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1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και
Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.
Έδρες τους.
3.
Σχολικούς
Συμβούλους Δ.Ε.
ΠΡΟΣ:
(μέσω των Περιφ/κών Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης)
4.Γυμνάσια της χώρας.
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.
της χώρας)

Θέμα: «Προγραμματισμός εξετάσεων των Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016-2017»
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 126/2016 (Α΄ 211), το δεύτερο
τετράμηνο για τα Γυμνάσια λήγει στις 31 Μαΐου.
Ακολούθως, στο άρθρο 5 ορίζεται ότι: «Από 1η έως 30 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' του άρθρου 2 του παρόντος
διατάγματος
β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση,
όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του παρόντος.
γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα παραπέμφθηκαν μαθητές σε επαναληπτική
εξέταση, οι οποίες είναι γραπτές και προφορικές για τα μαθήματα της Ομάδας Α' και
προφορικές για τα υπόλοιπα μαθήματα», κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
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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 (τρίτη εξεταστική περίοδος).
Επίσης, σύμφωνα με το αρ. 14 του ανωτέρω Π.Δ. «Οι κατ' ιδίαν διδαχθέντες και οι
στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου, προφορικά και
γραπτά σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων Α' και Β' και προφορικά στα μαθήματα της Ομάδας
Γ', πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν
αξιολογούνται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των
μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής (..). Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης
στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ' εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του
Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα
(10)».
Επιπρόσθετα, μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής (άρθρο 7
Π.Δ. 39/2014) εξετάζονται κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου προφορικά και γραπτά στα
μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α') και προφορικά στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας
(Ομάδα Β'). Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Οι μαθητές αυτοί δεν εξετάζονται
στα μαθήματα της τρίτης ομάδας (Ομάδας Γ'), αλλά για την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού
ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβαν οι
μαθητές στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος. Αν μετά τις εξετάσεις οι ανωτέρω
μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.
Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων
ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του
Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των
μαθημάτων.
Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου,
αυτοί μπορούν να επιδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών κατά το διάστημα από 31 Μαΐου
έως 12 Ιουνίου 2017, σε ημερομηνία που θα κρίνει κάθε σχολική μονάδα. Επίσης, τα
αποτελέσματα της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι
τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017.
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της πρώτης εξεταστικής περιόδου ανακοινώνεται
και το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές/τριες που παραπέμπονται σε
επαναληπτική εξέταση, καθώς και το πρόγραμμα της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.
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Η δεύτερη εξεταστική περίοδος αρχίζει τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία
πρέπει να έχουν εκδοθεί και τα αποτελέσματα της εν λόγω εξεταστικής περιόδου, ώστε να
υπάρχει

το

προβλεπόμενο

περιθώριο

των

δύο

εργάσιμων

ημερών

για

αιτήσεις

αναβαθμολόγησης.
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες
των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο,
όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση
συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο. Οι μαθητές με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση
αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που
εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από
τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των
αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για
το οποίο ζητείται επανεξέταση.
Τα γραπτά δοκίμια των «κατ΄ιδίαν διδαχθέντων μαθητών» και των στρατευσίμων
βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα
γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση
λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου
σοβαρού κωλύματος, που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, με
αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του
Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα πριν από την έναρξη της δεύτερης εξεταστικής
περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των Διδασκόντων.
Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση πριν από την έναρξη της
δεύτερης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού
κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν το τρίτο
δεκαήμερο του Ιουνίου και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α' δεν
εξετάσθηκαν. Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση μέχρι το τέλος του
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τρίτου δεκαημέρου του Ιουνίου, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος, έχουν τη δυνατότητα να
προσέλθουν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Για τους μαθητές αυτούς ο
Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές των
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της
παρούσας, καθώς και για την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των
εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
4. Δ/νση ΠΟΔΕΜΣ
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
6. Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
7. Δ/νση Φυσικής Αγωγής
8. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
9. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
10. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.,
Τμήματα Α΄,Γ΄
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