςκαλία-Νεοελληνική Λογοσεφνία 

και Απφαία Ελληνική Γλώςςα-Απφαία Ελληνικά Κείμενα από 

Μεσάυπαςη, ςτνεξεσάζονσαι ςε σπίωπη εξέσαςη. Με απόυαςη σοτ 

Υποτπγού Παιδείαρ και Θπηςκετμάσων, η οποία εκδίδεσαι ύςσεπα 

από ειςήγηςη σοτ Ινςσισούσοτ Εκπαιδετσικήρ Πολισικήρ, καθοπίζεσαι 
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ο σπόπορ διεξαγωγήρ και σο πεπιεφόμενο σηρ σπίωπηρ εξέσαςηρ σοτ 

μαθήμασορ σηρ Απφαίαρ Ελληνικήρ Γλώςςαρ και Γπαμμασείαρ, ο 

σπόπορ διασύπωςηρ σων θεμάσων και ο σπόπορ βαθμολόγηςηρ σων 

δοκιμίων, καθώρ και κάθε άλλο ςφεσικό με σην εξέσαςη ατσή θέμα.». 

5. Η παπ. 2 σοτ άπθποτ 10 σοτ π.δ. 126/2016 ανσικαθίςσασαι ωρ 

εξήρ: 

«2. Κασ΄ εξαίπεςη σων διασάξεων σηρ παπ. 1: 

α) Μαθησήρ ποτ αποτςιάζει δικαιολογημένα από γπαπσή 

ανακευαλαιωσική εξέσαςη λόγω αςθενείαρ ποτ βεβαιώνεσαι 

ςύμυωνα με σιρ πποβλεπόμενερ διασάξειρ ή λόγω άλλοτ ςοβαπού 

κωλύμασορ ποτ κπίνεσαι από σον Σύλλογο σων Διδαςκόνσων όσι 

ςτνιςσά ανωσέπα βία, έπεισα από αίσηςη σοτ κηδεμόνα ή σοτ ιδίοτ, 

ευόςον είναι ενήλικορ, ποτ τποβάλλεσαι ςσον Διετθτνσή σοτ 

Γτμναςίοτ, εξεσάζεσαι άλλη ημέπα μέφπι σην 30η Ιοτνίοτ, σην οποία 

οπίζει με απόυαςή σοτ ο Σύλλογορ Διδαςκόνσων. Οι διασάξειρ σοτ 

πποηγούμενοτ εδαυίοτ ευαπμόζονσαι και για σοτρ μαθησέρ ποτ 

αποφωπούν μεσά σην ανακοίνωςη σων θεμάσων σων εξεσάςεων λόγω 

αιυνίδιαρ και εμυανούρ αςθένειαρ, η οποία βεβαιώνεσαι ςύμυωνα με 

σιρ πποβλεπόμενερ διασάξειρ. 

β) Μαθησέρ σηρ πεπ. α΄ ποτ δεν πποςέπφονσαι ςε εξέσαςη σην ημέπα 

ποτ οπίζεσαι με απόυαςη σοτ Στλλόγοτ σων Διδαςκόνσων, εξαισίαρ 

ςοβαπών πποβλημάσων τγείαρ ποτ βεβαιώνονσαι ςύμυωνα με σιρ 

πποβλεπόμενερ διασάξειρ ή ςοβαπού κωλύμασορ ποτ κπίνεσαι από 

σον Σύλλογο Διδαςκόνσων όσι ςτνιςσά ανωσέπα βία, έφοτν ση 

δτνασόσησα να πποςέλθοτν ςε επαναληπσικέρ εξεσάςειρ ππιν από 

σην έναπξη σων μαθημάσων σον Σεπσέμβπιο, ςση δεύσεπη εξεσαςσική 

πεπίοδο, και να εξεσαςθούν γπαπσά ςε όςα μαθήμασα σηρ Ομάδαρ Α΄ 

δεν εξεσάςθηκαν. Για σοτρ μαθησέρ ατσούρ ο Σύλλογορ Διδαςκόνσων 

δεν πποβαίνει ςε έκδοςη αποσελέςμασορ ςσο σέλορ Ιοτνίοτ. Σσην 

πεπίπσωςη ατσή, οι κηδεμόνερ σων μαθησών ή οι ίδιοι οι μαθησέρ, αν 

είναι ενήλικοι, κασαθέσοτν τπεύθτνη δήλωςη, ςσον Διετθτνσή σοτ 

οικείοτ Γτμναςίοτ ενσόρ δύο (2) ημεπών από σην έκδοςη σων 

αποσελεςμάσων. Σσην τπεύθτνη δήλωςη αναγπάυεσαι όσι οι μαθησέρ 

ατσοί θα εξεσαςθούν ςσην εξεσαςσική πεπίοδο σοτ Σεπσεμβπίοτ.». 

6. Η παπ. 4 σοτ άπθποτ 12 σοτ π.δ. 126/2016 ανσικαθίςσασαι ωρ 

εξήρ: 
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«4.α) Ο μαθησήρ κπίνεσαι άξιορ πποαγωγήρ ή απόλτςηρ, 

αα) όσαν έφει ςε κάθε μάθημα βαθμό εσήςιαρ επίδοςηρ σοτλάφιςσον 

δέκα (10) ή 

αβ) όσαν έφει γενικό μέςο όπο βαθμών εσήςιαρ επίδοςηρ σοτλάφιςσον 

δεκασπία (13). 

β) Αν δεν πληπούνσαι οι παπαπάνω πποϋποθέςειρ πποαγωγήρ ή 

απόλτςηρ, ο μαθησήρ παπαπέμπεσαι σο ππώσο δεκαήμεπο σοτ 

Σεπσεμβπίοτ, ππιν σην έναπξη σων μαθημάσων σοτ επόμενοτ ςφολικού 

έσοτρ, δηλαδή ςση δεύσεπη εξεσαςσική πεπίοδο, ςε επαναληπσική 

εξέσαςη ςσα μαθήμασα ςσα οποία ο βαθμόρ εσήςιαρ επίδοςήρ σοτ 

είναι μικπόσεπορ από δέκα (10), ευόςον ο απιθμόρ σων μαθημάσων 

ατσών δεν τπεπβαίνει σα σέςςεπα (4). Αν δεν πληπούνσαι οι 

παπαπάνω πποϋποθέςειρ πποαγωγήρ ή απόλτςηρ και ο μαθησήρ έφει 

βαθμό εσήςιαρ επίδοςηρ μικπόσεπο από δέκα (10) ςε πεπιςςόσεπα 

από σέςςεπα (4) μαθήμασα, σόσε δεν κπίνεσαι άξιορ πποαγωγήρ ή 

απόλτςηρ, δεν παπαπέμπεσαι ςε επαναληπσική εξέσαςη και 

επαναλαμβάνει σην σάξη. 

γ) Για σα μαθήμασα σηρ Ομάδαρ Α΄ σηρ παπ. 1 σοτ άπθποτ 2, οι 

επαναληπσικέρ εξεσάςειρ είναι ππουοπικέρ και γπαπσέρ. Ο 

Διετθτνσήρ σοτ ςφολείοτ ςτγκποσεί διμελή επισποπή εκπαιδετσικών 

σοτ ςφολείοτ ποτ έφοτν ςε ππώση ή ςε δεύσεπη ανάθεςη σο 

εξεσαζόμενο μάθημα, η οποία διενεπγεί σιρ ππουοπικέρ και γπαπσέρ 

εξεσάςειρ. Η ππουοπική εξέσαςη πποηγείσαι σηρ γπαπσήρ. 

Για σα μαθήμασα σηρ Ομάδαρ Β΄ και σηρ Ομάδαρ Γ΄ σηρ παπ. 1 σοτ 

άπθποτ 2 οι επαναληπσικέρ εξεσάςειρ είναι ππουοπικέρ. Ο 

Διετθτνσήρ σοτ ςφολείοτ ςτγκποσεί διμελή επισποπή εκπαιδετσικών 

σοτ ςφολείοτ ποτ έφοτν ςε ππώση ή ςε δεύσεπη ανάθεςη σο 

εξεσαζόμενο μάθημα, η οποία διενεπγεί σιρ εξεσάςειρ. 

δ) Αν και μεσά σιρ επαναληπσικέρ εξεσάςειρ μαθησήρ σηρ Α΄ και Β΄ 

σάξηρ δεν κπιθεί άξιορ πποαγωγήρ ή μαθησήρ σηρ Γ΄ σάξηρ δεν κπιθεί 

άξιορ απόλτςηρ, ςύμυωνα με σην πεπ. α΄ σηρ παπ. 4 , 

επαναλαμβάνει σην σάξη.». 

7. Η παπ. 6 σοτ άπθποτ 14 σοτ π.δ. 126/2016 ανσικαθίςσασαι ωρ 

εξήρ: 
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«6. Οι κασ΄ιδίαν διδαφθένσερ και ςσπασεύςιμοι μαθησέρ πποάγονσαι ή 

απολύονσαι ςύμυωνα με σιρ διασάξειρ σοτ άπθποτ 12. Όςοι δεν 

κπιθούν άξιοι πποαγωγήρ ή απόλτςηρ ςσιρ εξεσάςειρ σοτ Ιοτνίοτ 

παπαπέμπονσαι κασ΄ εξαίπεςη ςσιρ επαναληπσικέρ εξεσάςειρ ππιν 

από σην έναπξη σων μαθημάσων σον Σεπσέμβπιο ςσα μαθήμασα ςσα 

οποία ο βαθμόρ εσήςιαρ επίδοςηρ είναι μικπόσεπορ από δέκα (10). 

Αν και μεσά σιρ επαναληπσικέρ εξεσάςειρ σοτ Σεπσεμβπίοτ οι 

ανωσέπω μαθησέρ δεν κπιθούν άξιοι πποαγωγήρ ή απόλτςηρ 

ςύμυωνα με σην πεπ. α΄ σηρ παπ. 4 σοτ άπθποτ 12 σοτ παπόνσορ, 

σόσε επαναλαμβάνοτν σην σάξη.» 

8. Οι παπ. 1, 2 και 3 σοτ άπθποτ 15 σοτ 

π.δ. 126/2016 ανσικαθίςσανσαι ωρ εξήρ: 

«1. Οι μαθησέρ ποτ υοίσηςαν επί δύο (2) σοτλάφιςσον πλήπη και 

ςτνεφή διδακσικά έση ςε ξένα ςφολεία ποτ λεισοτπγούν ςσο εξωσεπικό 

κασά σο ππώσο έσορ υοίσηςηρ σοτρ ςε Ελληνικό Γτμνάςιο: 

α) δεν βαθμολογούνσαι ςσα μαθήμασα «Απφαία Ελληνική Γλώςςα και 

Γπαμμασεία» και «Νέα Ελληνική Γλώςςα και Γπαμμασεία», 

β) εξεσάζονσαι ππουοπικά ςσα μαθήμασα «Μαθημασικά», «Φτςική», 

«Ιςσοπία», «Βιολογία» και «Αγγλικά» σόςο κασά ση διάπκεια σων 

σεσπαμήνων όςο και κασά σιρ πποαγωγικέρ ή απολτσήπιερ εξεσάςειρ 

και 

γ) εξεσάζονσαι ππουοπικά ςσα τπόλοιπα μαθήμασα κασά ση διάπκεια 

σων σεσπαμήνων. 

Οι μαθησέρ σηρ παπούςαρ πποάγονσαι ή απολύονσαι: 

i) όσαν έφοτν ςε κάθε μάθημα βαθμό εσήςιαρ επίδοςηρ σοτλάφιςσον 

οκσώ (8) ή 

ii) όσαν έφοτν γενικό μέςο όπο βαθμών εσήςιαρ επίδοςηρ σοτλάφιςσον 

ένσεκα (11). 

Αν δεν πληπούνσαι οι πποϋποθέςειρ πποαγωγήρ ή απόλτςηρ, οι 

μαθησέρ σηρ παπούςαρ παπαπέμπονσαι και εξεσάζονσαι, όπωρ 

πποβλέπεσαι ςσο ππώσο εδάυιο, ςση δεύσεπη εξεσαςσική πεπίοδο σοτ 

Σεπσεμβπίοτ, ςσα μαθήμασα ςσα οποία ο βαθμόρ εσήςιαρ επίδοςηρ 

είναι μικπόσεπορ από οκσώ (8). 
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2. Οι μαθησέρ ποτ υοίσηςαν επί δύο (2) σοτλάφιςσον πλήπη και 

ςτνεφή διδακσικά έση ςε ξένα ςφολεία ποτ λεισοτπγούν ςσο εξωσεπικό 

κασά σο δεύσεπο έσορ σηρ υοίσηςήρ σοτρ ςε Ελληνικό Γτμνάςιο 

εξεσάζονσαι: 

α) ππουοπικά ςσο μάθημα «Απφαία Ελληνική Γλώςςα και Γπαμμασεία» 

σόςο κασά ση διάπκεια σων σεσπαμήνων όςο και κασά σιρ 

πποαγωγικέρ ή απολτσήπιερ εξεσάςειρ με βαθμολογική βάςη σο οφσώ 

(8), 

β) ππουοπικά ςσο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώςςα και Γπαμμασεία» 

σόςο κασά ση διάπκεια σων σεσπαμήνων όςο και κασά σιρ 

πποαγωγικέρ ή απολτσήπιερ εξεσάςειρ με βαθμολογική βάςη σο οφσώ 

(8), 

γ) γπαπσά ςσα μαθήμασα «Μαθημασικά», «Φτςική», «Ιςσοπία», 

«Βιολογία» και «Αγγλικά» σόςο κασά ση διάπκεια σων σεσπαμήνων όςο 

και κασά σιρ πποαγωγικέρ ή απολτσήπιερ εξεσάςειρ με βαθμολογική 

βάςη σο δέκα (10), 

δ) ππουοπικά ςσα τπόλοιπα μαθήμασα κασά ση διάπκεια σων 

σεσπαμήνων με βαθμολογική βάςη σο δέκα (10). 

Οι μαθησέρ σηρ παπούςαρ πποάγονσαι ή απολύονσαι: 

i) όσαν έφοτν επισύφει ςσα μαθήμασα «Απφαία Ελληνική Γλώςςα και 

Γπαμμασεία» και «Νέα Ελληνική Γλώςςα και Γπαμμασεία» βαθμό 

εσήςιαρ επίδοςηρ σοτλάφιςσον οκσώ (8) και ςε καθένα από σα 

τπόλοιπα μαθήμασα βαθμό εσήςιαρ επίδοςηρ σοτλάφιςσον δέκα (10) ή 

ii) όσαν έφοτν γενικό μέςο όπο βαθμών εσήςιαρ επίδοςηρ σοτλάφιςσον 

δώδεκα (12). 

Αν δεν πληπούνσαι οι πποϋποθέςειρ πποαγωγήρ ή απόλτςηρ, οι 

μαθησέρ σηρ παπούςαρ παπαπέμπονσαι και εξεσάζονσαι, όπωρ 

πποβλέπεσαι ςσο ππώσο εδάυιο, ςση δεύσεπη εξεσαςσική πεπίοδο σοτ 

Σεπσεμβπίοτ, ςσα μαθήμασα ςσα οποία ο βαθμόρ εσήςιαρ επίδοςηρ 

είναι μικπόσεπορ από σα απιθμησικά όπια σοτ ςσοιφείοτ i. 

Οι μαθησέρ σηρ παπούςαρ μεσά σο δεύσεπο έσορ σηρ υοίσηςήρ σοτρ ςε 

Ελληνικό Γτμνάςιο βαθμολογούνσαι και πποάγονσαι ή απολύονσαι, 

όπωρ πποβλέπεσαι για σοτρ μαθησέρ σηρ ημεδαπήρ. 



3. Οι μαθησέρ ποτ υοίσηςαν για ένα (1) σοτλάφιςσον πλήπερ διδακσικό 

έσορ ςε ξένα ςφολεία ποτ λεισοτπγούν ςσο εξωσεπικό κασά σο ππώσο 

έσορ σηρ υοίσηςήρ σοτρ ςε Ελληνικό Γτμνάςιο εξεσάζονσαι: 

α) ππουοπικά ςσο μάθημα «Απφαία Ελληνική Γλώςςα και Γπαμμασεία» 

σόςο κασά ση διάπκεια σων σεσπαμήνων όςο και κασά σιρ 

πποαγωγικέρ ή απολτσήπιερ εξεσάςειρ με βαθμολογική βάςη σο οφσώ 

(8), 

β) ππουοπικά ςσο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώςςα και Γπαμμασεία» 

σόςο κασά ση διάπκεια σων σεσπαμήνων όςο και κασά σιρ 

πποαγωγικέρ ή απολτσήπιερ εξεσάςειρ με βαθμολογική βάςη σο οφσώ 

(8), 

γ) γπαπσά ςσα μαθήμασα «Μαθημασικά», «Φτςική», «Ιςσοπία», 

«Βιολογία» και «Αγγλικά» σόςο κασά ση διάπκεια σων σεσπαμήνων όςο 

και κασά σιρ πποαγωγικέρ ή απολτσήπιερ εξεσάςειρ με βαθμολογική 

βάςη σο δέκα (10), 

δ) ππουοπικά ςσα τπόλοιπα μαθήμασα κασά ση διάπκεια σων 

σεσπαμήνων με βαθμολογική βάςη σο δέκα (10). 

Οι μαθησέρ σηρ παπούςαρ πποάγονσαι ή απολύονσαι: 

i) όσαν έφοτν επισύφει ςσα μαθήμασα «Απφαία Ελληνική Γλώςςα και 

Γπαμμασεία» και «Νέα Ελληνική Γλώςςα και Γπαμμασεία» βαθμό 

εσήςιαρ επίδοςηρ σοτλάφιςσον οκσώ (8) και ςε καθένα από σα 

τπόλοιπα μαθήμασα βαθμό εσήςιαρ επίδοςηρ σοτλάφιςσον δέκα (10) ή 

ii) όσαν έφοτν γενικό μέςο όπο βαθμών εσήςιαρ επίδοςηρ σοτλάφιςσον 

δώδεκα (12). 

Αν δεν πληπούνσαι οι πποϋποθέςειρ πποαγωγήρ ή απόλτςηρ, οι 

μαθησέρ σηρ παπούςαρ παπαπέμπονσαι και εξεσάζονσαι, όπωρ 

πποβλέπεσαι ςσο ππώσο εδάυιο, ςση δεύσεπη εξεσαςσική πεπίοδο σοτ 

Σεπσεμβπίοτ, ςσα μαθήμασα ςσα οποία ο βαθμόρ εσήςιαρ επίδοςηρ 

είναι μικπόσεπορ από σα απιθμησικά όπια σοτ ςσοιφείοτ i. 

Οι μαθησέρ σηρ παπούςαρ μεσά σο ππώσο έσορ υοίσηςήρ σοτρ ςε 

Ελληνικό Γτμνάςιο εξεσάζονσαι, βαθμολογούνσαι και πποάγονσαι ή 

απολύονσαι, όπωρ πποβλέπεσαι για σοτρ μαθησέρ σηρ ημεδαπήρ.». 

 


