
 
 

 

Προς  

τους γονείς  

των μαθητών και μαθητριών  

της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου 

 

 

Αγαπητοί γονείς,  

       Ψυχικό, 16 Μαΐου 2022 
 

Σας ενημερώνουμε ότι: 

1. Τα μαθήματα για την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου θα λήξουν την 

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022.  

 

2. Η εξεταστική περίοδος για την Α΄ Λυκείου θα αρχίσει την Τρίτη, 24 

Μαΐου και θα τελειώσει την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022. 

 

3. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτήριο Μπενάκειο. 

 
 

4. Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων, καθώς και το πρόγραμμα των 

Προαγωγικών Εξετάσεων της A΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν 

αναρτηθεί στους πίνακες Ανακοινώσεων του Λυκείου (1ος όροφος, 

Μπενάκειο), καθώς επίσης και στον πίνακα Ανακοινώσεων στο MS 

Teams: [Ανακοινώσεις για Μαθητές/τριες → Προαγωγικές και 

Απολυτήριες Εξετάσεις 2021-2022 - Α΄ Λυκείου].   

 

5. Επίσης στον πίνακα Ανακοινώσεων στο MS Teams:  [Ανακοινώσεις 

για Μαθητές/τριες → Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις 2021-

2022 - Α΄ Λυκείου]  έχουν αναρτηθεί οδηγίες για τους μαθητές της A΄ 

Λυκείου, καθώς και γενικές ρυθμίσεις για την αξιολόγηση των 

μαθητών της Α΄ Λυκείου. 

 

 

 

 

Ιδιωτικό Λύκειο 

Κολλέγιο Ψυχικού 

Γενικό Λύκειο 

International Baccalaureate 



ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ (Άρθρο 9, Υ.Α. 102474/Δ2/9-9-2021, ΦΕΚ 4134 Β ) 

   

Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών του 

Γενικού Λυκείου με την ακόλουθη διαδικασία: 

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

το αντίστοιχο Λύκειο. 

2. Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση 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 Διεύθυνση Δ.Ε. τα προς 

αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια με καλυμμένα το όνομα του μαθητή 

και τον αρχικό βαθμό του καθηγητή. 

4. Με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. συγκροτείται 

τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο 

καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο 

μάθημα για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι 

βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και από έναν Σύμβουλο 

Εκπαίδευσης ή καθηγητή Δ.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, ο οποίος είναι ο 

αναβαθμολογητής 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 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 ζητήθηκε 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 Διευθυντής της οικείας 

Διεύθυνσης Δ.Ε. 

5. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται - αναβαθμολογούνται 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) μονάδων στην κλίμακα 0-100, τελικός 



βαθμός υπολογιζόμενος 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 - 

αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα 

(12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται 

και από τρίτο καθηγητή - αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως 

επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων 

βαθμολογητών - αναβαθμολογητών. Σε αυτή την περίπτωση τελικός 

βαθμός του γραπτού δοκιμίου στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της 

διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών εκ των 

τριών βαθμολογητών διά του δέκα (10). Ο τελικός βαθμός της 

αναβαθμολόγησης είναι ο τελικός 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 Διεύθυνση Δ.Ε. 

συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται 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/Β6/16-12-2009 απόφαση της υπουργού Παιδείας, 

διά βίου μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄2544 B΄) όπως ισχύει για τους 

οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, 

εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) 

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 μαθητές 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 συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε 

μάθημα 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. 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.                                   Καλή Επιτυχία!  


