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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 86 του ν.4823/2021 (Α’ 136)»

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 86 του ν.4823/2021 (Α’ 136), αντιμετωπίζεται το ζήτημα του 

καθορισμού των κριτηρίων που συνεκτιμώνται για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών, τη διαδικασία 

για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων και την πραγματοποίηση της προφορικής εξέτασης, καθώς 

και ζητήματα υποβολής βαθμολογίας από τους καθηγητές/τριες. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα 

στους/στις διδάσκοντες/ουσες εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τον τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης των 

μαθητών/τριών τους μεταξύ των εναλλακτικών τρόπων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

Ειδικότερα, το προαναφερθέν άρθρο αντικατέστησε το άρθρο 120 του ν.4610/2019, περί του ελέγχου 

και της προόδου των μαθητών/τριών του Επαγγελματικού Λυκείου και των μαθητευόμενων του 

«Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας» με ενδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές 

εξετάσεις και αναφέρεται στον έλεγχο της προόδου των μαθητών μέσω ενδιάμεσων προφορικών, 

πρακτικών και γραπτών εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.).

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας: 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12/10/2021      
Αρ. Πρωτ.: Φ13α/129283/Δ4                            

ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
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 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Συντονιστές Εκπ/κού Έργου (μέσω των 

Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) 
 Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 Σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ.  (μέσω των 
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 ΕΝΕΕΓΥ-Λ (μέσω των Δ/νσεων  Δ.Ε.)
 Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών 
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 Επίσης, με το ίδιο άρθρο διαμορφώθηκε το άρθρο 121 του ν.4610/2019, περί του τρόπου 

αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων  που αφορά στην 

αξιολόγηση της επίδοσης τις δεξιότητες ή τα συνεκτιμώμενα στοιχεία του/της  μαθητή/τριας εκ 

μέρους του/της εκπαιδευτικού καθώς και στη διατύπωση των θεμάτων ώστε να ελεγχθούν μέσω 

συγκεκριμένων παραμέτρων.

Ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων κάθε τάξης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση του Ι.Ε.Π.

Τέλος, για κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

                                                                                  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Συνοδευτικά:
Ν.4823/2021 (Α’136)

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης
2. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμ. Α΄, Β΄
3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμ. Α’, Β΄
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