
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 
Η έκδοση των αποτελεσµάτων σχετικά µε την επίδοση των µαθητών, 
πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων του 
Ιουνίου. Για τα γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα (µαθήµατα οµάδας Α), ο τελικός 
βαθµός προκύπτει ως το 1/4 του αθροίσµατος των βαθµών των τριών τριµήνων και 
του γραπτού διαγωνίσµατος του Ιουνίου. Αν το µάθηµα ανήκει στην οµάδα B και δεν 
εξετάζεται γραπτά, τότε ο τελικός βαθµός προκύπτει ως το 1/3 του αθροίσµατος των 
βαθµών των τριών τριµήνων. 

Στις περιπτώσεις τώρα που κάποιο µάθηµα αποτελείται από δύο κλάδους (π.χ το 
µάθηµα Φυσική-Χηµεία) ο τελικός βαθµός του θα προκύψει ως µέσος όρος των 
τελικών βαθµών των δύο κλάδων. Τόσο στα τρία τρίµηνα όσο και στις εξετάσεις του 
Ιουνίου, δεν υπάρχει πουθενά ο βαθµός του µαθήµατος Φυσική-Χηµεία, όµως αφού 
προκύψουν οι τελικοί βαθµοί της Φυσικής και της Χηµείας, στο τέλος αυτοί δίνουν 
έναν τελικό βαθµό, ο οποίος αναφέρεται στο µάθηµα Φυσική-Χηµεία. 

Ας το δούµε µε ένα παράδειγµα 

 Φυσική Χηµεία Φυσική-Χηµεία 

Α τρίµηνο 12 16 - 

Β τρίµηνο 14 18 - 

Γ τρίµηνο 12 16 - 

Γραπτά Ιουνίου 13 17 - 

Τελικός Βαθµός 51:4=13 67:4=17 (17+13):2=15 

Για το µέσο όρο της σχολικής επίδοσης µετράει µόνο το 15 που είναι ο βαθµός του 
µαθήµατος. 
Ένας µαθητής στο τέλος της χρονιάς µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων, 
µπορεί)να προαχθεί στην επόµενη τάξη ή να απολυθεί αν είναι µαθητής της γ 
γυµνασίου, ΙΙ)να παραπεµφθεί σε επανεξέταση (γραπτή και προφορική) το 
Σεπτέµβριο, ή ΙΙΙ)να απορριφθεί και να παρακολουθήσει την ίδια τάξη. 

I. Προαγωγή ή Απόλυση 
Ένας µαθητής προάγεται ή απολύεται σε καθεµία από τις εξής περιπτώσεις: 

• Παίρνει σε κάθε µάθηµα τελικό ετήσιο βαθµό 10 ή µεγαλύτερο 
• Αποτυγχάνει να πάρει 10 σε 1-4 µαθήµατα της B οµάδας, αλλά έχει µέσο 
όρο των τελικών ετήσιων βαθµών όλων των µαθηµάτων, πλήρες 10. 
(συνυπολογίζονται τα µαθήµατα και των δύο οµάδων) 



• Αποτυγχάνει να πάρει τελικό βαθµό 10 σε 1-4 µαθήµατα της A οµάδας, 
αλλά έχει µέσο όρο στο σύνολο των µαθηµάτων της A οµάδας τουλάχιστον 
13 (πλήρες 12,5). Σε περίπτωση που έχει επισήµως αναγνωριστεί ότι ο 
συγκεκριµένος µαθητής έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τότε αρκεί ο 
µέσος όρος του να είναι πλήρες 12.  

• Αποτυγχάνει να πάρει τελικό βαθµό 10 σε 1-4 µαθήµατα ανεξάρτητα από 
την οµάδα στην οποία ανήκουν αυτά, αλλά ικανοποιούνται οι δύο συνθήκες 
που τέθηκαν προηγουµένως. 

• Ο τελικός βαθµός προαγωγής του µαθητή προκύπτει ως µέσος όρος όλων 
των µαθηµάτων και των δύο οµάδων 

II. Παραποµπή σε Επανεξέταση 

• Ένας µαθητής παραπέµπεται σε επαναληπτική εξέταση το Σεπτέµβριο, 
γραπτή και προφορική, σε όσα µαθήµατα υστέρησε (δεν πήρε τελικό 
ετήσιο βαθµό 10), αν συνολικά υστέρησε σε 1-4 µαθήµατα και δεν 
κατάφερε να συγκεντρώσει τον αναγκαίο µέσο όρο που αναφέρεται σε 
καθεµία από τις προηγούµενες περιπτώσεις.Σε περίπτωση που κάποιος 
µαθητής παραπέµπεται σε µάθηµα το οποίο χωρίζεται σε κλάδους 
µαθηµάτων και έχει υστερήσει µόνο σε έναν από τους δύο κλάδους, το 
Σεπτέµβριο θα επανεξετάζεται µόνο στον κλάδο που υστέρησε και όχι και 
στους δύο κλάδους του µαθήµατος. 

III. Απόρριψη 

Τέλος ένας µαθητής απορρίπτεται αν υστερήσει σε περισσότερα από 4 µαθήµατα, 
οπότε και επαναλαµβάνει την τάξη. 


