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Χαρακτηρισμός φοίτησης-
Απουσίες
• Α) Φοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29): Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε 

δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και 

οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε 

απουσία του/της μαθητή/τριας.

• Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες εξασφαλίζει 

την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για το σχολείο όσο και για τις 

οικογένειες και μετατοπίζει την έμφαση στην ουσία της διαδικασίας που είναι η 

συνεχής επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για την αμφίδρομη 

ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, 

στις περιπτώσεις που απαιτείται.



• Για τους λόγους αυτούς, οι υπεύθυνοι τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν 

με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο 

από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό 

τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), επιστολή), όπως ορίζει το Άρθρο 

29, και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των 

μαθητών/τριών. 

• Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της 

εβδομάδας που σημειώθηκε. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει 

τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά 

απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους 

γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και ενημερώνει τον/τη 

Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Για τις απουσίες ενημερώνεται ανά 

εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο φοίτησης.



• Επισημαίνεται επίσης, ότι για το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής 

χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των 

απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 

Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η 

μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή 

του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28).



Απουσίες που καταχωρίζονται
αλλά δεν λαμβάνονται υπόψιν
• Απουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 24 ( σοβαρές ασθένειες 

που χρήζουν νοσοκομειακή νοσηλεία)

• Περιπτώσεις εμβολιασμού κατά της νόσου Covid-19 ( την ημέρα 

του εμβολιασμού και την αμέσως επόμενη ημέρα)



Διδασκόμενα μαθήματα -
Ομάδες μαθημάτων
• Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες 



Ά
ΟΜΑΔΑ

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική 
Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.

β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.

γ) Ιστορία.

δ) Μαθηματικά.

ε) Φυσική.

στ) Βιολογία.

ζ) Αγγλικά.



Β΄ΟΜΑΔΑ α) Γεωλογία-Γεωγραφία.

β) Χημεία.

γ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

δ) Θρησκευτικά.

ε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.

στ) Τεχνολογία – Πληροφορική.

ζ) Οικιακή Οικονομία.



Γ’  
ΟΜΑΔΑ

α) Μουσική-
Καλλιτεχνικά.

β) Φυσική 
Αγωγή.».



Ωριαίες Γραπτές δοκιμασίες
• Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′  ( των παραπάνω 

περιπτώσεων α και β, αντίστοιχα),  διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή 

δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη 

διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.

• Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′ μπορεί 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.



Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, 
κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου 
διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή 
δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή 
δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή 
η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής 
εργασίας μικρής έκτασης.

Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ (Μουσική-
Καλλιτεχνικά-Φυσική Αγωγή) δεν 
διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.



Γραπτές
προαγωγικές

και
απολυτήριες
εξετάσεις

• Οι γραπτές προαγωγικές και 

απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα 

της Ομάδας Α'   διεξάγονται σε 

εξεταστική περίοδο που διαρκεί από 

την 1η έως την 15η Ιουνίου».

• Η διάρκεια των γραπτών 

προαγωγικών και απολυτηρίων 

εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα 

εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα 

μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

και Γραμματείας και της Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, 

των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, 

Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική 

Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 

από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε 

τρίωρη εξέταση.



Πότε προάγεται
ο μαθητής στην
επόμενη τάξη-
Παραπομπή για
τον Σεπτέμβριο

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή 

απόλυσης,

• α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό 

ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα 

(10) ή

• β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών 

ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία 

(13).



• Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο 

μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την 

έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη 

εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο 

βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο 

αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4).

• Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης 

και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε 

περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος 

προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και 

επαναλαμβάνει την τάξη.



• Για τα μαθήματα της Ομάδας Α′ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο 

Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε 

πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και 

γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

• Για τα μαθήματα της Ομάδας Β′ και της Ομάδας Γ′  οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο 

Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε 

πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

• Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α′ και Β′ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή 

μαθητής της Γ′ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης  , επαναλαμβάνει την τάξη



Υπεύθυνοι
Τμημάτων
Α΄ Τάξης

Α1. Φιλιππίδου Αγριππίνη

Α2. Κάνδηλα Καλιρρόη

Α3. Γραμματικογιάννη Αργυρώ

Α4. Καψού Μαργαρίτα


