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ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και      

ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2010-2011». 

 

Η ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων συνεργαζόµενη µε τους φορείς της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, επιθυµεί να συµβάλει στην εύρυθµη και παιδαγωγικά αποτελεσµατική 

λειτουργία του σχολείου. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συµβολή των εκπαιδευτικών, του 

Συλλόγου ∆ιδασκόντων και του ∆ιευθυντή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ∆ιεύθυνση 

Σπουδών ∆.Ε. συνιστά τον ετήσιο προγραµµατισµό του σχολικού έτους ως ακολούθως:  

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Οι εγγραφές των µαθητών στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 30
η
  

Ιουνίου 2010 και η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του 

Π.∆. 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23 Α΄), την 80033/Γ2/4-8-2006 Y.A. (ΦΕΚ 1286 Β΄), την 

 Να διατηρηθεί µέχρι ................ 

Βαθµός Ασφαλείας ..................... 

 

Μαρούσι,                    11-06-2010 

Αριθ. Πρωτ.                   68100/Γ2 

Βαθ. Προτερ. ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΝ 
.............................. 

• ∆ιευθύνσεις και Γραφεία 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

και Γραφεία Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης 

• Γυµνάσια, Γενικά Λύκεια, 

Επαγγελµατικά Λύκεια, 

Επαγγελµατικές Σχολές (µέσω 

των παραπάνω ∆ιευθύνσεων και 

Γραφείων)    

• Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις   

Εκπαίδευσης 

• Προϊσταµένους Επιστηµονικής 

και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης  

• Γραφεία Σχολικών Συµβούλων  

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
  
 

 ΠΡΟΣ: 

 ΚΟΙΝ:  



148096/Γ2/24-12-2007 Y.A. (ΦΕΚ 2511 Β΄), το Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) και την παρ.7 

του αρ.47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄). 

Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να γίνει εγγραφή το µήνα Σεπτέµβριο και µέχρι την έναρξη των 

µαθηµάτων, για τους µαθητές που εµποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας 

(π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους) καθώς και για τους 

παραπεµπόµενους µαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέµβριο, σύµφωνα µε την παρ. 3,    

άρ. 7 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α΄), την παρ. 1
α
 του άρ. 6 της 80033/Γ2/4-8-2006 

Υ.Α. (ΦΕΚ 1286 Β΄) και την παρ. 1 του άρ. 7 της 148096/Γ2/24-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 

2511 Β΄). 

  Στα  Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) εκπρόθεσµη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί 

από τον αρµόδιο Προϊστάµενο Γραφείου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ή Γραφείου 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  ή το ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

το πολύ δέκα (10) ηµέρες µετά τη λήξη των κατ΄ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεµβρίου, 

σύµφωνα µε την παρ. 2, άρ. 6, της Υ.Α. 80033/Γ2/4-8-2006 (Φ.Ε.Κ. 1286 Β΄). 

  Στις Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) εκπρόθεσµη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί 

από τον αρµόδιο Προϊστάµενο Γραφείου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ή το ∆ιευθυντή 

∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέχρι την 25
η
  Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε την 

παρ. 2, άρ. 7, της Υ.Α. 148096/Γ2/24-12-2007 (Φ.Ε.Κ. 2511 Β΄). 

   Οι µετεγγραφές των µαθητών των Γυµνασίων και των Γενικών Λυκείων γίνονται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 104/1979  και του άρ. 35 του Π.∆. 376/1993 

(Φ.Ε.Κ. 159 Α΄), οι µετεγγραφές των µαθητών των Επαγγελµατικών Λυκείων 

γίνονται σύµφωνα µε το άρ. 12 της Υ.Α. 80033/Γ2/4-8-2006 (Φ.Ε.Κ. 1286 Β΄) και οι 

µετεγγραφές των µαθητών των Επαγγελµατικών Σχολών γίνονται σύµφωνα µε το 

άρ. 11 της Υ.Α. 148096/Γ2/24-12-2007 (Φ.Ε.Κ. 2511 Β΄). 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

 Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου του σχολικού έτους 2010-2011,  

προγραµµατίζονται και ολοκληρώνονται από την 1
η
 έως τη 10

η
  Σεπτεµβρίου 2010, σε 

όλα τα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

♦ Για το Γυµνάσιο οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το  Π.∆. 123/1987 

(Φ.Ε.Κ. 68  Α΄). 

♦ Για το ΓΕ.Λ. οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το Π.∆. 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65 

Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 12/2009 (Φ.Ε.Κ. 22 Α΄). 

♦ Για το ΕΠΑ.Λ. και την ΕΠΑ.Σ. οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα        

Π.∆. 50/2008 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄) και 

Π.∆. 51/2008 (Φ.Ε.Κ. 82 Α΄) αντίστοιχα. 

 



 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, KATAΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 

Είναι χρήσιµο οι διδάσκοντες να  συντάσσουν ενδεικτικό σχέδιο προγραµµατισµού της 

ύλης ανά τρίµηνο για το Γυµνάσιο και ανά τετράµηνο για το ΓΕ.Λ., το ΕΠΑ.Λ. και την 

ΕΠΑ.Σ. µε τη συνεργασία των ∆ιευθυντών και των Σχολικών Συµβούλων, όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. 

  Οι εκπαιδευτικοί που αναλαµβάνουν τµήµατα της ίδιας τάξης, θα πρέπει να 

συνεργάζονται και να καταλήγουν σε κοινό προγραµµατισµό της ύλης, ώστε να µπορούν 

να επιλεγούν κοινά θέµατα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου. 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, είναι δυνατό να δοθούν χωριστά θέµατα µόνο σε 

περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος. 

Στην προβλεπόµενη τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων του Σεπτεµβρίου 

παρευρίσκεται, όπου είναι εφικτό, ο Σύµβουλος Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης της 

σχολικής µονάδας και  συζητούνται, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 

♦ η κατανοµή των εργασιών στα µέλη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων σύµφωνα µε το      

άρ. 29 της Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/∆1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 Β’). 

♦ ο  ορισµός των εφηµεριών των εκπαιδευτικών και η ενηµέρωσή τους για τα καθήκοντα 

του εφηµερεύοντος σύµφωνα µε το άρ. 36 της Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/∆1/8-10-2002 

(Φ.Ε.Κ. 1340 Β’). 

♦ ο ορισµός των ηµερών ενηµέρωσης γονέων - κηδεµόνων για τη φοίτηση και επίδοση 

των µαθητών. 

♦ η δηµιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τµηµάτων, ανάλογα µε τις 

ανάγκες της σχολικής µονάδας. 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Τη ∆ευτέρα 13 Σεπτεµβρίου 2010 θα γίνει ο αγιασµός σε όλα τα σχολεία. Μετά τον 

αγιασµό να διανεµηθούν τα βιβλία στους µαθητές. 

 

 

 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ  

Τα τµήµατα Γενικής Παιδείας συγκροτούνται από τους µαθητές όλων των 

κατευθύνσεων που λειτουργούν στο ΓΕ.Λ. και οι µαθητές κατανέµονται σε αυτά κατά 

αλφαβητική σειρά.  

Στα τµήµατα  Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. οι µαθητές κατανέµονται 

επίσης κατά αλφαβητική σειρά. Οι µαθητές θα χωρίζονται σε τµήµατα κύκλων ή τοµέων  



Επαγγελµατικών Μαθηµάτων που λειτουργούν στο σχολείο, µόνο για τη διδασκαλία των 

µαθηµάτων των κύκλων και τοµέων αυτών (αρ. πρ. 100749/Γ2/17-09-07 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας).  

 Στα τµήµατα Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. οι µαθητές κατανέµονται κατά 

αλφαβητική σειρά, επιλέγοντας την Οµάδα Α΄ ή την Οµάδα Β΄ των µαθηµάτων Γενικής 

Παιδείας. 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

Οι µαθητές του Γυµνασίου διδάσκονται υποχρεωτικά δεύτερη Ξένη Γλώσσα την οποία 

επιλέγουν για πρώτη φορά, πριν από την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυµνασίου, 

προσκοµίζοντας δήλωση υπογεγραµµένη από τους κηδεµόνες τους που συνοδεύει το 

απολυτήριό τους από το ∆ηµοτικό Σχολείο, σύµφωνα µε τη µε αρ. πρ. 39967/Γ2/             

12-4-10 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Τη συγκεκριµένη Ξένη Γλώσσα συνεχίζουν 

οι µαθητές και στις επόµενες τάξεις, σύµφωνα µε τη µε αρ. πρ. 4637/Γ2/4-9-01 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Παιδείας. 

• Οι µαθητές της Γ΄ Τάξης του Γυµνασίου θα πρέπει να δηλώσουν µέχρι την έκδοση 

των αποτελεσµάτων και την επίδοση της τελικής βαθµολογίας του σχολικού έτους 2009-

2010, το µάθηµα επιλογής καθώς και την Ξένη Γλώσσα που επιθυµούν να διδαχθούν 

ως µάθηµα Γενικής Παιδείας στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους µαθητές 

από το ∆ιευθυντή του Γυµνασίου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραµµένες από τους 

γονείς – κηδεµόνες, εφόσον οι µαθητές είναι ανήλικοι. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα 

απολυτήρια, που θα διαβιβαστούν από τους ∆ιευθυντές των Γυµνασίων στους ∆ιευθυντές 

των ΓΕ.Λ. κατά τη διαδικασία εγγραφής των µαθητών.  

Οι παραπάνω δηλώσεις δεν είναι δεσµευτικές για τους µαθητές του Γενικού Λυκείου, 

αλλά αποτελούν στοιχείο που διευκολύνει τον προγραµµατισµό του σχολείου.  

• Οι µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου πρέπει, µέχρι την έκδοση των 

αποτελεσµάτων και την επίδοση της βαθµολογίας του σχολικού έτους 2009-10, να 

δηλώσουν στη ∆ιεύθυνση του σχολείου τους, µε υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραµµένες 

από τους κηδεµόνες τους, το µάθηµα επιλογής που επιθυµούν να διδαχθούν και την 

Κατεύθυνση που επιθυµούν να ακολουθήσουν, σύµφωνα µε την Υ.Α. 4521/Γ2/            

28-08-2001 (Φ.Ε.Κ. 1168 Β΄) ως εξής: 

� οι µαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, το µάθηµα επιλογής που επιθυµούν να 

διδαχθούν και την Κατεύθυνση που επιθυµούν να ακολουθήσουν στη Β’ τάξη του ΓΕ.Λ. 

� οι µαθητές της Β’ Τάξης Γενικού Λυκείου, το µάθηµα επιλογής που επιθυµούν να 

διδαχθούν στη Γ’ τάξη του ΓΕ.Λ. και την Κατεύθυνση, µόνο σε περίπτωση που 

επιθυµούν να αλλάξουν Κατεύθυνση.  

• Στην Α΄ τάξη του Επαγγελµατικού Λυκείου λειτουργούν οι εξής κύκλοι: 



Τεχνολογικός, Υπηρεσιών, Ναυτικός. Οι µαθητές, κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη 

των Επαγγελµατικών Λυκείων, καταθέτουν δήλωση υπογεγραµµένη από τους γονείς-

κηδεµόνες, εφόσον είναι ανήλικοι, µε την οποία επιλέγουν τον κύκλο µαθηµάτων που 

επιθυµούν να παρακολουθήσουν, σύµφωνα µε το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 

(Φ.Ε.Κ. 940 Β΄). 

 

• Στη Β΄ τάξη του Επαγγελµατικού Λυκείου λειτουργούν δώδεκα (12) τοµείς. Οι 

µαθητές, κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραµµένη από 

τους γονείς-κηδεµόνες, εφόσον είναι ανήλικοι, µε την οποία επιλέγουν τον τοµέα που θα 

παρακολουθήσουν ανεξάρτητα από τον κύκλο µαθηµάτων που παρακολούθησαν στην Α΄ 

τάξη, µε εξαίρεση του Τοµείς Πλοιάρχων και Μηχανικών, τους οποίους επιλέγουν µόνο οι 

µαθητές που είχαν παρακολουθήσει στην Α΄ τάξη τα µαθήµατα του Ναυτικού Κύκλου, 

σύµφωνα µε το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 940 Β΄). 

 

• Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Επαγγελµατικού Λυκείου, κατά την εγγραφή τους στη 

Γ΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραµµένη από τους γονείς-κηδεµόνες, εφόσον είναι 

ανήλικοι ή τους ίδιους εάν είναι ενήλικες, µε την οποία επιλέγουν την ειδικότητα που θα 

παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στον τοµέα που παρακολούθησαν 

στη Β΄ τάξη, σύµφωνα µε το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 940 Β΄). 

 

• Οι µαθητές της Γ΄ τάξης Ηµερησίου και ∆΄ τάξης Εσπερινού του Επαγγελµατικού 

Λυκείου, µε την έναρξη του διδακτικού έτους, υποχρεούνται να δηλώνουν τις οµάδες 

µαθηµάτων Γενικής Παιδείας που θα παρακολουθήσουν. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα 

να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυµούν, το αργότερο µέχρι τη 15
η
 

Οκτωβρίου, σύµφωνα µε το άρ. 2, του Π.∆. 50/2008 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄). 

 

• Στα µαθήµατα επιλογής, οι µαθητές της Γ’ τάξης του Επαγγελµατικού Λυκείου 

διδάσκονται υποχρεωτικά ένα µάθηµα επιλογής, ή εφόσον έχουν επιλέξει το 5
Ο
 

Επιστηµονικό Πεδίο, δύο µαθήµατα επιλογής, σύµφωνα µε την Υ.Α. 111276/Γ2/8-10-2007           

(Φ.Ε.Κ. 2057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 28968/Γ2/13-3-2009                                            

(Φ.Ε.Κ. 603 Β΄).  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας σε συνεργασία µε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων 

ενηµερώνουν τους γονείς - κηδεµόνες και τους µαθητές για θέµατα που συµβάλλουν στην 

οµαλή λειτουργία του σχολείου, όπως:  



♦ Τις µετεγγραφές των µαθητών και το χρόνο πραγµατοποίησής τους. 

♦ Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησής τους. 

Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιµετωπίζονται µαθητές που κατά τη διάρκεια του 

διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήµατα υγείας και στους οποίους παρέχεται η 

δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» ή σε αυτήν «των 

κατ΄ οίκον διδαχθέντων». 

♦ Τη δηµιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τµηµάτων, που έχουν στόχο 

την εξάλειψη της µαθητικής διαρροής και αφορούν σε µαθητές που αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες στην ελληνική γλώσσα κατά την ένταξή τους σε τάξεις. 

♦ Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη 

διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις µαθητών µε αναπηρία και µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σύµφωνα µε τις Υ.Α 28722/Γ2/12-03-2010 (ΦΕΚ 276 Β’) 

Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β’) και 23519/Γ2/01-03-2010 (ΦΕΚ 258 Β’). 

♦ Τη µε αρ. πρ. 132328/Γ2/07-12-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που 

αφορά στη µη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου, από τους µαθητές.  

♦ Το Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα 

αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». 

♦ Τον προγραµµατισµό της διεξαγωγής των εκλογών των µαθητικών κοινοτήτων και του 

δεκαπενταµελούς συµβουλίου σύµφωνα µε τις παρ.10 και 29, άρ. 3 της Υ. Α. 

4094/Γ2/23-9-1986 (Φ.Ε.Κ. 619 Β΄).  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον προγραµµατισµό των ωριαίων 

υποχρεωτικών δοκιµασιών και των τεστ και στην υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. Ο ∆ιευθυντής έχει την ευθύνη της τήρησης της σχετικής νοµοθεσίας και 

συντονίζει τη διεξαγωγή των ωριαίων δοκιµασιών, σύµφωνα µε πρόγραµµα που  

κατατίθεται από τους διδάσκοντες, ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων 

δοκιµασιών σε περισσότερα του ενός µαθήµατα την ίδια µέρα και των τριών την 

εβδοµάδα. 

Στο Γυµνάσιο η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε το άρ. 2 του Π.∆. 409/1994                    

(Φ.Ε.Κ. 226 Α΄) και οι ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιµασίες γίνονται χωρίς 

προειδοποίηση, µία σε κάθε µάθηµα, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριµήνων και 

καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε στο 

προηγούµενο µάθηµα η σχετική ανακεφαλαίωση. 

Στο Γενικό Λύκειο η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65 Α΄) και 

Π.∆. 12/2009 (Φ.Ε.Κ. 22 Α΄). 



Στο Επαγγελµατικό Λύκειο η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 50/2008      

(Φ.Ε.Κ. 81 Α΄ ) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 43/2010 (Φ.Ε.Κ. 86 Α΄). 

Στις Επαγγελµατικές Σχολές η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 51/2008    

(Φ.Ε.Κ. 82 Α΄). 

Με την αδιαµφισβήτητη συµβολή σας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

ευελπιστούµε στη συνεργασία σας, τόσο µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και µε τη 

∆ιεύθυνση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή: 

• ∆/νση Σπουδών ∆/θµιας Εκπ/σης  

• Τµήµατα  Α΄ Β΄, Γ΄ και ∆΄ 

• ∆ΙΠΟ∆Ε  

• ΣΕΠΕ∆ 

• ∆ιεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  

• ∆ιεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 
 

           Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ  


