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Ηράκλειο, 14-05-2021 

Αρ. Πρωτ.: 1383 

 
ΠΡΟΣ:   

1. Τους/τις Διευθυντές/τριες των σχολ. 
μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης των ΔιΔΕ 
Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, 
Χανίων 

2. τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των 
ειδικοτήτων  των σχολ. μονάδων 
Δ/θμιας Εκπ/σης των ΔιΔΕ Λασιθίου, 
Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων (δια των 
Δ/νσεων των σχολείων τους) 

ΚΟΙΝ:   
1. Π.Δ.Ε. Κρήτης 
2. ΔιΔΕ Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, 

Χανίων 
3. Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

Θέμα: Ζητήματα αξιολόγησης και βαθμολογίας μαθητών/τριών Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και 
Επαγγελματικού Λυκείου 
 
Μετά την επάνοδο των μαθητών και των μαθητριών στα σχολεία και τη συνέχιση των μαθημάτων με φυσική 
παρουσία στη σχολική τάξη, επισημαίνεται η ανάγκη να δοθεί έμφαση κατά τη διδακτική διεργασία σε 
ζητήματα ψυχοδυναμικής και μαθησιακής υποστήριξής τους, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα σε κάθε μάθημα, αλλά και τις έκτακτες συνθήκες που οφείλονται στους υγειονομικούς 
περιορισμούς. Με αυτό το πνεύμα, τονίζεται η ανάγκη για σφαιρική προσέγγιση, μεθοδικό 
προγραμματισμό και προσαρμογή της διδακτέας ύλης στις έκτακτες συνθήκες της τρέχουσας περιόδου. 
Επιπρόσθετα, χρειάζεται να δοθεί έμφαση σε ποιοτικά στοιχεία της μάθησης έναντι των ποσοτικών, καθώς 
επίσης να επιλέγονται μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες να συμβάλουν στην ουσιαστική μαθησιακή 
στήριξη και ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών.  

Λόγω του ότι υποβάλλονται ερωτήματα σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών και 
την υποβολή βαθμολογίας Β΄ Τετραμήνου, παραθέτουμε ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες για τα θέματα 
αυτά.   
  
Α. Για την αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο και στο 
Επαγγελματικό Λύκειο ισχύουν:   
 
1. Αξιολόγηση μαθητών Γυμνάσιο: Π.Δ. 126/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4692/2020. 

2. Αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου: Ν. 4610/2019 όπως τροποποιήθηκε  από τον Ν. 4692/2020. 

3. Αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑ.Λ.: Π.Δ. 40/218 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4610/2019 και τον Ν. 

4692/2020. 

 
Η παραπάνω νομοθεσία ορίζει αναλυτικά τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς επίσης 
επιλαμβάνεται ζητημάτων χαρακτηρισμού της φοίτησης, προαγωγής και απόλυσης, επαναληπτικών 
εξετάσεων κ.ά.  
 
Β. Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο ισχύουν, επιπλέον, οι ειδικές Διδακτικές Οδηγίες, που ορίζουν τη 
διδακτέα ύλη, τις διαδικασίες αξιολόγησης κ.λπ., οι οποίες είναι δημοσιευμένες εδώ: 
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http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko  Βλ και Υ.Α. 125708/Δ2/21-09-2020, «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, 
τρόπος και χρόνος εξέτασης  [… ] Γενικού Λυκείου […]». 
 
Γ. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έφεραν οι υγειονομικοί περιορισμοί κατά το τρέχον σχολικό έτος, 
έχουν εκδοθεί: Η 167603/ΓΔ4/9-12-2020,  «Εγκύκλιος για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της (ισχύουσας) 
αξιολόγησης των μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021», η Υ.Α. 3245/Δ2/12-1-
2021, «Διαδικασία αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου» (ΦΕΚ 47 Β΄), η εγκύκλιος 44310/ΓΔ4/16-04-2021, 
«Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης 
διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19)», καθώς και ειδικές οδηγίες σε διάφορα μαθησιακά αντικείμενα. 
 
Δ. Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός 
από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου 
τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος 
σε κανένα τετράμηνο, συγκροτείται επιτροπή, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση (βλ. 
περισσότερα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).  
 
Ε. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθούν φέτος οι προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις, μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Α. Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου 
 
Π.Δ. 126/2016, «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου» 
(ΦΕΚ 211 Α΄) 

Άρθρο 12 
3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης 
για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 
λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή 
κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που 
έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική 
εξέταση στην ύλη του Β' τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β' 
τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο. 
 

Β. Αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου 
 
Ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 70 Α΄) 

Άρθρο 103 
3. Αν λείπουν στοιχεία της παραγράφου 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα 
από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων. 
4. Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται 
βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την 
αξιολόγηση των μαθητών. 

Άρθρο 109 
4. Αν λείπει ένας από τους δύο (2) τετραμηνιαίους βαθμούς, ως προφορικός μέσος όρος τετραμήνου 
λογίζεται ο βαθμός για το άλλο τετράμηνο. 
5. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον 
η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, διενεργείται ειδική 
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προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των 
μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Την εξέταση διενεργεί τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον 
Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ως Πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της 
ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) 
καθηγητών αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. 
 

Γ. Αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑ.Λ. 
 
Π.Δ. 40/2018 «Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού 
Έτους-Τάξης Μαθητείας» (ΦΕΚ 76 Α΄) 

Άρθρο 23 
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε 
ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου. 
4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα 
τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση της/του μαθήτριας/-τη κριθεί επαρκής, η/ο Διευθύντρια/-τής συγκροτεί 
υπό την προεδρία της/του τριμελή επιτροπή από δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή 
ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί 
ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β’ τετραμήνου, το αργότερο, την επόμενη ημέρα από τη λήξη των 
μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον Ετήσιο Προφορικό Βαθμό 
του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστριών/-στών. Σε περίπτωση που η/ο 
μαθήτρια/τής δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» - μηδέν 
(0). 
 
Ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 70 Α΄) 

Άρθρο 122 
1. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε 
λιγότερο από δέκα (10) ώρες, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δε διαθέτουν επαρκή 
στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. 
3. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου, κάθε εκπαιδευτικός καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου 
ονομαστική κατάσταση βαθμολογίας για κάθε Τάξη ή Τμήμα χωριστά. 
4. Αν από την ονομαστική κατάσταση της βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων δικαιολογεί την 
έλλειψη του βαθμού με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση. 
 

 

Η Οργανωτική Συντονίστρια  

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Ειρήνη  Βιδάκη 

 

 Οι Συντονιστές/ στριες Εκπ/κού Έργου 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ01 
ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ, ΠΕ02 

ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΠΕ02 
ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΕ02 

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ03 
ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕ03 

ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ, ΠΕ04 

ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ04 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕ05 

ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ06 

ΓΙΑΣΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ,  ΠΕ07 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΛΗΔΑ, ΠΕ11 

ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ79.01 

ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ86 

ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ88.01 
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