
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    125708/Δ2 
Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρό-

νος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και 

υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών 

κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπω-

σης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών 

δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων 

εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκι-

μίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετά σεων 

του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γρα-

πτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 9 και 11 του άρθρου 1 του 

ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 
του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ-
παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188), όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 2909/2001 (Α’ 90).

2) Τις διατάξεις των περ. ε, στ και θ, παρ. 9 του άρθρου 
8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167).

3) Τις διατάξεις των περ. α υποπερ. ββ της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρό-
τυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

4) Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 42 
του ν. 4186/2013, όπως ισχύει.

5) Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6) Το π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7) Το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8) Την υπ΄αρ. 7922/Υ1/05-08-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298).

9) Τις υπ΄αρ. 28/05-06-2020 και 43/03-09-2020 πράξεις 
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

12) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με την υπ΄αρ. Φ.1/Γ/468/ 
124712/Β1/21-09-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων

1. Τα μαθήματα της Α’ τάξης του Ημερήσιου και Εσπε-
ρινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές 
εξετάσεις και είναι τα εξής:

Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμ-
ματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική 
Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),

Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία,
Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χη-

μεία),
Αγγλικά
β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα 

Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις.

2. Τα μαθήματα της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετά-
ζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι 
τα εξής:

Γενικής Παιδείας:
Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσ-

σα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση),
Ιστορία,
Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία), 
Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Αγγλικά
και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα 

Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις.

3. Τα μαθήματα της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παι-
δείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετά-
σεις και είναι τα εξής:

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά 
(μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών), Ιστορία (μόνο για τους μα-
θητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 
και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού 
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) 

και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα 

Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις 
απολυτήριες εξετάσεις.

Άρθρο 2
Κλάδοι μαθημάτων

Στις Α’ και Β’ τάξεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου:

i. To μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας χωρίζεται στους 
εξής κλάδους: 

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
ii. To μάθημα των Μαθηματικών χωρίζεται στους εξής 

κλάδους:
α) Άλγεβρα 
β) Γεωμετρία
iii. To μάθημα των Φυσικών Επιστημών χωρίζεται 

στους εξής κλάδους: 
α) Φυσική
β) Χημεία 
γ) Βιολογία
Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθ-

μός για κάθε μάθημα με κλάδους είναι ο μέσος όρος 
των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση 
δεκάτου.

Άρθρο 3
Κοινοποίηση της προφορικής βαθμολογίας-
Ενημέρωση των κηδεμόνων

1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση 
και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας, καλού-
νται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση ανα-
φορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και 
τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται 
ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.

2. Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλ-
λόγου των διδασκόντων στα μέσα κάθε τετραμήνου ορ-
γανώνεται μία (1) τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, 
με σκοπό την ενημέρωσή τους στα θέματα της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν συνεννόησης 
Διευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενη-
μέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε 

διδάσκων έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα 
την εβδομάδα να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. 
Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού 
έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω 
των μαθητών.

3. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημε-
ρώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που 
έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, 
για όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 
Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών, 
εφόσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο. Πα-
ράλληλα οι κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να ενημε-
ρώσουν τους εκπαιδευτικούς για θέματα που πιθανώς 
επηρεάζουν την επίδοση των παιδιών τους.

4. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μαθη-
τές και στους κηδεμόνες, αναγράφεται υποχρεωτικά και 
ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας 
όλων των μαθητών του τμήματος για κάθε μάθημα.

Άρθρο 4
Θέματα των εξετάσεων

1. Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξε-
τάσεων περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντο-
μης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης), οι οποίες είναι 
κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, αφορούν ευρεία 
έκταση της εξεταστέας ύλης, είναι εφικτό να απαντηθούν 
με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο και ακολου-
θούν τη φιλοσοφία των θεσμοθετημένων προγραμμά-
των σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων.

2. Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων 
εξετάσεων διατυπώνονται την ημέρα διεξαγωγής των 
εξετάσεων με τη συνεργασία των καθηγητών που δι-
δάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, 
είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης του Λυκείου 
και συνυπογράφονται από τον Διευθυντή του Λυκείου.

Άρθρο 5
Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

1. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων και κα-
τατακτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που 
ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος 
που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες 
με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις 
οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δια-
τρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξετα-
στέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων 
και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές 
απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε 
υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό 
κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν 
κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφο-
ρετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

Α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Ι. Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενι-
κού Λυκείου, δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο: 
α) απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από το πρωτότυπο, 
12-20 στίχων, με νοηματική συνοχή,
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μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) 
μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα ευ-
ρείας ανάπτυξης μέσω των οποίων, ελέγχονται οι ικα-
νότητες συνθετικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης 
γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών, τις οποίες απέ-
κτησαν οι μαθητές.

Το καθένα από τα δύο θέματα μπορεί να περιλαμβάνει 
από 2-4 ερωτήσεις και βαθμολογείται με (25) Μονάδες 
(2 x 25 = 50). Η κατανομή της βαθμολογίας στις επιμέ-
ρους ερωτήσεις κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποι-
είται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ερώτησης.

Η κατανομή της βαθμολογίας στις επιμέρους ερωτή-
σεις και των δύο ομάδων θεμάτων προσδιορίζεται κατά 
τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους 
μαθητές γραπτώς.

3. Η εξέταση στο μάθημα Οικονομία της Ομάδας Προ-
σανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 
στη Γ’ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες ερωτήσεων:

α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποί-
ες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών 
στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

β) Η δεύτερη αποτελείται από μία ερώτηση με την 
οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής 
ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των 
γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

γ) Η τρίτη αποτελείται από μία άσκηση, η οποία απαιτεί 
την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή 
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Η άσκηση μπορεί 
να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Η τέταρτη αποτελείται από ένα πρόβλημα, το οποίο 
απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον 
υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών 
μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται σε 
επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε καθεμία από 
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερω-
τήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 
με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία 
καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανα-
κοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

Ι. Θρησκευτικά
1. Η εξέταση στα Θρησκευτικά στην Α’ τάξη Ημερή-

σιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει δύο 
ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με 
ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο 
η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η 
κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει 
ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντι-
κειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες (5 x 5 = 25).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέ-
ντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με 
δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) 
μονάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντί-
στοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες 
ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης 
αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικα-
σιών που απέκτησαν οι μαθητές.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθ-
μολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση 
και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

2. Για το μάθημα Θρησκευτικά στη Β’ τάξη Ημερησίου 
και Εσπερινού Γενικού Λυκείου η εξέταση περιλαμβάνει 
δύο ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με 
ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο 
η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η 
κατανόηση τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει 
ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντι-
κειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες (5 x 5 = 25).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύ-
ντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε 
(25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα 
(10) μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντί-
στοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες 
ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης 
αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικα-
σιών που απέκτησαν οι μαθητές.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθ-
μολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση 
και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

3. Η εξέταση στο μάθημα των Θρησκευτικών στη Γ’ 
τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου περι-
λαμβάνει δύο (2) ομάδες ερωτήσεων:

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που 
ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων που περιλαμβάνονται 
στην εξεταστέα ύλη και την κατανόησή τους.

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο ερω-
τήσεις που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτική 
ικανότητα από μέρους των μαθητών.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από 
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερω-
τήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 
με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία 
καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανα-
κοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

ΙΑ. Εφαρμογές Πληροφορικής, Εισαγωγή στις Αρχές 
της Επιστήμης των Η/Υ, Πληροφορική

1. Η εξέταση στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής 
στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και 
συγκεκριμένα:

α) δύο (2) θέματα θεωρίας,
β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων.
Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις δια-

φόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κα-
τανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, 
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η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την 
αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμά-
των και η δυνατότητα παρουσίασης τους με σωστούς 
επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον 
έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε 
συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την 
επίλυσή τους.

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα 
της θεωρίας (2x25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή 
τα προβλήματα (2x25%).

2. Η εξέταση στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επι-
στήμης των Η/Υ στη Β’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου 
γίνεται ως εξής:

i. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την 
εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κα-
τανόηση εννοιών και ορολογίας, η κριτική ικανότητα, 
η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η 
ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να 
δημιουργεί, συνδυάζοντας γνώσεις ή δεξιότητες που 
απέκτησε για την επίλυσή τους.

ii. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές 
διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις 
αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λά-
θους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και 
η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιό-
τερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν 
ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, 
με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και 
οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθη-
τές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων 
ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του 
μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από 
τους μαθητές να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να 
απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αι-
τιολογήσουν την απάντησή τους.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία 
άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανό-
τητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, εντο-
λών και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους 
ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη λύση.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα 
ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για 
τη διαδικασία δημιουργίας ή επίλυσής του. Το πρόβλημα 
αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους 
ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη λύση.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονά-
δες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα.

Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθ-
μολογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα η 
πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες 
και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες. Στο τρίτο και 
τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέ-
ρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 
με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση 
των θεμάτων.

3. Η εξέταση στο μάθημα Πληροφορική της Ομάδας 
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληρο-
φορικής στη Γ’ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου περιλαμβάνει θέματα θεωρίας και ασκήσεων ή 
προβλημάτων και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.

α) Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις 
διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και 
η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μα-
θητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων 
για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σω-
στούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

β) Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν 
στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, 
σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για 
την επίλυσή τους.

Η εξέταση στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει ένα (1) θέμα 
θεωρίας και τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με 
το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 40% από το θέμα της 
θεωρίας και κατά 60% (3x20%) από τις ασκήσεις ή τα 
προβλήματα.

ΙΒ. Ξένες Γλώσσες
1. Στην Α’ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυ-

κείου τα θέματα των εξετάσεων των Αγγλικών ορίζονται 
ως εξής:

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίδεται κείμενο 180-350 λέξεων, το οποίο συνοδεύεται 

από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα συμπλήρω-
σης που αποσκοπούν (α) στον έλεγχο σφαιρικής κατα-
νόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/
πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30% της βαθμο-
λογίας). Επισημαίνεται ότι το κείμενο αυτό θα πρέπει 
να είναι τροποποιημένο απόσπασμα από κείμενο των 
ενοτήτων της διδακτέας ύλης ή άλλο κείμενο συναφές με 
το θεματικό περιεχόμενο και το λεξιλόγιο των ενοτήτων 
αυτών. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα της εξέτασης θα 
προκύψουν μετά από επεξεργασία και τροποποίηση των 
διδαγμένων κειμένων και ασκήσεων του βιβλίου. Δίνεται 
η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και νέα κείμενα με 
την προϋπόθεση ότι ανήκουν στις ίδιες θεματικές κατη-
γορίες με τις ως άνω ενότητες (2-8) και περιλαμβάνουν 
αντίστοιχο λεξιλόγιο.

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία με αφετηρία το κείμενο 

κατανόησης, που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής 
ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα συμπλήρωσης 
(σύνολο 20% της βαθμολογίας).

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο 

γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα 
επιλογής (σύνολο 20% της βαθμολογίας).

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να παράγουν 

κείμενο γραπτού λόγου έκτασης 120- 150 λέξεων, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες 
που παρέχονται στα αγγλικά και οι οποίες ορίζουν με 
σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του 
(δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) 
(σύνολο 30%).
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Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τρά-
πεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. Συγκε-
κριμένα: Τα θέματα 1 και 2α ορίζονται από την τράπεζα 
θεμάτων ενώ τα θέματα 2β και 3 ορίζονται από τον/την 
εκπαιδευτικό της τάξης.

2. Η εξέταση των Γαλλικών και Γερμανικών στην Α’ και 
Β’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και η εξέταση των 
Αγγλικών στην Β’ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολί-
ας. Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1.
Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο (α) 180-

350 λέξεων για τα Αγγλικά και (β) 150-180 λέξεων για 
τα Γαλλικά και Γερμανικά, το οποίο συνοδεύεται από μία 
δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν 
στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόη-
σης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου 
(σύνολο 30%).

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγ-

χο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα 
για την Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. 
Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20%).

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο 

γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα 
για την Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. 
Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%).

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, έκτα-

σης 120-150 λέξεων στην Αγγλική και 80-120 λέξεων 
στη Γαλλική και Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, 
παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη 
γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμε-
νικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει 
σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).

3. Η εξέταση των Αγγλικών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γε-
νικού Λυκείου συνίσταται στα εξής:

α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 
λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε 
ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποε-
ρωτήματα.

β) Δίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις γραμματικο-
συντακτικών φαινομένων, μέσα από το κείμενο. Κάθε 
παρατήρηση μπορεί να έχει δύο (2) ως τέσσερα (4) ερω-
τήματα.

γ) Ο μαθητής καλείται να παραγάγει γραπτό λόγο (κα-
θοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις 
της κατηγορίας Α’ και Β’ και κατά 30% στην παραγωγή 
γραπτού κειμένου.

ΙΓ. Φιλοσοφία
Για την εξέταση στο μάθημα Φιλοσοφία στη Β’ τάξη 

Ημερησίου Γενικού Λυκείου δίνονται δύο ομάδες θε-
μάτων:

Στην Α’ ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα (με 
ερωτήσεις διαφόρων τύπων), με τα οποία ελέγχεται ο 
βαθμός κατανόησης της διδαχθείσας ύλης (φιλοσοφικών 
εννοιών, θεωριών κ.λπ.).

Στη Β’ ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, τα 
οποία απαιτούν συνδυασμό γνώσεων, επιχειρηματολο-
γία και τεκμηρίωση, και με τα οποία ελέγχεται η ικανό-
τητα του μαθητή για αυτοδύναμη συνθετική και κριτική 
σκέψη, καθώς και η ικανότητα του για προεκτάσεις σε 
σύγχρονους προβληματισμούς. Στις ερωτήσεις αυτές 
ενδείκνυται να δίνονται σύντομα αποσπάσματα φιλοσο-
φικών ή άλλων κειμένων, εικόνες, πολυτροπικά κείμενα 
κ.λπ., με στόχο τη διασάφηση και προέκταση φιλοσοφι-
κών θεμάτων που αφορούν στην εξεταστέα ύλη.

Τα παραπάνω θέματα μπορεί να αναλύονται σε δύο 
(2) ερωτήσεις το καθένα και ορίζονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις της ύλης.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε κάθε ομάδα 
θεμάτων. Κριτήρια για την αξιολόγηση των θεμάτων της 
ομάδας Β’ είναι η εννοιολογική ακρίβεια, η ορθότητα 
και η εγκυρότητα των επιχειρημάτων, η ευστοχία των 
παραδειγμάτων, η έκταση και η πρωτοτυπία του κριτικού 
προβληματισμού που αναπτύσσεται.

Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις των θε-
μάτων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό 
δυσκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες καθορίζο-
νται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνο-
νται γραπτώς στους μαθητές.

ΙΔ. Φυσική Αγωγή
Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής τα αντικείμενα κρί-

σης είναι πολλά (φυσικές-σωματικές ικανότητες, κινητι-
κές-αθλητικές γνώσεις, συμμετοχή, ενδιαφέρον, αθλητι-
κό ήθος κ.ά.). Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος 
της Φ.Α., που αποβλέπει και σε άλλους παράπλευρους 
στόχους (όπως ψυχοπαιδαγωγικούς, βιωματικούς, κοι-
νωνικούς κ.ά.), τα εξωγυμναστικά στοιχεία πριμοδοτού-
νται αρκετά, τόσο για να βοηθήσουν τους μαθητές εκεί-
νους που εξαιτίας κληρονομικών ή άλλων λόγων (π.χ.: 
παχυσαρκία, έλλειψη σωματικών ικανοτήτων κ.ά.) δεν 
μπορούν να έχουν επιδόσεις όσο και για να δημιουργή-
σουν κίνητρα για συμμετοχή στο μάθημα, αφού μέσα 
απ’ αυτό θα αποκτηθούν και οι κινητικές συνήθειες (τα 
αθλητικά χόμπι).

Η βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 50% από τα τρία 
εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής 
δραστηριότητας που διάλεξαν οι μαθητές και κατά 50% 
από τα άλλα εξωγυμναστικά στοιχεία (παρουσίες, προ-
σπάθεια, ενδιαφέρον κ.ά.). Συμπερασματικά, τα κριτήρια 
που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολο-
γίας του μαθήματος της Φ.Α. είναι:

1. Άθλημα ή Κινητική Δραστηριότητα Επιλογής: 50%
2. Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον: 50% Σύνολο 

100%».

Άρθρο 6
Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών

1. Με απόφαση του/της Διευθυντή/-τριας του Γενικού 
Λυκείου πριν από την έναρξη των εξετάσεων ορίζονται 
ως επιτηρητές εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχο-
λείο.

2. Οι επιτηρητές είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την 
τάξη και την επιτήρηση των μαθητών κατά την ώρα της 
εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στον Διευθυντή του 
Λυκείου όποιο πρόβλημα προκύψει. Οι επιτηρητές πα-
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ραλαμβάνουν από τον Διευθυντή του Λυκείου το φάκελο 
της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των μαθητών, 
σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν τα φωτοτυπημένα 
θέματα της εξέτασης και αναγράφουν στον πίνακα τον 
χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές 
απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση 
επί των θεμάτων. Μετά τη λήξη της εξέτασης οι μαθητές 
παραδίδουν στους επιτηρητές τα γραπτά δοκίμια και 
τα φωτοτυπημένα θέματα. Οι επιτηρητές κατά την πα-
ραλαβή των γραπτών δοκιμίων είναι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο των ατομικών στοιχείων των μαθητών ενώπιον 
τους, διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν 
την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου και διαγρά-
φουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους 
καθώς και αυτόν της τυχόν επόμενης λευκής σελίδας.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των μαθητών/-τριών 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης

1. Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης 
γίνεται, με αλφαβητική σειρά, με την ευθύνη του Διευ-
θυντή του Λυκείου, ο οποίος συντάσσει ονομαστική κα-
τάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση 
των μαθητών στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των 
επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση 
αδελφών ή συγγενών μαθητών.

2. Οι μαθητές κατά την είσοδο τους στην αίθουσα της 
εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, 
τετράδια, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές 
μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών 
ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει ο οι-
κείος Σύλλογος Διδασκόντων. Επίσης, δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν διορθωτικό (blanco). Για τον έλεγχο 
υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

3. Αν ο μαθητής φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία 
εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους 
σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, 
ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των 
επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας 
την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο 
τρόπο την εξέταση του, απομακρύνεται από την αίθουσα 
εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή του 
Λυκείου, των επιτηρητών και των διδασκόντων το εξετα-
ζόμενο μάθημα. Το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον 
κατώτερο βαθμό μηδέν (0) με απόφαση του Διευθυντή 
του Λυκείου και μετά από εισήγηση των διδασκόντων το 
εξεταζόμενο μάθημα. Ο Διευθυντής του Λυκείου, οι επιτη-
ρητές και οι διδάσκοντες το εξεταζόμενο μάθημα πριν από 
την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλούν σε προφορική 
απολογία τον μαθητή και συντάσσουν σχετικό πρακτικό 
που υπογράφεται από τους ανωτέρω. Τα οποιαδήποτε 
αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Άρθρο 8
Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων 
των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

1. Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και απολυτη-
ρίων εξετάσεων διορθώνονται και βαθμολογούνται από 

τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

2. Εάν λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού 
κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία δεν είναι δυνα-
τόν να πραγματοποιηθεί η διόρθωση και βαθμολόγηση 
των γραπτών από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, τα γραπτά διορθώ-
νονται και βαθμολογούνται από άλλον εκπαιδευτικό της 
ίδιας ειδικότητας ή εάν δεν υπάρχει από εκπαιδευτικό 
που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος 
ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Εάν δεν υπη-
ρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει 
σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για το 
σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκ-
παιδευτικός.

3. Οι βαθμοί παραδίδονται μαζί με τα γραπτά στη 
Διεύθυνση του Λυκείου το πολύ μέσα σε τρείς (03) 
ημέρες από την ημέρα της εξέτασης κάθε μαθήματος. 
Ο Διευθυντής του Λυκείου μεριμνά για την καταχώριση 
της βαθμολογίας στα Ατομικά Δελτία (Α.Δ.) μαθητών. 
Οι βαθμοί είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, μόνον εφό-
σον οι μαθητές υποβάλουν αίτηση αναβαθμολόγησης 
και η βαθμολογία του γραπτού δοκιμίου τροποποιηθεί 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 9
Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων 
των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων 
του Γενικού Λυκείου

Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια 
των μαθητών του Γενικού Λυκείου με την ακόλουθη δι-
αδικασία:

1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση Δ.Ε., 
στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο Λύκειο.

2. Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδο-
ση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή 
οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν 
την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών 
δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο 
παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

3. Οι Διευθυντές των Λυκείων, μόλις λήξει η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν στην αρμόδια Δι-
εύθυνση Δ.Ε. τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια 
με καλυμμένα το όνομα του μαθητή και τον αρχικό βαθ-
μό του καθηγητή.

4. Με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης 
Δ.Ε. συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, 
η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ειδι-
κότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα 
για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι 
και οι βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και από έναν 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή καθηγητή Δ.Ε. με 
βαθμό τουλάχιστον Δ’, ο οποίος είναι ο αναβαθμολο-
γητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώτων 
διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) 
μονάδες. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η 
ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αν τα προς 
αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια είναι περισσότερα 
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από διακόσια (200), στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται 
δύο ακόμη καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν 
σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητή-
θηκε αναβαθμολόγηση και να κατανέμονται τα γραπτά 
δοκίμια εξίσου μεταξύ των δύο ομάδων βαθμολογητών 
-αναβαθμολογητών. Την ευθύνη του συντονισμού του 
έργου των επιτροπών αναβαθμολόγησης έχει ο Διευ-
θυντής της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.

5. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται-αναβαθμολο-
γούνται από δύο (2) καθηγητές, οι οποίοι αναγράφουν 
τον βαθμό τους στο γραπτό. Πριν από τη βαθμολόγηση 
του γραπτού δοκιμίου από τον δεύτερο βαθμολογητή -
αναβαθμολογητή επικαλύπτεται με αδιαφανή ταινία ο 
βαθμός του πρώτου, κατά τρόπο ώστε να μην γνωρίζει ο 
δεύτερος το βαθμό που έδωσε ο πρώτος. Αν η διαφορά 
βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μο-
νάδων στην κλίμακα 0-100, τελικός βαθμός υπολογιζό-
μενος στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης 
του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών 
διά του δέκα (10).

Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-ανα-
βαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο 
από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, το γρα-
πτό δοκίμιο αναβαθμολογείται και από τρίτο καθηγητή -
αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν 
με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων 
βαθμολογητών - αναβαθμολογητών.

Σ ε αυτή την περίπτωση τελικός βαθμός του γραπτού 
δοκιμίου στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρε-
σης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών εκ 
των τριών βαθμολογητών διά του δέκα (10).

Ο τελικός βαθμός της αναβαθμολόγησης είναι ο τελι-
κός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, 
είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό με 
τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το γραπτό δοκίμιο 
από τον οικείο καθηγητή.

6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια Δι-
εύθυνση Δ.Ε. συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο πε-
ριέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών δοκιμίων, 
το οποίο και αποστέλλει στα Γενικά Λύκεια προέλευσης 
τους μαζί με τα γραπτά δοκίμια.

7. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες σύμφωνα με την Φ.253/155439/Β6/2009 από-
φαση της υπουργού Παιδείας, διά βίου μάθησης και 
Θρησκευμάτων (B’ 2544 ) για τους οποίους προβλέπεται 
προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το 
επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγη-

ση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση 
διενεργείται στο σχολείο φοίτησής τους από τριμελή 
επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του 
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ως 
πρόεδρος και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που 
έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλους από 
αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση. Οι μαθη-
τές επανεξετάζονται σε διαφορετικά θέματα στην ίδια 
εξεταστέα ύλη. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται 
από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, 
εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα δύο (2) ημέρες 
από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνο-
δεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μά-
θημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της 
επανεξέτασης προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών των 
δύο εξεταστών-αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός 
γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση είτε 
είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της 
αρχικής εξέτασης.

Άρθρο 10
Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αρχειοθετούνται και 
φυλάσσονται στο σχολείο ως τις 15 Μαΐου του επόμενου 
σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με πράξη του 
Διευθυντή.

Άρθρο 11
Όπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ανα-

φέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, 
νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό 
του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδι-
κά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο 
ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο 
προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων 
των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παρα-
λείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά 
ψηφία.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   

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