
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έντυπο ελέγχου προόδου μαθητών Δημοτικού 
σχολείου.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 19ης/10.11.2017 τακτι-
κής συνεδρίασης / θέμα έκτακτο 14ο απόφασης 
Δ.Σ. «Τροποποίηση απόφασης της αριθμ. 1ης/ 
13-01-2017 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. θέμα 33ο 
για την έγκριση προϋπολογισμού για την αποζη-
μίωση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων 
ημερών εργασίας καθώς και της αποζημίωσης 
ενεργών εφημεριών για υπαλλήλους του Νοσο-
κομείου μόνιμων για το οικονομικό έτος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1 (1)
  Έντυπο ελέγχου προόδου μαθητών Δημοτικού 

σχολείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13, παρ. 8 του ν. 1566/1985 περί «Εκπαι-

δευτικού προσωπικού Δημοτικών Σχολειών».
2. Το άρθρο 2, παρ. 6, το άρθρο 14, παρ. 4γ και το άρ-

θρο 20, κεφ. Δ, εδαφ. 8 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/
1-8-2017) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας νηπιαγω-
γείων και δημοτικών σχολείων».

3. Το π.δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3/Α΄/10-1-1995) περί «Αξιολό-
γησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου».

4. Το π.δ. 121/95 (ΦΕΚ 75/Α΄/18-4-1995) περί «Συμπλή-
ρωσης διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών Δη-
μοτικού Σχολείου».

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) με θέμα 
«Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 212141/Β1/4-12-2017 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, 
ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έννοια και σκοπός αξιολόγησης

Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγι-
κή διαδικασία με την οποία παρακολουθείται η πορεία 
της μάθησης, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα 
και εκτιμώνται συγχρόνως και άλλα χαρακτηριστικά τα 
οποία σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Πρώτος στό-
χος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας αλλά 
και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών 
για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, ώστε να 
επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σε 
καμιά περίπτωση δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνιστικό για 
το μαθητή του Δημοτικού Σχολείου και δεν αναφέρεται 
μόνο στην επίδοση στα μαθήματα του Ωρολογίου Προ-
γράμματος, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως 
είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, 
οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά 
του, η συνεργασία με τους συμμαθητές του και ο σεβα-
σμός του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου.

Άρθρο 2
Ομάδα - στόχος

Οι μαθητές που φοιτούν στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 
τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Άρθρο 3
Διδακτικό έτος

Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία 
(3) τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμ-
βρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο 
αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου 
και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει 
στις 15 Ιουνίου.

Άρθρο 4
Διαδικασία αξιολόγησης

Α. Στις Α΄ και Β΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται μόνο 
προφορική περιγραφική αξιολόγηση. Ο δάσκαλος της 
τάξης με τη λήξη κάθε τριμήνου ενημερώνει τους γονείς 
των μαθητών για την πρόοδό τους. Στο Βιβλίο Μητρώου 
και Προόδου δεν καταχωρίζεται καμία βαθμολογία και 
οι στήλες για τις τάξεις αυτές στο εν λόγω βιβλίο παρα-
μένουν κενές. Στο τέλος του διδακτικού έτους συμπλη-
ρώνονται με την ένδειξη «Προάγεται» ή «Επαναλαμβάνει 
την τάξη».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Β. Στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται περι-
γραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλίμακα βαθμο-
λογίας ως ακολούθως: Άριστα (Α), Πολύ καλά (Β), Καλά 
(Γ), Σχεδόν καλά (Δ). Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου 
καταχωρίζεται η βαθμολογία με τα σύμβολα των λεκτι-
κών χαρακτηρισμών, δηλαδή με τα κεφαλαία γράμμα-
τα Α, Β, Γ και Δ. Η διαδικασία αυτή τηρείται και στους 
ελέγχους προόδου των μαθητών. Κατά την έκδοση των 
αποτελεσμάτων, στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου ανα-
γράφεται μόνο η λέξη «Προάγεται».

Γ. Στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται περι-
γραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλίμακα Βαθμο-
λογίας που είναι λεκτική και αριθμητική, ως ακολούθως: 
Άριστα (9-10), Πολύ καλά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν καλά 
(<5). Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου καταχωρίζεται 
η βαθμολογία με αριθμητικά σύμβολα. Αν κατά την 
εξαγωγή του μέσου όρου της ετήσιας επίδοσης μαθη-
τή κατά μάθημα όσο και του γενικού μέσου όρου όλων 
των μαθημάτων προκύψει κλάσμα ίσο ή μεγαλύτερο 
από το μισό της ακέραιας μονάδας, τότε αυτό λογίζεται 
ως ακέραια μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος 
του μέσου όρου. Το κλασματικό αυτό υπόλοιπο παρα-
λείπεται αν είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιας 
μονάδας.

Άρθρο 5
Προαγωγή μαθητών - Επανάληψη τάξης

Α. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται εφό-
σον κατά την κρίση του δασκάλου ανταποκρίνονται στα 
στοιχεία της αξιολόγησης, όπως αυτά αναφέρονται στο 
π.δ. 8/1995. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν 
την τάξη.

Β. Οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων προάγονται εφό-
σον υπερισχύουν σε αριθμό οι χαρακτηρισμοί Α, Β και 
Γ. Όταν στους τελικούς μέσους όρους υπερισχύουν οι 
χαρακτηρισμοί Δ, ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

Γ. Οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων προάγονται εφόσον 
ο γενικός μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 4,5 (>4,5), 
σύμφωνα με την περ. γ, του άρθρου 4 της παρούσης 
απόφασης. Όταν ο γενικός μέσος όρος είναι μικρότερος 
από 4,5 (<4,5) ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

Σε περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους, 
ο μαθητής μπορεί να προαχθεί, εφόσον με τη σύμφωνη 
γνώμη του γονέα του, υποβληθεί σε σχετική εξέταση 
εντός του α΄ 10ημέρου του Ιουνίου ή του α΄ 10ημέρου 
του Σεπτεμβρίου.

«Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Η επίδοση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση του 
κάθε τριμήνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης 
υπουργικής απόφασης, γίνεται εντός δέκα (10) ημερών 
από τη λήξη του τριμήνου, εκτός διδακτικού ωραρίου 
και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών 
με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σε χρόνο 
που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων/
κηδεμόνων, σύμφωνα με την παρ, 8, του άρθρου 13, του 
ν. 1566/1985.

Άρθρο 7
Υπόδειγμα

Το παρακάτω Υπόδειγμα - Έλεγχος προόδου προσαρ-
τάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος αυτής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ………………………………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ……………………………………………….. 
……………ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ………………………………………………………………… 

Ταχ. Διεύθ:…………………………………………………………………………………………………. 
Τηλέφωνο:……………………………………………………………………… 

Fax:…………………………. Email:…………………………………………….. 
                                                                                   Σχολικό έτος …………………………. 

 

                         Έλεγχος προόδου 
Στοιχεία Μαθητή/τριας: 
Αρ. Μητρώου: 
Επώνυμο μαθητή: 
Όνομα μαθητή: 
Όνομα πατέρα: 
Όνομα μητέρας: 
Τάξη Εγγραφής: 
Τμήμα: 
 

Α   Τρίμηνο Β   Τρίμηνο Γ  Τρίμηνο 
Μάθημα Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς Ολογράφως 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ              
ΓΛΩΣΣΑ             
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ             
ΙΣΤΟΡΙΑ             
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ             
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ              
ΦΥΣΙΚΑ              
 ΚΟΙΝ. και ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ              
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ             
Εικαστικά             
Μουσική             
Θεατρική Αγωγή             
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ              
ΑΓΓΛΙΚΑ             
2η ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ(ΓΑΛΛΙΚΑ –
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)             
Τ.Π.Ε.             
Σύνολο Απουσιών:             
Δικαιολογημένες:             
Αδικαιολόγητες:             

 

 Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ                                                                              Ο/Η ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α 

Άρθρο 8
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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(2)
    Τροποποίηση της αριθμ. 19ης/10.11.2017 τακτι-
κής συνεδρίασης / θέμα έκτακτο 14ο απόφασης 
Δ.Σ. «Τροποποίηση απόφασης της αριθμ. 1ης/ 
13-01-2017 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. θέμα 33ο 
για την έγκριση προϋπολογισμού για την αποζη-
μίωση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων 
ημερών εργασίας καθώς και της αποζημίωσης 
ενεργών εφημεριών για υπαλλήλους του Νοσο-
κομείου μόνιμων για το οικονομικό έτος 2017.

  Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
(Αριθμ. συνεδρίασης 20/30.11.2017/Θέμα 1ο) 

 Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «...Για το προσωπικό 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπε-
ρωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο.... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προ-
ϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.... Οι ανωτέρω 
αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4486/2017 
(ΦΕΚ 115 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «Οι αποφάσεις 
καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας, καθώς και εφημεριών του προσωπικού 
των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εκδίδονται από τα όργανα 
διοίκησης των οικείων φορέων σύμφωνα με τη διάταξη 
του όρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), μετά τη δη-
μοσίευση της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ανά Δ.Υ.Πε, ισχύουν 
αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους».

3. Την αριθμ. 1η/13.01.2017 τακτική συνεδρίαση/θέμα 
33ο απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση προϋπολογισμού για την 
αποζημίωση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας καθώς και της αποζημίωσης ενεργών 
εφημεριών για υπαλλήλους του Νοσοκομείου μόνιμων 
για το οικονομικό έτος 2017».

4. Τις αριθμ. 284/09-01-2016 εισερχόμενες αποφάσεις 
κατανομής της Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ σχετικά με την 
καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 20 του ν. 4254/2015 και αφορούν 
εγκρίσεις κατανομής για το χρονικό διάστημα από 
01/01/2017 έως 31/12/2017.

5. Την εγκύκλιο Β1α/οικ.93503/12-12-2016 κοινή από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουρ-
γείου Υγείας σε επιμέρους ΚΑΕ».

6. Το υπό στοιχείο 5 (ΦΕΚ 401/Β΄/14-02-2017 με θέμα 
«Έγκριση προϋπολογισμού για την αποζημίωση υπερωρι-
ακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας καθώς 
και της αποζημίωσης ενεργών εφημεριών για υπαλλήλους 
του Νοσοκομείου μόνιμων για το οικονομικό έτος 2017».

7. Το υπό στοιχείο 5 (ΦΕΚ 4129/Β΄/28-11-2017 με θέμα 
«Τροποποίηση απόφασης της αριθμ. 1ης/13.01.2017 τα-
κτικής συνεδρίασης Δ.Σ. Θέμα 33ο για την έγκριση προ-
ϋπολογισμού για την αποζημίωση υπερωριακής, νυχτε-

ρινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας καθώς και της 
αποζημίωσης ενεργών εφημεριών για υπαλλήλους του 
Νοσοκομείου μόνιμων για το οικονομικό έτος 2017 Ορ-
γανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης».

8. Την αριθμ. 1158/23-11-2017 απόφαση του Διοικητή 
της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση ανακατανομής 
ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας» με την οποία αυξάνονται κατά 35.000 οι ώρες για το Ψυ-
χιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα μειώ-
νονται κατά 35.000 οι ώρες για το Γ.Ν.Θ Γ. Παπανικολάου.

9. Την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκο-
μείου σε 24ωρη βάση και την διασφάλιση της ποιότητας 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

10. Την αριθμ. 24032/30.11.2017 εισήγηση του Τμή-
ματος Οικονομικού με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 
19ης/10.11.2017 τακτικής συνεδρίασης / θέμα έκτακτο 
14ο απόφασης Δ.Σ. «Τροποποίηση απόφασης της αριθμ. 
1ης/13-01-2017 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. θέμα 33ο για την 
έγκριση προϋπολογισμού για την αποζημίωση υπερωρια-
κής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας καθώς 
και της αποζημίωσης ενεργών εφημεριών για υπαλλήλους 
του Νοσοκομείου μόνιμων για το οικονομικό έτος 2017».

Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των Μελών του, 
αποφασίζει ομόφωνα:

Τη τροποποίηση της αριθμ. 19ης/10.11.2017 τακτικής 
συνεδρίασης / θέμα έκτακτο 14ο απόφασης Δ.Σ. «Τροπο-
ποίηση απόφασης της αριθμ. 1ης/13-01-2017 τακτικής 
συνεδρίασης Δ.Σ. θέμα 33ο για την έγκριση προϋπολογι-
σμού για την αποζημίωση υπερωριακής, νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας καθώς και της αποζημί-
ωσης ενεργών εφημεριών για υπαλλήλους του Νοσοκο-
μείου μόνιμων για το οικονομικό έτος 2017» ως προς την 
παράγραφο Α σκέλος 2 που διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Για τις ώρες νυχτερινής εργασίμων ημερών και εξαι-
ρέσιμων ημερών απασχόλησης, μονίμων και ιδιωτικού 
δικαίου για περίπου 380 υπαλλήλους για το έτος 2017, 
κόστους 447.162,32 ευρώ (ΚΑΕ 0263), και αφορά 164.854 
ώρες, και συγκεκριμένα για το Α΄ εξάμηνο το κόστος 
ανέρχεται στο ποσό των 223.581,16 ευρώ και 82.427 
ώρες, για το Β΄ εξάμηνο το κόστος ανέρχεται στο ποσό 
των 223.581,16 ευρώ και 82.427 ώρες.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της αριθμ. 1ης/ 
13.01.2017 τακτικής συνεδρίασης/θέμα 33ο απόφαση Δ.Σ. 
«Έγκριση προϋπολογισμού για την αποζημίωση υπερωρια-
κής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας καθώς 
και της αποζημίωσης ενεργών εφημεριών για υπαλλήλους 
του Νοσοκομείου μόνιμων για το οικονομικό έτος 2017 ως 
έχει, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 19η/10.11.2017 
τακτική συνεδρίαση / θέμα έκτακτο 14ο απόφαση Δ.Σ. 
«Τροποποίηση απόφασης της αριθμ. 1ης/13-01-2017 τα-
κτικής συνεδρίασης Δ.Σ. θέμα 33ο για την έγκριση προϋπο-
λογισμού για την αποζημίωση υπερωριακής, νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας καθώς και της αποζημίωσης 
ενεργών εφημεριών για υπαλλήλους του Νοσοκομείου μό-
νιμων για το οικονομικό έτος 2017».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043581312170004*
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