
Άρθρο 5 Π.∆. 126/2016
Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

 . Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της 1
Ομάδας Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που 
διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 4 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι 2
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 ∆ιδασκαλία-
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 
από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. Με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής 
και το περιεχόμενο της τρίωρης εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και ο 
τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την 
εξέταση αυτή θέμα.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 4 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των 3.
μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο∆ιδασκόντων και ανακοινώνεται από τον 
∆ιευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη λήξη των μαθημάτων. Ως ανωτέρω ορίζεται πρόγραμμα εξετάσεων και 
για τις εξετάσεις μαθητών των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής 
καθώς και των κατ' ιδίαν διδαχθεντων και στρατεύσιμων μαθητών.

 Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε 4.
περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της 
διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για 
κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα 
διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από 
συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον 
∆ιευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη λήξη των μαθημάτων. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της 
διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή.

 Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την 5.
ευθύνη του ∆ιευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων σε κάθε Γυμνάσιο.

 Τα θέματα ορίζονται την ημέρα εξέτασης κάθε μαθήματος από τους 6.
διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και 
είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης.

 Κατ' εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν διαφορετικά θέματα, εάν συντρέχει 7.
αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει 

τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων 



τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων 
του ∆ιευθυντή του σχολείου.

 Εάν δεν είναι δυνατόν να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο 8.
μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων 
υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται 
από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει, από 
εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από 
τον ∆ιευθυντή του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα 
εκπαιδευτικός ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται 
για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο ∆ιευθυντή ∆.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.

 Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή 9.
γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του ∆ιευθυντή 
του σχολείου.

 Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού 10.
(κόλλα αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του 
∆ιευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών 
στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.

 Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή 11.
επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει 
τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει με υπογραφή 
μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθμολόγηση τους καθηγητή.


