
Π.∆. 86/2001 

Προεδρικό ∆ιάταγµα Π.∆. 86/2001 
Όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆.26/2002 και 80/2003)  

Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου 

Έχοντας υπόψη:  
1. Tις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 Α / 23-9-97) �Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις� όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α`/ 20-5-2001).  
2. Tις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 περ. α, β, ζ του άρθρου 8 παρ. 9 περ. α, στ και ζ και του άρθρου 32 παρ. 6 του Ν. 1566/85 
(ΦΕΚ 167 Α/ 30-9-1985) �∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις�.  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και της παραγράφου 47 του άρθρου 14 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τΑ΄) �Εκπαίδευση των ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις�.  
4. Tις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110 Α).  
5. Tις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α` ) που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α), 
όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α).  
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α` ) �Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου� όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του Π.∆. 26/2002 (ΦΕΚ 21 Α`).  
7. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη, εις βάρος του τακτικού προϋπολογισµού για το τρέχον 
και τα επόµενα οικονοµικά έτη.  
8. Tην υπ` αριθµ. 17/2000 γνώµη του Σ.Σ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
9. Την υπ` αριθµ. 140/2001 γνωµοδότηση του ΣτΕ, µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
10. Τις αριθµ.24/2001 και 33/2001 Πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
11. Την 13/2002 γνωµοδότηση του ΣτΕ, µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
12. Τις υπ` αριθ. 3/2002 και 3/2003πράξεις του Σ.Σ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  
13. Τις υπ` αριθ. 45/2003 και 87/2003 γνωµοδοτήσεις του Σ.τ.Ε. µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

Άρθρο 1 

Σκοπός της αξιολόγησης των µαθητών  
Η αξιολόγηση των µαθητών είναι αναπόσπαστο µέρος της διδακτικής διαδικασίας. Έχει σκοπό να προσδιορίσει το βαθµό 
επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράµµατα των αντίστοιχων 
µαθηµάτων.  
Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες µορφές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειµενική και 
αδιάβλητη αποτίµηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των µαθητών και αφετέρου να συµβάλει στην 
αυτογνωσία και στην αντικειµενική πληροφόρησή τους για το επίπεδο µάθησης και τις ικανότητές τους. Παράλληλα, οφείλει να 
πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσµατα του έργου του και να ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη, µε στόχο τη συνεχή 
βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς της. Tέλος, υπηρετεί και την ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο των 
µαθητών.  
Στο πλαίσιο αυτό ο µαθητής αξιολογείται από:  
1. τη συµµετοχή του στην καθηµερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του µέσα στο Σχολείο.  
2. τα αποτελέσµατα της επίδοσής του στις ενδιάµεσες γραπτές δοκιµασίες κατά τα δύο τετράµηνα του διδακτικού έτους και στις 
τελικές εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους.  
3. τις συνθετικές - δηµιουργικές εργασίες και  
4. από τον ατοµικό του φάκελο, όπου αυτός τηρείται.  

Άρθρο 2 

Περίοδοι του διδακτικού έτους  
Το διδακτικό έτος στο Ενιαίο Λύκειο χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονοµάζονται τετράµηνα. Το Α΄ τετράµηνο διαρκεί από την 
1η Σεπτεµβρίου ως την 20η Ιανουαρίου. Το Β΄ τετράµηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη 16η Μαΐου.  

Άρθρο 3 

Χαρακτηρισµός των διδασκοµένων µαθηµάτων  
1. Tα µαθήµατα της Α΄ τάξης του Λυκείου κατανέµονται σε τρεις (3) οµάδες:  
α) Η οµάδα Α περιλαµβάνει όλα τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.  
β) Η οµάδα Β περιλαµβάνει τα µαθήµατα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς.  
γ) Η οµάδα Γ περιλαµβάνει τα µαθήµατα που δεν εξετάζονται γραπτώς, δηλαδή την Αισθητική Αγωγή, τη Φυσική Αγωγή, τις 
Εφαρµογές Πληροφορικής, το Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και την Τεχνολογία (από το σχολικό έτος2002-2003 η 
Τεχνολογία θα ανήκει στην οµάδα Α΄, δηλαδή θα εξετάζεται γραπτώς).  
2. Tα µαθήµατα των τάξεων Β΄ και Γ΄ κατανέµονται σε τέσσερις (4) οµάδες:  
α) Η οµάδα Α περιλαµβάνει τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.  
β) Η οµάδα Β περιλαµβάνει τα µαθήµατα των Κατευθύνσεων που εξετάζονται γραπτώς  
γ) Η οµάδα Γ περιλαµβάνει τα µαθήµατα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και ο 
βαθµός τους συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.) της τάξης.  
δ) Η oµάδα ∆ περιλαµβάνει τα µαθήµατα της Φυσικής Αγωγής, Εφαρµογές Υπολογιστών, Εφαρµογές Λογισµικού και Πολυµέσα - 
∆ίκτυα που δεν εξετάζονται γραπτώς.  
ε) Στη Β΄ τάξη τα µαθήµατα διακρίνονται σε: 
 
Α. Μαθήµατα που εξετάζονται µε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέµατα:  



 
Ι. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας:  
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία  
2. Νεοελληνική Γλώσσα  
3. Ιστορία  
4. Άλγεβρα  
5. Γεωµετρία  
6. Φυσική  
 
ΙΙ. Μαθήµατα Κατεύθυνσης  
 
1. Θεωρητική Κατεύθυνση:  
1. Αρχαία Ελληνικά Κείµενα  
2. Λατινικά  
3. Αρχές Φιλοσοφίας.  
 
2. Θετική Κατεύθυνση:  
1. Μαθηµατικά  
2. Φυσική  
3. Χηµεία.  
 
3. Τεχνολογική Κατεύθυνση:  
1. Μαθηµατικά  
2. Φυσική  
3. Τεχνολογία Επικοινωνιών.  
 
Β. Μαθήµατα που εξετάζονται γραπτώς σε επίπεδο σχολικής µονάδας:  
1. Θρησκευτικά  
2. Νεοελληνική Λογοτεχνία  
3. Εισαγωγή στο ∆ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς  
4. Χηµεία  
5. Βιολογία  
6. Ξένη Γλώσσα  
7. Ένα (1) µάθηµα επιλογής  
 
στ) Στη Γ΄ τάξη τα µαθήµατα διακρίνονται σε:  
 
Α. Μαθήµατα που εξετάζονται µε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέµατα:  
 
Ι. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας:  
1. Νεοελληνική Γλώσσα  
2. Ιστορία  
3. Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής  
4. Φυσική  
5. Βιολογία  
 
ΙΙ. Μαθήµατα Κατεύθυνσης  
1. Θεωρητική Κατεύθυνση:  
1. Αρχαία Ελληνικά  
2. Νεοελληνική Λογοτεχνία  
3. Λατινικά  
4. Ιστορία.  
 
2. Θετική Κατεύθυνση:  
1. Μαθηµατικά  
2. Φυσική  
3. Χηµεία  
4. Βιολογία.  
 
3. Τεχνολογική Κατεύθυνση:  
 
α) Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής:  
1. Μαθηµατικά  
2. Φυσική  
3. Χηµεία-Βιοχηµεία  
4. Ηλεκτρολογία  
 
β) Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών:  
2. Μαθηµατικά  
2. Φυσική  
3. Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον  
4. Aρχές Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών.  
 
Β. Μαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας:  



1. Θρησκευτικά  
2. Νεοελληνική Λογοτεχνία  
3. Κοινωνιολογία  
4. Ξένη Γλώσσα  
5. Ένα (1) µάθηµα επιλογής  
 
Γ. Το µάθηµα επιλογής �Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας� εξετάζεται γραπτώς ανάλογα µε την προτίµηση του µαθητή, σε κοινά σε 
εθνικό επίπεδο θέµατα ή σε επίπεδο σχολικής µονάδας, που εκδηλώνεται µε αίτηση που υποβάλλει στο σχολείο του τουλάχιστον 
δέκα (10) ηµέρες πρίν από τη λήξη των µαθηµάτων του δευτέρου τετραµήνου.  

Άρθρο 4 

Κλάδοι µαθηµάτων  
Το µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής χωρίζεται στους εξής κλάδους:  
α) Στοιχεία θεατρολογίας  
β) Μουσική  
γ) Εικαστικά.  
Κάθε κλάδος βαθµολογείται χωριστά. Ο βαθµός στο µάθηµα αυτό είναι ο Μ.Ο. και των τριών κλάδων. Αν κάποιος κλάδος δεν 
διδάσκεται, ο Μ.Ο. προκύπτει από τους υπόλοιπους.  

Άρθρο 5 

Βαθµολογική Κλίµακα  
1. Η βαθµολογική κλίµακα, µε βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθµοί επίδοσης των µαθητών σε όλα τα µαθήµατα, είναι 0 - 20 και 
λεκτικώς προσδιορίζεται µε τους χαρακτηρισµούς:  
 

Κακώς 0 - 05 

Ανεπαρκώς 5,1 - 9,4 

Σχεδόν καλώς 9,5 - 13 

Καλώς 13,1 - 16 

Λίαν καλώς 16,1 - 18 

Άριστα 18,1 - 20 

 
Η βαθµολόγηση των γραπτών των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλίµακα 0 - 100 µε ακέραιους µόνο 
αριθµούς και ο τελικός βαθµός του γραπτού ανάγεται στην κλίµακα 0 - 20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, µε 
προσέγγιση δεκάτου.  
1. Οι προφορικοί βαθµοί της αξιολόγησης των µαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθµούς. Ο Μ.Ο. των προφορικών βαθµολογιών 
των δύο τετραµήνων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθµό του µαθητή σε κάθε µάθηµα και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου.  
2. Ο βαθµός προαγωγής και απόλυσης κατά µάθηµα και ο γενικός µέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί µε προσέγγιση 
δεκάτου.  

Άρθρο 6 

∆ιαγνωστική αξιολόγηση των µαθητών  
1. Στην αρχή του σχολικού έτους και µέσα στις δύο πρώτες εβδοµάδες από την έναρξη των µαθηµάτων διεξάγονται υποχρεωτικά 
στην Α΄ τάξη διαγνωστικές δοκιµασίες στα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική 
Λογοτεχνία, Άλγεβρα, Γεωµετρία, Φυσική, Χηµεία και Ξένες Γλώσσες. Στις επόµενες τάξεις οι διαγνωστικές δοκιµασίες είναι 
προαιρετικές και διεξάγονται κατά την κρίση των εκπαιδευτικών στα µαθήµατα στα οποία θεωρούνται απ` αυτούς αναγκαίες.  
2. Σκοπός των διαγνωστικών δοκιµασιών είναι:  
α) Να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι µαθητές τους, ώστε ανάλογα να 
προσαρµόσουν τη διδασκαλία τους.  
β) Να διερευνήσουν αν οι µαθητές τους διαθέτουν τις προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση µε την ύλη που θα 
διδαχθούν στην τάξη αυτή, να επισηµάνουν τις ελλείψεις τους και να σχεδιάσουν ωρολόγιο πρόγραµµα (ώρες διδασκαλίας και 
διδασκόµενα µαθήµατα), για την πρόσθετη διδακτική τους στήριξη, το οποίο εισηγούνται στο Σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος και 
αποφασίζει.  
3. Οι διαγνωστικές δοκιµασίες συνδυάζουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από τους διδάσκοντες, σύµφωνα και 
µε τις βασικές οδηγίες που συντάσσει για κάθε µάθηµα το Π.Ι.  
4. Οι διαγνωστικές δοκιµασίες διεξάγονται µε ευθύνη των διδασκόντων, σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή του Σχολείου, σε µία 
διδακτική ώρα, χωρίς προειδοποίηση των µαθητών.  
5. Οι διαγνωστικές δοκιµασίες δεν λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή.  
6. Για την επίδοση των µαθητών στις διαγνωστικές δοκιµασίες ενηµερώνονται οι γονείς των µαθητών κατά τις επισκέψεις τους στο 
σχολείο.  
7. Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται µε ευθύνη των ∆ιευθυντών των Ενιαίων Λυκείων ενηµέρωση των µαθητών και των γονέων 
τους για το σκοπό και το ρόλο της διαγνωστικής αξιολόγησης.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ  

Άρθρο 7 

Προφορική βαθµολογία τετραµήνων  
Α. Για την αξιολόγηση του µαθητή κατά τετράµηνο ο διδάσκων συνεκτιµά:  
α. Tη συµµετοχή του στη διδακτική - µαθησιακή διαδικασία.  
β. Tην επιµέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριµένο µάθηµα.  
γ. Tην επίδοσή του στις γραπτές δοκιµασίες.  
δ. Tις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το Σχολείο.  
ε. Tο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του µαθητή, όπου αυτός τηρείται.  



Οι γραπτές εξετάσεις είναι οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο 
εξέτασης των µαθητών στο µάθηµα της ηµέρας και συµπληρώνουν την αξιολόγηση µέσω προφορικών διαδικασιών.  
Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των µαθητών µε τη µορφή σύντοµων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες 
διατυπώνονται από τον διδάσκοντα µε βάση τα σχετικά παραδείγµατα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία και σύµφωνα µε τις 
Οδηγίες του Π.Ι. Ο αριθµός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιµασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος. Κατά τη διάρκεια του 
διδακτικού έτους πραγµατοποιείται µία (1) µόνο ωριαία γραπτή δοκιµασία, στο Α΄ Τετράµηνο, η οποία καλύπτει περιορισµένης 
έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των µαθητών.  
Β. Αν υπάρχει αντικειµενικό πρόβληµα η ωριαία γραπτή δοκιµασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο Β΄ Τετράµηνο.  
1. Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, ο προφορικός βαθµός του τετραµήνου 
διαµορφώνεται από τη συνεκτίµηση των υπαρχόντων στοιχείων.  
2. Για µάθηµα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθµολογία, εάν 
αποδεδειγµένα και δικαιολογηµένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των µαθητών.  
3. ∆εν κατατίθεται βαθµολογία για τα µαθήµατα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους µαθητές έχουν νοµίµως 
απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.  
4. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραµήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον ∆ιευθυντή του Σχολείου ονοµαστική κατάσταση για κάθε 
τάξη ή τµήµα χωριστά µε τους τετραµηνιαίους βαθµούς επίδοσης.  
5. Αν από την ονοµαστική κατάσταση της προφορικής βαθµολογίας λείπει βαθµός µαθητή, ο διδάσκων µε ενυπόγραφη σηµείωση 
πάνω στην κατάσταση δικαιολογεί την έλλειψη του βαθµού.  
6. Με ευθύνη του ∆ιευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθµολογία των µαθητών καταχωρίζεται χωρίς 
καθυστέρηση στο Ατοµικό ∆ελτίο (Α.∆.) των µαθητών και στον Υπολογιστή, εφόσον το Σχολείο διαθέτει. Αντίγραφο της 
βαθµολογίας που καταχωρίζεται στον Υπολογιστή κρατείται υποχρεωτικά και σε δισκέτα. Για το Β΄ τετράµηνο η καταχώριση γίνεται 
πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καµία 
µεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασµένης καταχώρισης που διαπιστώνεται µε ειδική πράξη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων 
και οπωσδήποτε πρίν από την έκδοση των αποτελεσµάτων.  
7. Φωτοαντίγραφα των Α.∆. των µαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, στα οποία αναγράφεται η προφορική 
βαθµολογία τους, αποστέλλονται υποχρεωτικά µε ευθύνη του ∆ιευθυντή κάθε Λυκείου στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ή Γραφείο 
Εκπαίδευσης µέσα σε µία εβδοµάδα από τη λήξη των µαθηµάτων του κάθε τετραµήνου. Tα φωτοαντίγραφα επικυρώνονται από 
τον ∆ιευθυντή του Λυκείου. Μαζί µε τα φωτοαντίγραφα των Α.∆. αποστέλλονται σε δισκέτες δύο αντίγραφα της ηλεκτρονικής 
καταχώρισης. Η ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο ∆.Ε. διαβιβάζει στη ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ 
τις δισκέτες που περιλαµβάνουν το ένα αντίγραφο της ηλεκτρονικής καταχώρισης.  

Άρθρο 8 

∆ηµιουργικές εργασίες  
1. Οι εργασίες αυτές έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δηµιουργικής ικανότητας του µαθητή και 
γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύµατος µε την αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές και την τελική σύνθεση 
των στοιχείων αυτών. Οι δηµιουργικές εργασίες µπορούν να είναι οµαδικές ή ατοµικές και να έχουν τη µορφή µικρής πραγµατείας, 
ανάλογης προς τις δυνατότητες των µαθητών, ή να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Tα θέµατα των 
εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους µαθητές ή προτείνονται από αυτούς και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες. 
Το Π.Ι. συντάσσει κατά µάθηµα πίνακα ενδεικτικών δηµιουργικών εργασιών, τον οποίο αποστέλλει στα σχολεία µαζί µε τις οδηγίες 
διδασκαλίας των µαθηµάτων. Οι δηµιουργικές εργασίες µπορούν να παρουσιάζονται µέσα στην τάξη, κατά την κρίση του 
διδάσκοντος, ή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο, που αποφασίζεται από το Σύλλογο 
των διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές µπορεί να δηµοσιεύονται (σε περίληψη ή σε πλήρη µορφή) ή να δηµοσιοποιούνται µε όποιον 
άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο το κάθε Λύκειο.  
2. α) Μία τουλάχιστον δηµιουργική εργασία σε ένα γραπτώς εξεταζόµενο µάθηµα της επιλογής του µαθητή είναι υποχρεωτική στην 
Α΄ τάξη. Η εκπόνηση δηµιουργικών εργασιών στις Β΄και Γ΄ τάξεις είναι προαιρετική. Για την υποχρεωτική εργασία κατατίθεται µέσα 
στο Α΄ δίµηνο του σχολικού έτους γραπτή δήλωση των µαθητών στον υπεύθυνο καθηγητή κάθε τµήµατος, στην οποία 
αναγράφεται το µάθηµα στο οποίο επιθυµούν να εκπονήσουν εργασία, καθώς και δύο ακόµη µαθήµατα ως εναλλακτικές 
δυνατότητες.  
β) Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση των δηµιουργικών εργασιών εκπαιδευτικός οργανώνει συναντήσεις µε τους µαθητές πριν 
από την ανάθεση των εργασιών, τους ενηµερώνει για τη διαδικασία έρευνας που θα ακολουθήσουν και τους παρέχει την αναγκαία 
πληροφόρηση για τις πηγές που θα χρησιµοποιήσουν.  
3. Η υποχρεωτική δηµιουργική εργασία βαθµολογείται από τον οικείο διδάσκοντα και συνεκτιµάται µόνο θετικά στην αξιολόγηση 
της επίδοσης του µαθητή στο αντίστοιχο µάθηµα κατά το τετράµηνο κατά το οποίο κατατίθεται. Αν µία δηµιουργική εργασία 
καλύπτει και άλλα συγγενή µαθήµατα που διδάσκονται από τον ίδιο καθηγητή ή άλλους καθηγητές, η εργασία λαµβάνεται υπόψη 
κατά την αξιολόγηση του µαθητή και στα µαθήµατα αυτά και βαθµολογείται µετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων. Εάν 
πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαµβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους µαθητές που συµµετείχαν σε αυτή.  
4. Αν ένας µαθητής εκπονεί µε δική του πρωτοβουλία και ύστερα από συνεννόηση µε τους διδάσκοντες περισσότερες της µιας 
δηµιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιµώνται για τη βαθµολογία του µαθητή σε όλα τα αντίστοιχα µαθήµατα.  
Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του µαθητή, εάν αυτός 
υπάρχει, και όπου δεν υπάρχει ενηµερώνονται µε ευθύνη του καθηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδάσκοντες στο 
ίδιο τµήµα για τη συµπληρωµατική αυτή δραστηριότητα του κάθε µαθητή.  
5. Ο αριθµός των δηµιουργικών εργασιών που ο κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
καθορίζεται από τον ίδιο, δεν µπορεί όµως να είναι µικρότερος των δέκα (10), εκτός αν ο αριθµός των µαθητών που εκδηλώνουν 
σχετικό ενδιαφέρον είναι µικρότερος. Εάν για κάποιο αντικείµενο παρατηρείται υψηλή προτίµηση και ο οικείος διδάσκων αδυνατεί 
για το λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες, καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης των µαθητών σε οµαδικές εργασίες 
που βρίσκονται πλησιέστερα προς τα ενδιαφέροντά τους. Εάν και µετά την οµαδοποίηση αυτή το πρόβληµα παραµένει, ο κάθε 
διδάσκων επιλέγει µεταξύ των µαθητών που επιθυµούν να εκπονήσουν στο αντικείµενό του εργασία, όσους µπορεί να εποπτεύσει, 
µε κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος και ανακοινώνει στους ενδιαφεροµένους. Tους υπόλοιπους παραπέµπει στο Σύλλογο 
διδασκόντων, ο οποίος τους κατανέµει σε άλλους διδάσκοντες µε βάση τις εναλλακτικές προτιµήσεις τους που περιέχονται στη 
δήλωσή τους. Για όποιο άλλο θέµα ανακύπτει σχετικά µε την εκπόνηση δηµιουργικών εργασιών αποφασίζει ο Σύλλογος των 
διδασκόντων.  

Άρθρο 9 

Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των µαθητών.  



1. Σε κάθε Λύκειο παρέχεται η δυνατότητα να τηρείται µε ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή κάθε τµήµατος ή τάξης και σε χώρο που 
καθορίζεται από τον ∆ιευθυντή του Λυκείου, φάκελος εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων των µαθητών, στον οποίο 
καταχωρίζονται στοιχεία που συµβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση των µαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν 
από άλλες διαδικασίες αποτίµησης της επίδοσής τους. Tέτοιου είδους στοιχεία είναι κυρίως: α) Εργασίες, τις οποίες πραγµατοποιεί 
ο µαθητής, πέραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών, β) Αναφορές σχετικές µε σχολικές 
δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχει, γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του στον πνευµατικό, πολιτιστικό, 
κοινωνικό και αθλητικό τοµέα που χορηγούνται από το ΥΠΕΠΘ ή από επίσηµα αναγνωρισµένους επιστηµονικούς, µορφωτικούς, 
πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς υψηλού κύρους, δ) Ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης του µαθητή, ε) Παρατηρήσεις ή 
προτάσεις του σχετικές µε τα µαθήµατα. Κάθε µαθητής που επιθυµεί να εντάξει στο φάκελό του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στον 
αρµόδιο καθηγητή.  
2. Όλοι οι διδάσκοντες σε ορισµένο τµήµα υποχρεούνται πριν από την κατάθεση της προφορικής τους βαθµολογίας να εξετάσουν 
και το περιεχόµενο του φακέλου του µαθητή και να το συνεκτιµήσουν στη βαθµολογία τους.  
3. Ο φάκελος εκπαιδευτικής επίδοσης και λοιπών δραστηριοτήτων των µαθητών τηρείται, όπου είναι δυνατόν. Σκοπός της τήρησης 
των ως άνω φακέλων είναι όχι µόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίµηση των δραστηριοτήτων των µαθητών, αλλά και η 
υποβοήθηση και η επικοινωνία µέσα στο σχολείο µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων και η παροχή έµµεσα στον µαθητή της 
δυνατότητας συµµετοχής του, µέσω της αυτοαξιολόγησης και της διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων για τα µαθήµατα, 
στη δική του αξιολόγηση και στη βελτίωση της διδακτικής πράξης.  
4. Κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε την τήρηση των φακέλων και την αξιοποίησή τους στην αξιολόγηση των µαθητών καθορίζεται 
µε απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων.  

Άρθρο 10 

Επίδοση της προφορικής βαθµολογίας - Ενηµέρωση των κηδεµόνων  
1. Στο τέλος κάθε τετραµήνου και µετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής βαθµολογίας, καλούνται οι κηδεµόνες των 
µαθητών για ενηµέρωση αναφορικά 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 ∆ιευθυντή και µε απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών στα µέσα κάθε τετραµήνου οργανώνεται 
µία (1) τουλάχιστον συνάντηση κηδεµόνων, µε σκοπό την ενηµέρωσή τους στα θέµατα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
Κατόπιν συνεννόησης ∆ιευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραµµα ενηµέρωσης των κηδεµόνων, σύµφωνα µε το οποίο κάθε 
διδάσκων έχει την υποχρέωση µία (1) τουλάχιστον ηµέρα την εβδοµάδα να δέχεται τους κηδεµόνες των µαθητών. Tο πρόγραµµα 
ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεµόνες µέσω των µαθητών.  
3. Οι κηδεµόνες των µαθητών δικαιούνται να ενηµερώνονται 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.  
4. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους µαθητές και στους κηδεµόνες, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος µέσος 
όρος της προφορικής βαθµολογίας όλων των µαθητών του τµήµατος για κάθε µάθηµα.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Άρθρο 11 

Tόπος και χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων.  
1. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες, διεξάγονται µετά τη λήξη των µαθηµάτων του Β΄ Τετραµήνου. Στις 
εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι µαθητές κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου 
σχολικού έτους.  
2. Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται στα Ενιαία Λύκεια. Μπορεί όµως αν κρίνεται αναγκαίο για την αντικειµενική διεξαγωγή τους να 
ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα, σχολικά συγκροτήµατα στα οποία στεγάζονται Ενιαία Λύκεια. Τα Εξεταστικά Κέντρα ορίζονται µε 
απόφαση του Προέδρου της Νοµαρχιακής Επιτροπής Εξετάσεων και µαζί µε τον ορισµό καθορίζονται και τα Ενιαία Λύκεια, οι 
µαθητές των οποίων θα εξετασθούν στο κάθε ένα από αυτά. Κατά τον ορισµό των Εξεταστικών Κέντρων λαµβάνονται υπόψη οι 
ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες και µπορεί αυτά να αφορούν µαθητές µιας ή και των δύο τάξεων.  
3. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων σε κάθε µάθηµα που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο είναι 
τρίωρη (3), εκτός αν, σε ειδικές περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).  
Για τα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων 
εξετάσεων είναι δίωρη (2).  

Άρθρο 12 

Θέµατα των εξετάσεων  
1. Tα θέµατα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιλαµβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντοµης απάντησης, 
ελεύθερης ανάπτυξης), οι οποίες είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας και αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης.  
2. Tα θέµατα των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ τάξη και των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις, 
∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων για τα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας, διατυπώνονται µε τη 
συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο µάθηµα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τµήµατα της τάξης 
του Λυκείου και εγκρίνονται από τον ∆ιευθυντή του Λυκείου.  
3. Tα θέµατα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των Β΄ και Γ΄ τάξεων, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλα τα 
Λύκεια, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, για τα µαθήµατα 
που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο επιλέγονται από την ΚΕΕ, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 του παρόντος Π.∆. και 
είναι κοινά για όλα τα Λύκεια της χώρας.  

Άρθρο 13 

Σύσταση οργάνων εξετάσεων  
Για την προετοιµασία , την οργάνωση, την διεξαγωγή, τον συντονισµό, την εποπτεία και την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στα 
µαθήµατα των δυο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, συστήνονται οι ακόλουθες 
επιτροπές µε τις αντίστοιχες για κάθε µια αρµοδιότητες.  
1. Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων που αποτελείται από τρία µέλη και τον γραµµατέα, υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς ∆.Ε.  
Έργο της επιτροπής είναι η δηµιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου των µαθητών των δυο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, η 



συγκέντρωση και καταχώριση στην κεντρική µονάδα του υπολογιστή των βαθµολογικών στοιχείων των µαθητών αυτών, ο 
εφοδιασµός των Λυκείων που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα µε το απαραίτητο έντυπο υλικό και των µηχανογραφικών 
καταστάσεων των µαθητών για την διεξαγωγή των εξετάσεων και γενικά η αντιµετώπιση κάθε θέµατος που αφορά την 
προετοιµασία για την οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων .  
Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως 
πρόεδρος της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραµµατέας της επιτροπής.  
Η επιτροπή στο έργο της συνεπικουρείται από το αναγκαίο προσωπικό, δηµοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Οργανισµών του ∆ηµοσίου τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
2. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.)  
Ι) Ηµερήσιων Ενιαίων Λυκείων και  
ΙΙ) Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων  
Έργο κάθε µιας από τις ανωτέρω Κ.Ε.Ε. είναι η γενική εποπτεία και ο συντονισµός διενέργειας των προαγωγικών και απολυτηρίων 
εξετάσεων των δύο τελευταίων τάξεων των ηµερήσιων και εσπερινών Ενιαίων Λυκείων αντίστοιχα, στα µαθήµατα που εξετάζονται 
σε εθνικό επίπεδο, η επιλογή και τελική διαµόρφωση των θεµάτων των εξετάσεων αυτών, η αποστολή τους µε τον ασφαλέστερο 
τρόπο στα λύκεια που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα και στις νοµαρχιακές επιτροπές και η λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για 
την διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσεων, η παροχή των αναγκαίων κατά την κρίση της διευκρινίσεων και 
οδηγιών στα Βαθµολογικά Κέντρα για την οµαλή και απρόσκοπτη βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων και την διασφάλιση ενιαίων 
κριτηρίων αξιολόγησης σε όλα τα βαθµολογικά κέντρα, η επίλυση οποιουδήποτε θέµατος ήθελε προκύψει στα εξεταστικά ή 
βαθµολογικά κέντρα και για το οποίο δεν προβλέπεται λύση από τις κείµενες διατάξεις, η διασφάλιση εφαρµογής των κείµενων 
διατάξεων από όλους τους εµπλεκόµενους στις εξετάσεις, η παράταση του χρόνου της εξέτασης σε ορισµένα ή σε όλα τα 
εξεταστικά κέντρα εφόσον κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την παράταση αυτή και γενικά η λήψη κάθε 
αναγκαίου µέτρου για την οµαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων και της βαθµολόγησης των γραπτών 
δοκιµίων. Οι Κ.Ε.Ε. εφόσον κρίνουν αναγκαίο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων µπορούν να ζητούν την συνδροµή 
των αστυνοµικών αρχών και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών και Οργανισµών του ∆ηµοσίου. Κάθε Κ.Ε.Ε. συγκροτείται από τακτικά 
και έκτακτα µέλη και την γραµµατεία ως ακολούθως  
α) Τακτικά µέλη.  
Στα τακτικά µέλη περιλαµβάνονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και µέχρι δέκα πέντε (15) µέλη και είναι  
ι) Ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ή ένας των αντιπροέδρων του Π.Ι. ή ένας καθηγητής Α.Ε.Ι. ως πρόεδρος.  
ιι) Ένας αντιπρόεδρος ή σύµβουλος του Π.Ι. ή καθηγητής Α.Ε.Ι. ως αντιπρόεδρος.  
ιιι) Μέχρι δώδεκα (12) µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή σχολικοί σύµβουλοι ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
µε βαθµό Α΄, από τους οποίους δύο τουλάχιστον ειδικότητας φιλολόγου και τουλάχιστον ένας σχετικής µε τα εξεταζόµενα 
µαθήµατα ειδικότητας. Από τα µέλη αυτά τουλάχιστον τέσσερα (4) είναι µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., τουλάχιστον δύο 
(2) είναι σχολικοί σύµβουλοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και δύο (2) τουλάχιστον είναι καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
κατά προτίµηση µε βαθµό Α΄. Οι καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που ορίζονται ως τακτικά µέλη πρέπει να έχουν διδάξει 
το ίδιο σχολικό έτος τουλάχιστον ένα από τα εξεταζόµενα µαθήµατα των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου.  
ιν) Ο νοµικός Σύµβουλος του ΥΠΕΠΘ ή άλλος εκπρόσωπος της νοµικής υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ.  
ν) Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Σπουδών ∆.Ε. του ΥΠΕΠΘ ή άλλος εκπαιδευτικός ∆.Ε. µε βαθµό Α΄ αποσπασµένος στην 
∆ιεύθυνση αυτή.  
νι) Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ ή άλλος ∆ιοικητικός υπάλληλος Π.Ε. 
κατηγορίας µε βαθµό Α΄ της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.  
β) Έκτακτα µέλη  
Για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα ορίζονται τρία έκτακτα µέλη τα οποία µαζί µε ένα τακτικό µέλος της Κ.Ε.Ε. εισηγούνται στην 
ολοµέλεια της Επιτροπής τα θέµατα που θα δοθούν στους εξεταζόµενους. Από τα τρία έκτακτα µέλη το ένα είναι µέλος ∆ΕΠ Α.Ε.Ι. 
ή ΕΠ Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύµβουλος ή καθηγητής ∆.Ε. µε βαθµό Α΄ και τα άλλα δυο καθηγητές ∆.Ε. µε βαθµό Α΄ αντίστοιχης 
ειδικότητας µε το εξεταζόµενο µάθηµα.  
γ) Γραµµατεία  
Η γραµµατεία αποτελείται από τον γραµµατέα και πέντε βοηθούς γραµµατείς από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ ή 
εκπαιδευτικούς ∆.Ε.  
Τα µέλη των Κ.Ε.Ε ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από γνώµη των Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι. προκειµένου για τα µέλη ∆ΕΠ ή ΕΠ αντίστοιχα και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆.Ε. (ΚΥΣ∆Ε) προκειµένου για 
τους σχολικούς συµβούλους και τους καθηγητές ∆.Ε. οι οποίοι πρέπει να έχουν διδάξει το οικείο µάθηµα στην αντίστοιχη τάξη κατά 
το ίδιο σχολικό έτος. Οι γνώµες αυτές πρέπει να διατυπωθούν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός από την υποβολή του 
σχετικού ερωτήµατος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η γραµµατεία και τα αναπληρωµατικά µέλη του Αντιπροέδρου, των µελών, 
του Γραµµατέα και των βοηθών Γραµµατέων.  
Για την υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε. στο έργο της µπορεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων να ορίζονται µέχρι τριάντα δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Οργανισµών 
του ∆ηµοσίου ή εκπαιδευτικοί ∆.Ε.  
δ) Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρός της 
και τα µισά τουλάχιστον από τα τακτικά µέλη της. Αν η συνεδρίαση αφορά επεξεργασία, επιλογή και τελική διαµόρφωση θεµάτων ή 
διευκρινίσεις επί των δοθέντων θεµάτων, απαιτείται επιπλέον και η παρουσία των δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία έκτακτα µέλη - 
εισηγητές του µαθήµατος.  
ε) Αν οι εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα της µιας ή και των δύο τάξεων από αυτά που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν πραγµατοποιηθούν ή διακοπούν για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους αντικειµενικούς 
λόγους σε ένα ή περισσότερα από τα σχολεία που χρησιµοποιούνται ως εξεταστικά κέντρα ή καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση της 
εξεταστικής διαδικασίας και της βαθµολόγησης των γραπτών δοκιµίων µαθητών που εξετάστηκαν σε ένα ή περισσότερα από τα 
εξεταστικά αυτά κέντρα για τους ίδιους λόγους, οι εξετάσεις στα συγκεκριµένα εξεταστικά κέντρα επαναλαµβάνονται για τα 
αντίστοιχα µαθήµατα µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από γνώµη της οικείας Κεντρικής 
Επιτροπής Εξετάσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών οι οποίες διενεργούνται 
επί θεµάτων που ορίζονται εκ νέου από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.  
3. Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων.  
Την εποπτεία των εξετάσεων σε επίπεδο περιφέρειας έχει ο Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων. Χρέη Περιφερειακού Επόπτη 
εξετάσεων ασκεί ο οικείος Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος συγκροτεί µε απόφασή του, ύστερα από πρόταση 
των οικείων ∆ιευθυντών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τις Νοµαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων. Για τις ∆ιευθύνσεις ∆.Ε που 



υπάγονται στην αρµοδιότητά του αποφασίζει, σε συνεργασία µε τους οικείους ∆ιευθυντές ∆.Ε, για την µετακίνηση εκπαιδευτικών 
µεταξύ όµορων ∆ιευθύνσεων, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθµολογητές ή ως µέλη της επιτροπής 
εξέτασης �φυσικώς αδυνάτων�, συντονίζει τις Νοµαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων κατά τη διακίνηση των γραπτών δοκιµίων από 
τα εξεταστικά κέντρα στα βαθµολογικά κέντρα και τη διακίνηση των βαθµών και των αποκοµµάτων των γραπτών δοκιµίων από τα 
βαθµολογικά κέντρα προς τις Νοµαρχιακές Επιτροπές και αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα αρµοδιότητάς του που προκύπτει από 
τις διατάξεις του παρόντος ∆ιατάγµατος.  
4. Νοµαρχιακή Επιτροπή Εξετάσεων (Ν.Ε.Ε.)  
Σε κάθε ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συγκροτείται Νοµαρχιακή Επιτροπή Εξετάσεων η οποία αποτελείται από  
ι) τον προϊστάµενο της ∆/νσης ως πρόεδρο  
ιι) τους προϊσταµένους των οικείων γραφείων ∆.Ε. στην αρµοδιότητα των οποίων ανήκουν οι σχολικές µονάδες που 
χρησιµοποιούνται ως εξεταστικά κέντρα  
ιιι) ∆ύο σχολικούς σύµβουλους ή καθηγητές ∆.Ε. µε βαθµό Α΄.  
O Πρόεδρος και τα µέλη της Ν.Ε.Ε. ορίζονται µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, µε την ίδια απόφαση 
ορίζεται ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής ∆.Ε. ως γραµµατέας , ένας βοηθός γραµµατέας, ένας χειριστής του συστήµατος 
λήψης των θεµάτων, ο σύνδεσµος της Ν.Ε.Ε. µε το οικείο βαθµολογικό κέντρο και ο οδηγός για την διακίνηση των γραπτών και 
των βαθµών. Αν τα εξεταστικά κέντρα αρµοδιότητας της Ν.Ε.Ε. είναι περισσότερα από επτά και µέχρι δέκα τέσσερα µπορεί να 
ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραµµατέας , αν είναι περισσότερα από δέκα τέσσερα και µέχρι είκοσι ένα τρίτος κ.ο.κ.  
Ο σύνδεσµος της ΝΕΕ µε το ΒΚ και ο οδηγός µπορεί να είναι και διαφορετικοί για κάθε ηµέρα των εξετάσεων.  
Έργο της Ν.Ε.Ε. είναι η διαβίβαση των θεµάτων στα λύκεια στα οποία δεν κατέστη εφικτή η απ` ευθείας αποστολή τους από την 
Κεντρική Επιτροπή, η λήψη των αναγκαίων µέτρων για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στην περιφέρεια 
ευθύνης της, η επίβλεψη εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας και των οδηγιών της Κεντρικής Επιτροπής από τις λυκειακές 
επιτροπές, τους επιτηρητές και κάθε εµπλεκόµενο στις εξετάσεις, η άµεση αντικατάσταση και η παραποµπή για πειθαρχικό έλεγχο 
οποιουδήποτε µέλους λυκειακής επιτροπής, επιτηρητή, γραµµατέα ή βοηθού γραµµατέα ή επικουρικού προσωπικού δεν ασκεί µε 
την ενδεδειγµένη υπευθυνότητα την αποστολή του ή θέτει σε κίνδυνο το αδιάβλητο των εξετάσεων και η άµεση ενηµέρωση της 
Κ.Ε.Ε., η αποστολή των γραπτών δοκιµίων στο οικείο βαθµολογικό κέντρο και η παραλαβή των βαθµών από αυτό και η αποστολή 
τους στα λύκεια, η συνδροµή των προέδρων των βαθµολογικών κέντρων για την εξασφάλιση των αναγκαίων βαθµολογητών και η 
λήψη γενικά κάθε µέτρου αναγκαίου για την οµαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων στην περιοχή 
ευθύνης τους.  
5. Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.)  
Σε κάθε Ενιαίο Λύκειο που χρησιµοποιείται ως εξεταστικό κέντρο συγκροτείται τριµελής Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων 
αποτελούµενη από τον διευθυντή του οικείου Λυκείου και σε περίπτωση κωλύµατος από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου 
Λυκείου µε βαθµό Α΄και δύο καθηγητές ∆.Ε. κατά προτίµηση από άλλο Λύκειο που ορίζονται από τον οικείο προϊστάµενο της 
∆/νσης ή του Γραφείου ∆.Ε., µε την ίδια απόφαση ορίζονται ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής ∆.Ε. ως γραµµατέας, ένας 
βοηθός γραµµατέας, δύο χειριστές του συστήµατος λήψης των θεµάτων ένας καθηγητής ∆.Ε. σύνδεσµος µε τη Ν.Ε.Ε. που µπορεί 
να είναι και ο βοηθός γραµµατέα για την διακίνηση των γραπτών και των βαθµών προς και από την Ν.Ε.Ε. και µέχρι τρία άτοµα 
βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό. Αν οι εξεταζόµενοι µαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα και µέχρι εκατόν τριάντα µπορεί 
να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραµµατέας και αν είναι περισσότεροι από εκατόν τριάντα και µέχρι εκατόν ογδόντα τρίτος και αν 
είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα, τέταρτος βοηθός γραµµατέας.  
Ειδικά στα ιδιωτικά λύκεια η τριµελής επιτροπή αποτελείται από δυο καθηγητές δηµοσίων Ενιαίων Λυκείων και ένα καθηγητή του 
αντίστοιχου ιδιωτικού Λυκείου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους δυο καθηγητές των δηµοσίων 
Ενιαίων Λυκείων.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου.  
Έργο της Λ.Ε.Ε. είναι η διοργάνωση του εξεταστικού κέντρου, η εποπτεία για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων 
στο εξεταστικό κέντρο ευθύνης της, η κατανοµή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων µεριµνώντας να µην είναι στην ίδια 
αίθουσα οι ίδιοι επιτηρητές όλες τις ηµέρες των εξετάσεων αλλά να εναλλάσσονται κάθε ηµέρα εξετάσεων, η αναπαραγωγή των 
θεµάτων σε φωτοαντίγραφα, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεµάτων και η διανοµή τους στους 
εξεταζόµενους, η άµεση ενηµέρωση της Ν.Ε.Ε. και της ΚΕΕ για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτηµα προκύψει στο εξεταστικό κέντρο, η 
εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών που δεν εκτελούν µε την επιβεβληµένη υπευθυνότητα τα καθήκοντα τους και η 
γνωστοποίηση των παρατηρήσεών της στη Ν.Ε.Ε., η συγκέντρωση και αποστολή στην Ν.Ε.Ε. των γραπτών δοκιµίων, η 
αντιπαραβολή των βαθµών από την ειδική κατάσταση µε τα αντίστοιχα αποκόµµατα των γραπτών δοκιµίων, και γενικά η λήψη των 
απαραίτητων µέτρων για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Για την διευκόλυνση του έργου της λυκειακής 
επιτροπής τα τακτικά µέλη της απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου όχι όµως από την βαθµολόγηση 
γραπτών δοκιµίων, εφόσον ορισθούν ως βαθµολογητές από πρόεδρο Β.Κ. καθώς και του µαθήµατος της Α΄ τάξης που ενδεχόµενα 
διδάσκουν.  

Άρθρο 14 

Tο πρόγραµµα των εξετάσεων και η εξεταστέα ύλη  
1. Για όλα τα µαθήµατα και των τριών τάξεων του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς σε επίπεδο σχολικής µονάδας η 
εξεταστέα ύλη καθορίζεται σε κάθε Λύκειο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος Π.∆. Η εξεταστέα ύλη στις 
προαγωγικές εξετάσεις της Β΄ τάξης, καθώς και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης στα µαθήµατα που εξετάζονται µε κοινά σε 
εθνικό επίπεδο θέµατα ταυτίζεται µε τη διδακτέα ύλη και καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεµβρίου, ύστερα από σχετική εισήγηση του Π.Ι., και είναι κοινή για όλα τα Λύκεια της 
χώρας.  
2. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνει τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων 
του Β΄ Τετραµήνου το πρόγραµµα διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων της Β΄ τάξης καθώς και το πρόγραµµα των 
απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ τάξης για τα µαθήµατα που εξετάζονται µε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέµατα. Tα προγράµµατα των 
εξετάσεων αυτών γνωστοποιούνται στις ∆ιευθύνσεις και στα Γραφεία ∆.Ε. και στη συνέχεια στα Ενιαία Λύκεια της χώρας όπου και 
αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων και ενηµερώνονται οι µαθητές από το ∆ιευθυντή του Λυκείου.  
Το πρόγραµµα των εξετάσεων των µαθηµάτων που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας ορίζεται από το Σύλλογο 
∆ιδασκόντων και ανακοινώνεται από το ∆ιευθυντή του Λυκείου στους µαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πρίν από τη λήξη των 
µαθηµάτων.  

Άρθρο 15 

Τρόπος εξέτασης των διαφόρων µαθηµάτων  



1. Tα θέµατα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαµβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για 
κάθε µάθηµα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες προς εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά 
εγχειρίδια και στις οδηγίες του Π.Ι., διατρέχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας 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 γι αυτό κατανέµεται 
ισότιµα στις επιµέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθµός για κάθε µια από 
αυτές.  
Α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία.  
Ι. Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στην Α΄ και Β΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου ως µαθήµατος Γενικής 
Παιδείας ισχύουν τα εξής:  
1. ∆ίνεται στους µαθητές απόσπασµα διδαγµένου κειµένου 12-20 στίχων µε νοηµατική συνοχή και ζητείται:  
α) να µεταφράσουν ένα τµήµα του 8-10 στίχων στη νέα ελληνική και  
β) να απαντήσουν σε:  
1. ∆ύο (2) ερωτήσεις ερµηνευτικές, που µπορεί να αναφέρονται σε ιδέες / αξίες / προβλήµατα, στη στάση / ήθος / χαρακτήρα των 
προσώπων, στο ιστορικό / κοινωνικό / πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δοµή / σύνθεση του κειµένου, σε υφολογικά / 
αισθητικά θέµατα, µε βάση ολόκληρο το απόσπασµα.  
2. Μία (1) ερώτηση ερµηνευτική που αναφέρεται σε τµήµα τού από µετάφραση διδασκόµενου κειµένου, σε συσχετισµό µε το 
παραπάνω εξεταζόµενο πρωτότυπο απόσπασµα. Σ` αυτή την περίπτωση δίνεται στους µαθητές σε φωτοτυπία το συγκεκριµένο 
µεταφρασµένο τµήµα.  
3. Μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραµµατειακό είδος, στο οποίο ανήκει το κείµενο, στον συγγραφέα ή το έργο του.  
4. Μία (1) ερώτηση λεξιλογική -σηµασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σηµασίας τους, 
οικογένειες οµόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυµα, αντώνυµα).  
5. Μία (1) ερώτηση γραµµατικής και  
6. Μία (1) ερώτηση συντακτικού.  
Οι ερωτήσεις υπό στοιχεία iv, v, vi µπορεί να αναλύονται σε δύο υποερωτήµατα, ανάλογα µε το είδος των ερωτήσεων που 
χρησιµοποιούνται.  
1. Η βαθµολογία κατανέµεται ως εξής:  
α) Η µετάφραση του κειµένου βαθµολογείται µε 30 µονάδες της εκατοντάβαθµης κλίµακας.  
β) Κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε 10 µονάδες της εκατοντάβαθµης κλίµακας.  
γ) Στις περιπτώσεις κειµένων για τα οποία δεν προβλέπεται από το Πρόγραµµα Σπουδών διδασκαλία από µετάφραση, δεν δίνεται 
στους µαθητές η υπό στοιχείο ii ερµηνευτική ερώτηση και τότε οι δύο πρώτες υπό στοιχείο i ερµηνευτικές ερωτήσεις 
βαθµολογούνται η καθεµία µε δέκα πέντε (15) µονάδες της εκατοντάβαθµης κλίµακας.  
ΙΙ. Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών Κειµένων στη Β΄ τάξη και Αρχαίων Ελληνικών στη Γ΄ τάξη ως µαθήµατα Θεωρητικής 
Κατεύθυνσης, ισχύουν τα εξής:  
1. ∆ίνεται στους µαθητές απόσπασµα διδαγµένου κειµένου 12-20 στίχων µε νοηµατική συνοχή και τους ζητείται:  
α) να µεταφράσουν ένα τµήµα του 8-10 στίχων στη νέα ελληνική και  
β) να απαντήσουν σε:  
1. ∆ύο (2) ερωτήσεις ερµηνευτικές, που µπορεί να αναφέρονται σε ιδέες / αξίες / προβλήµατα, στη στάση / ήθος / χαρακτήρα των 
προσώπων, στο ιστορικό / κοινωνικό / πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δοµή / σύνθεση του κειµένου, σε υφολογικά / 
αισθητικά θέµατα, µε βάση ολόκληρο το ανωτέρω απόσπασµα.  
2. Μία (1) ερώτηση ερµηνευτική που αναφέρεται σε τµήµατα του από µετάφραση διδασκόµενου κειµένου, σε συσχετισµό µε το 
παραπάνω εξεταζόµενο πρωτότυπο απόσπασµα. Σ` αυτή την περίπτωση δίνεται στους µαθητές σε φωτοτυπία το συγκεκριµένο 
µεταφρασµένο τµήµα.  
3. Μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραµµατειακό είδος, στο οποίο ανήκει το κείµενο, στον συγγραφέα ή το έργο του.  
4. Μία (1) ερώτηση λεξιλογική - σηµασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σηµασίας τους, 
οικογένειες οµόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυµα, αντώνυµα).  
2. ∆ίνεται επίσης αδίδακτο πεζό κείµενο αττικής διαλέκτου 10-12 στίχων και ζητείται:  
α) να το µεταφράσουν στη νέα ελληνική και  
β) να απαντήσουν σε:  
1. Μία (1) ερώτηση γραµµατικής και  
2. Μία (1) ερώτηση συντακτικού.  
Κάθε ερώτηση του αδίδακτου κειµένου µπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήµατα, ανάλογα µε το είδος των ερωτήσεων που 
χρησιµοποιούνται.  
1. Η βαθµολογία κατανέµεται ως εξής:  
α) Η µετάφραση του διδαγµένου κειµένου βαθµολογείται µε 10 µονάδες και του αδίδακτου µε 20 µονάδες της εκατοντάβαθµης 
κλίµακας.  
β) Κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε 10 µονάδες της εκατοντάβαθµης κλίµακας.  
γ) Στις περιπτώσεις των διδαγµένων κειµένων για τα οποία δεν προβλέπεται από το Πρόγραµµα Σπουδών διδασκαλία από 
µετάφραση, δεν δίνεται στους µαθητές η υπό στοιχείο 1.β.ii ερµηνευτική ερώτηση και τότε οι δύο πρώτες υπό στοιχείο 1.β.i 
ερµηνευτικές ερωτήσεις βαθµολογούνται η καθεµία µε δέκα πέντε (15) µονάδες της εκατοντάβαθµης κλίµακας.  
Για την εξέταση των παραπάνω θεµάτων τόσο στο διδαγµένο όσο και στο αδίδακτο κείµενο µπορεί, ανάλογα µε την περίπτωση και 
το είδος των διδακτικών στόχων που αξιολογούνται, να χρησιµοποιούνται διάφορα είδη ερωτήσεων.  
Β. Νεοελληνική Γλώσσα  
1. Για την εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα δίνεται στους µαθητές σε φωτοαντίγραφο απόσπασµα κειµένου (δοκιµιακού, 
λογοτεχνικού, άρθρου κτλ.) µιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφηµερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασµένο για το σκοπό της 
αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστηµονικά ή άλλα θέµατα της καθηµερινής ζωής και έχει 
νοηµατική πληρότητα. Tο κείµενο αυτό ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των µαθητών και σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε 
θεµατικούς κύκλους οικείους στους µαθητές από τη σχολική διδασκαλία. Οι µαθητές καλούνται:  
α) Να δώσουν µια σύντοµη περίληψη του κειµένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα µε την έκταση και το νόηµα 
του κειµένου.  
β) Να απαντήσουν σε ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχονται:  
1. η κατανόηση του κειµένου (ιδεολογικά σηµεία του κειµένου, επιχειρήµατα συγγραφέα, προβλήµατα που θέτει, κτλ.)  
2. η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δοµή διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κτλ.)  
3. τα σηµασιολογικά στοιχεία (σηµασία λέξεων, συνώνυµα-αντώνυµα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων µε ορισµένες λέξεις, 



αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κτλ.).  
4. η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των µορφοσυντακτικών δοµών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δοµές, 
ανάλογα µε τους επικοινωνιακούς στόχους του κειµένου.  
γ) Να συντάξουν ένα κείµενο, ενταγµένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, µε το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σηµεία του κειµένου 
ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορµή από το κείµενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά 
προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.  
Το πρώτο και δεύτερο θέµα βαθµολογούνται µε 25 µονάδες, οι οποίες κατανέµονται αντίστοιχα στις επιµέρους ερωτήσεις, ενώ η 
τρίτη άσκηση βαθµολογείται µε 50 µονάδες. Κατά τη βαθµολόγηση όλων των θεµάτων λαµβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δοµή 
του κειµένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης καθώς και το περιεχόµενο.  
Γ. Νεοελληνική Λογοτεχνία  
Η εξέταση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία αναφέρεται σε πεζό ή ποιητικό κείµενο που περιέχεται στη διδαχθείσα ύλη της αντίστοιχης 
τάξης, το οποίο δίνεται στους µαθητές σε φωτοτυπία, µαζί µε τις αναγκαίες σηµασιολογικές ή άλλες διευκρινίσεις. Το κείµενο 
συνοδεύεται από πέντε ερωτήσεις που αναφέρονται:  
α) στον συγγραφέα του έργου και σε γραµµατολογικά στοιχεία που προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα από το κείµενο (1 ερώτηση),  
β) στη δοµή του κειµένου, στην επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κείµενο, σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών 
µέσων και τρόπων του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης) (2 ερωτήσεις),  
γ) σε σχολιασµό ή στη σύντοµη ανάπτυξη, σε 1-2 παραγράφους, ορισµένων χωρίων του κειµένου (1 ερώτηση),  
δ) σε σχολιασµό αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου το οποίο δίνεται στους µαθητές επίσης σε φωτοτυπία και είναι ίσης, κατά 
προσέγγιση, δυσκολίας µε το διδαγµένο (1 ερώτηση).  
Η ερώτηση α βαθµολογείται µε δεκαπέντε (15) µονάδες, οι δύο ερωτήσεις της β περίπτωσης µε είκοσι (20) µονάδες η καθεµία, η 
ερώτηση γ µε εικοσιπέντε (25) µονάδες και η ερώτηση δ µε είκοσι (20) µονάδες.  
Σε περίπτωση κατά την οποία µία (1) ερώτηση αναλύεται σε υποερωτήµατα, η βαθµολογία που προβλέπεται γι` αυτήν κατανέµεται 
ισότιµα στα υποερωτήµατα, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας γι` 
αυτά.  
∆. Λατινικά  
1. Στους µαθητές της Β΄ τάξης δίνεται διδαγµένο κείµενο 10-15 στίχων και ζητείται από αυτούς:  
α) να το µεταφράσουν στη νέα ελληνική γλώσσα.  
β) να απαντήσουν σε πέντε παρατηρήσεις: δύο (2) γραµµατικές, δυο (2) συντακτικές και µία (1) γραµµατολογική, οι οποίες µπορεί 
να αναλύονται σε υποερωτήµατα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.  
Η βαθµολογία κατανέµεται ως εξής:  
1. Μετάφραση κειµένου 40 µονάδες.  
2. Γραµµατικές ασκήσεις 12,5 µονάδες καθεµία.  
3. Συντακτικές ασκήσεις 12,5 µονάδες καθεµία.  
4. Γραµµατολογική άσκηση 10 µονάδες.  
2. Στους µαθητές της Γ` τάξης δίνεται διδαγµένο κείµενο 10-15 στίχων και ζητείται από αυτούς:  
α) να το µεταφράσουν στη νέα ελληνική γλώσσα.  
β) να απαντήσουν σε τέσσερις παρατηρήσεις: δύο (2) γραµµατικές και δύο (2) συντακτικές, οι οποίες µπορεί να αναλύονται σε 
υποερωτήµατα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.  
Η βαθµολογία στην Γ` τάξη κατανέµεται ως εξής:  
1. Μετάφραση κειµένου 40 µονάδες.  
2. Κάθε γραµµατική ή συντακτική παρατήρηση 15 µονάδες.  
Ε. Ιστορία  
1. Η Ιστορία ως µάθηµα Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης και Επιλογής, καθώς και όλα τα ιστορικής φύσεως µαθήµατα, που 
περιλαµβάνονται στα µαθήµατα Κατευθύνσεων και στα µαθήµατα Επιλογής: Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία 
Ελλάδα, Ιστορία Κοινωνικών Επιστηµών, Ιστορία Επιστηµών και Tεχνολογίας, Ιστορία της Tέχνης και Θέµατα Ιστορίας εξετάζονται 
µε συνδυασµό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινοµούνται σε δύο οµάδες.  
α) Στην πρώτη οµάδα περιλαµβάνονται δύο θέµατα που µπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές 
γνώσεις των µαθητών (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονοµικά, 
πολιτικά και πολιτιστικά φαινόµενα, κτλ) και η κατανόησή τους.  
β) Στη δεύτερη οµάδα περιλαµβάνονται δύο (2) τουλάχιστον θέµατα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική 
ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη 
διαµόρφωση και εξέλιξη σηµαντικών ιστορικών φαινοµένων κτλ). Στην περίπτωση αυτή µπορούν να χρησιµοποιούνται και 
ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίδεται στους µαθητές σε φωτοτυπία. Tο υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές 
πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, διαγράµµατα κτλ. που χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως µέσα άντλησης στοιχείων για 
την εξαγωγή ιστορικών συµπερασµάτων.  
2. Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% σε καθεµία από τις οµάδες αυτές. Η κατανοµή της βαθµολογίας στις ερωτήσεις κάθε 
οµάδας, µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας σε καθεµία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη 
διατύπωση των θεµάτων και ανακοινώνεται στους µαθητές γραπτώς.  
ΣΤ. Άλγεβρα και Γεωµετρία  
1. Στους µαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέµατα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία µπορούν να αναλύονται σε υποερωτήµατα, µε τα 
οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης 
γνωστών αλγορίθµων, η ικανότητα του µαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δηµιουργικά ένα δεδοµένο υλικό, 
καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρµογής κατάλληλης µεθόδου.  
2. Tα τέσσερα θέµατα που δίνονται στους µαθητές διαρθρώνονται ως εξής:  
α) Το πρώτο θέµα αποτελείται από ερωτήµατα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισµούς, λήµµατα, προτάσεις, θεωρήµατα και 
πορίσµατα. Με το θέµα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συµπερασµάτων, καθώς και η 
σηµασία τους στην οργάνωση µιας λογικής δοµής.  
β) Tο δεύτερο και το τρίτο θέµα αποτελείται το καθένα από µια άσκηση που απαιτεί από τον µαθητή ικανότητα συνδυασµού και 
σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους ερωτήµατα.  
γ) Tο τέταρτο θέµα αποτελείται από µία άσκηση ή ένα πρόβληµα που η λύση του απαιτεί από τον µαθητή ικανότητες συνδυασµού 
και σύνθεσης προηγούµενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του.  
Tο θέµα αυτό µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους ερωτήµατα, τα οποία βοηθούν τον µαθητή στη λύση.  
1. Η βαθµολογία κατανέµεται ανά είκοσι πέντε (25) µονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέµατα.  



2. Κατά τον ίδιο τρόπο εξετάζονται και τα µαθήµατα �Μαθηµατικά�, �Στατιστική� και �Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής�.  
Ζ. Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Χηµεία-Βιοχηµεία.  
1. Στα µαθήµατα Φυσική και Χηµεία Γενικής Παιδείας, Κατευθύνσεων και Επιλογής δίνονται στους µαθητές τέσσερα (4) θέµατα 
που έχουν την παρακάτω µορφή:  
α) Το πρώτο θέµα αποτελείται από ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση 
της εξεταστέας ύλης.  
β) Το δεύτερο θέµα αποτελείται από ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και η κριτική ικανότητα των 
µαθητών και συγχρόνως οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων 
δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του µαθήµατος.  
γ) Το τρίτο θέµα αποτελείται από µία άσκηση εφαρµογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασµού και σύνθεσης 
εννοιών, θεωριών, τύπων, νόµων και αρχών. Η άσκηση µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους ερωτήµατα.  
δ) Το τέταρτο θέµα αποτελείται από ένα πρόβληµα ή µία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασµού και σύνθεσης γνώσεων, 
αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του. Tο πρόβληµα αυτό ή η άσκηση µπορεί να αναλύονται σε 
επιµέρους ερωτήµατα.  
Η βαθµολογία κατανέµεται ανά είκοσι πέντε (25) µονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέµατα.  
2. Στο µάθηµα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας, Κατευθύνσεων και Επιλογής δίνονται στους µαθητές τέσσερα (4) θέµατα που έχουν 
ως εξής:  
α) Tο πρώτο και δεύτερο θέµα αποτελούνται από ανεξάρτητες ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και 
της δυνατότητας παρουσίασης και τεκµηρίωσης θεµάτων σχετικών µε την εξεταστέα ύλη και της κατανόησης από τον µαθητή 
βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινοµένων.  
β) Tο τρίτο θέµα αποτελείται από ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του µαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές 
γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση κτλ.) για την αξιολόγηση δεδοµένων και την εξαγωγή συµπερασµάτων.  
γ) Tο τέταρτο θέµα αποτελείται από µία άσκηση ή ένα πρόβληµα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του µαθητή να 
χρησιµοποιεί, σε συνδυασµό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.  
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 25 µονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέµατα.  
3. Tο µάθηµα Χηµεία - Βιοχηµεία εξετάζεται ως ενιαίο µάθηµα. ∆ίνονται τέσσερα θέµατα βαθµολογικά ισοδύναµα (δύο για τη 
Χηµεία και δύο για τη Βιοχηµεία). Τα δύο θέµατα κάθε αντικειµένου περιλαµβάνουν ανεξάρτητες µεταξύ τους ερωτήσεις ποικίλων 
µορφών που καλύπτουν όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Συγκεκριµένα:  
α) Το πρώτο θέµα για τη Χηµεία και το πρώτο θέµα για τη Βιοχηµεία περιλαµβάνουν ερωτήσεις οι οποίες στοχεύουν στον έλεγχο 
απόκτησης γνώσεων και της κατανόησης εννοιών, διαδικασιών ή φαινοµένων.  
β) Το δεύτερο θέµα για τη Χηµεία αποτελείται από µία άσκηση ή ένα πρόβληµα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του 
µαθητή να χρησιµοποιεί σε συνδυασµό γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.  
γ) Το δεύτερο θέµα για τη Βιοχηµεία περιλαµβάνει ερωτήσεις, οι οποίες στοχεύουν στον έλεγχο της κριτικής ικανότητας του µαθητή 
και της δυνατότητάς του να χρησιµοποιεί γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε για την επεξεργασία και αξιολόγηση δεδοµένων ή 
την επίλυση άσκησης ή προβλήµατος.  
4. Tο µάθηµα Επιλογής Στοιχεία Αστρονοµίας και ∆ιαστηµικής εξετάζεται µε δύο οµάδες ερωτήσεων ελέγχου της κατανόησης και 
της ικανότητας κριτικής ανάλυσης των εννοιών των σχετικών γνωστικών αντικειµένων.  
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% σε καθεµία από τις οµάδες αυτές. Η κατανοµή της βαθµολογίας στις ερωτήσεις κάθε οµάδας, 
µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας σε καθεµία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των 
θεµάτων και ανακοινώνεται στους µαθητές γραπτώς.  
5. Για την εξέταση του µαθήµατος Επιλογής Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστηµών δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύπων, οι οποίες 
ταξινοµούνται σε δύο οµάδες και έχουν ως εξής:  
α) Με τις ερωτήσεις της πρώτης οµάδας ελέγχεται η κατανόηση και η ικανότητα εφαρµογής, παρουσίασης και τεκµηρίωσης 
εννοιών, αρχών, διαδικασιών και φαινοµένων που αφορούν το περιβάλλον.  
β) Με τις ερωτήσεις της δεύτερης οµάδας ελέγχεται η ικανότητα κριτικής ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης δεδοµένων για την 
εξαγωγή συµπερασµάτων και τη διατύπωση προτάσεων.  
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% σε καθεµία από τις οµάδες αυτές. Η κατανοµή της βαθµολογίας στις ερωτήσεις κάθε οµάδας, 
µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας σε καθεµία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των 
θεµάτων και ανακοινώνεται στους µαθητές γραπτώς.  
Η. Μαθήµατα Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών.  
1. Για τα µαθήµατα Αρχές Οικονοµίας, Εισαγωγή στο ∆ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς, Κοινωνιολογία, Αρχές Οργάνωσης και 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών και ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων, η εξέταση περιλαµβάνει δύο οµάδες ερωτήσεων:  
α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η 
κατανόησή τους.  
β) Η δεύτερη αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και 
εφαρµογής στην καθηµερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι µαθητές.  
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% σε καθεµία από τις οµάδες αυτές. Η κατανοµή της βαθµολογίας στις ερωτήσεις κάθε οµάδας, 
µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας σε καθεµία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των 
θεµάτων και ανακοινώνεται στους µαθητές γραπτώς.  
2. Για το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας η εξέταση περιλαµβάνει τέσσερις οµάδες ερωτήσεων:  
α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις µε τις οποίες 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, συσχέτιση 
και αξιολόγηση οικονοµικών µεγεθών. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους ερωτήµατα.  
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 25% σε κάθε µία από τις οµάδες αυτές. Η κατανοµή της βαθµολογίας στις ερωτήσεις κάθε οµάδας, 
µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας σε καθεµία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των 
θεµάτων και ανακοινώνεται στους µαθητές γραπτώς.  
3. Για το µάθηµα Αρχές Λογιστικής η εξέταση περιλαµβάνει δύο κατηγορίες θεµάτων:  
α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις που µπορούν να αναλύονται σε υποερωτήµατα και ελέγχουν την κατοχή και την κατανόηση 
των θεωρητικών γνώσεων της εξεταστέας ύλης.  



β) Η δεύτερη αποτελείται από µία άσκηση µε την οποία ελέγχεται η ικανότητα των µαθητών να εφαρµόζουν όλες τις αρχές, τις 
τεχνικές και τις µεθόδους που περιλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη. Οι δύο κατηγορίες θεµάτων βαθµολογούνται µε σαράντα (40) 
µονάδες η πρώτη και εξήντα (60) µονάδες η δεύτερη. Η κατανοµή της βαθµολογίας στις ερωτήσεις κάθε οµάδας, µπορεί να 
διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας σε καθεµία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεµάτων και 
ανακοινώνεται στους µαθητές γραπτώς.  
Θ. Θρησκευτικά  
Tα Θρησκευτικά εξετάζονται µε ερωτήσεις οι οποίες ταξινοµούνται σε δύο οµάδες:  
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 ερωτήσεις 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 ερωτήσεις κάθε οµάδας, 
µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας σε καθεµία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των 
θεµάτων και ανακοινώνεται στους µαθητές γραπτώς.  
Ι. Σχέδιο  
1. Στο Σχέδιο Ελεύθερο η γραπτή εξέταση συνίσταται στη γραφική αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειµένου, το οποίο 
τοποθετείται σε ορατό σηµείο εντός του χώρου εξέτασης. Οι µαθητές σχεδιάζουν µε ελεύθερο τρόπο και σε συνθήκες διάχυτου 
φωτισµού το αντικείµενο. Πρέπει να διακρίνουν στο θέµα τους τις αναλογίες των αντικειµένων και τις αναλογίες σε σχέση µε το όλο 
και να τις παραστήσουν στο χαρτί τους αρµονικά έτσι ώστε να έχουν σαφήνεια και συµµετρία µε τα πραγµατικά αντικείµενα. 
Επίσης να προσέξουν την αρµονία µέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια. Να αποδώσουν επίσης απλοποιηµένα σε λίγους τόνους τις 
φωτεινές και σκοτεινές επιφάνειες και τους όγκους που συνθέτουν το θέµα. Οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν µόνο µαύρα 
µολύβια ή άλλα υλικά.  
Η βαθµολόγηση του Ελεύθερου Σχεδίου γίνεται µε κριτήρια :  
α) Τη δυνατότητα για οργάνωση της σχεδιαστικής επιφάνειας, δηλαδή την τοποθέτηση του θέµατος και τη σύνθεσή του.  
β) Τη σχεδιαστική ακρίβεια των αναλογιών και των κλίσεων του θέµατος.  
γ) Τις τονικές διαβαθµίσεις του θέµατος.  
δ) Τη γενική εικόνα του θέµατος.  
2. Στο Σχέδιο Γραµµικό η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:  
α) Το αντικείµενο σχεδίασης έχει απλή γεωµετρική µορφή (π.χ. απλό αντικείµενο, κτήριο, αρχιτεκτονικό µέλος, έπιπλο, κτλ). ∆ίνεται 
σε αντίγραφο µε τη µορφή σκαριφήµατος ή σχεδίου µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, 
παρατηρήσεις κτλ).  
β) Ο τρόπος παράστασής του είναι µε τη µορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τοµές) αξονοµετρικού ή συνδυασµών τους.  
γ) Οι µαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, όψεων, τοµών, αντικειµένων απλών γεωµετρικών µορφών κτλ., 
χρησιµοποιώντας τα προβλεπόµενα όργανα, µέσα, υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συµβάσεις.  
Tα κριτήρια για τη βαθµολόγηση του Γραµµικού Σχεδίου είναι τα εξής :  
1. Η ορθότητα απεικόνισης (π.χ. τεµνόµενα, προβαλλόµενα στοιχεία, ορθή µεταφορά κλίµακας, κτλ), που αξιολογείται µε 30 
µονάδες.  
2. Η ποιότητα σχεδίασης (π.χ. πάχος γραµµών, ακρίβεια, καθαρότητα σηµείων τοµής, συναρµογές, κτλ), που αξιολογείται µε 20 
µονάδες.  
3. Η πληρότητα σχεδίασης, που αξιολογείται µε 15 µονάδες.  
4. Η γραµµατογραφία και άλλες ενδείξεις (π.χ. διαγράµµιση, προσανατολισµός, άλλοι συµβολισµοί), που αξιολογείται µε 15 
µονάδες.  
5. Η οργάνωση θέµατος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται µε 10 µονάδες.  
6. Γενική εικόνα µονάδες 10.  
3. Στο Σχέδιο Αρχιτεκτονικό η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:  
α) Το αντικείµενο σχεδίασης είναι απλή κτιριακή κατασκευή ή τµήµα της, µε εξοπλισµό, στοιχεία επίπλωσης και συµβολισµούς 
δοµικών και φυσικών στοιχείων.  
β) Ο τρόπος παράστασής του είναι µε τη µορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τοµές), αξονοµετρικού ή συνδυασµών τους. 
∆ίνεται σε αντίγραφο µε τη µορφή σκαριφήµατος ή σχεδίου µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, 
παρατηρήσεις, κτλ) και συνοδεύεται από σύντοµη απλή περιγραφή του.  
γ) Οι µαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, τοµών, όψεων, χρησιµοποιώντας τα προβλεπόµενα όργανα, µέσα και υλικά και 
ακολουθώντας τις ισχύουσες συµβάσεις.  
Τα κριτήρια για τη βαθµολόγηση του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου είναι τα ίδια µε τα κριτήρια για τη βαθµολόγηση του Γραµµικού 
Σχεδίου.  
4. Στο Σχέδιο Τεχνικό η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:  
α) Το θέµα της εξέτασης είναι στοιχείο ή συνδυασµός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόµενο του µαθήµατος, είναι απλής 
γεωµετρικής µορφής, δίδεται σε σχέδιο (ή σκαρίφηµα) όψεων - τοµών ή αξονοµετρικής προβολής ή συνδυασµού τους και περιέχει 
όλα τα απαραίτητα δεδοµένα (τίτλους, διαστάσεις, ενδείξεις κτλ.).  
β) Από τους µαθητές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συµπληρώσουν), µε τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και 
µέσων, όψεις και τοµές του θέµατος και να σηµειώσουν διαστάσεις, σύµβολα και λοιπά στοιχεία του Τεχνικού Σχεδίου.  
Τα κριτήρια αξιολόγησης του Τεχνικού Σχεδίου είναι τα εξής:  
1. Η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή µεταφορά κλίµακας, ορθή σχεδίαση τεµνοµένων και προβαλλοµένων στοιχείων, ορθή 
διαστασιολόγηση κτλ), που αξιολογείται µε 35 µονάδες.  
2. Η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζητουµένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες γραµµές, στοιχεία 
διαστασιολόγησης, σύµβολα κτλ), που αξιολογείται µε 30 µονάδες.  
3. Η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραµµών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σηµείων τοµής, συναρµογές κτλ), που αξιολογείται 
µε 25 µονάδες.  
4. Η οργάνωση του θέµατος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται µε 10 µονάδες.  
ΙΑ. Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον, Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων και Λειτουργικά Συστήµατα.  
Η γραπτή εξέταση στα µαθήµατα αυτά 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 µαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδοµένων και την 
εξαγωγή συµπερασµάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους µε σωστούς 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.  
1. Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον  
Η γραπτή 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.  
2. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων και Λειτουργικά Συστήµατα  
Η γραπτή εξέταση στο µάθηµα αυτό περιλαµβάνει τρία θέµατα θεωρίας και µία άσκηση ή πρόβληµα σχετικά µε το περιεχόµενο του 
µαθήµατος και τις εφαρµογές του.  
Η βαθµολογία προκύπτει κατά 60% (3x20%) από τα θέµατα της θεωρίας και κατά 40% από την άσκηση ή το πρόβληµα.  
ΙΒ. Πολυµέσα - ∆ίκτυα, Εφαρµογές Λογισµικού, Εφαρµογές Πληροφορικής - Υπολογιστών  
Τα µαθήµατα αυτά δεν εξετάζονται γραπτώς. Θέση γραπτού βαθµού επέχουν σε αυτά οι βαθµοί σχετικών ατοµικών ή οµαδικών 
εργασιών που ανατίθενται στους µαθητές στο πλαίσιο των µαθηµάτων αυτών.  
ΙΓ. Ξένες Γλώσσες  
1. Η εξέταση στα µαθήµατα των ξένων γλωσσών συνίσταται στα εξής:  
α) ∆ίνεται στους µαθητές διδαγµένο κείµενο 150-180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση µπορεί να 
αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήµατα.  
β) ∆ίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις γραµµατικο-συντακτικών φαινοµένων, µέσα από το κείµενο. Κάθε παρατήρηση µπορεί να 
έχει δύο (2) ως τέσσερα (4) ερωτήµατα.  
γ) Ο µαθητής καλείται να παραγάγει γραπτό λόγο (καθοδηγούµενο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων.  
2. Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α και β και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειµένου.  
Ι∆. Τεχνολογία (από το σχολικό έτος 2002-2003)  
Το µάθηµα αυτό θεωρείται ως γραπτώς εξεταζόµενο µάθηµα και θέση γραπτού βαθµού επέχει ο βαθµός ατοµικής εργασίας που 
ανατίθεται στο µαθητή στο πλαίσιο του µαθήµατος αυτού.  
ΙΕ. Τεχνολογία Επικοινωνιών (από το σχολικό έτος 2002-2003)  
Η γραπτή εξέταση στο µάθηµα αυτό περιλαµβάνει ερωτήσεις δύο κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται ερωτήσεις 
(όχι λιγότερες από δύο) που µπορούν να αναλύονται σε υποερωτήµατα και ελέγχουν την κατοχή της διδαχθείσας ύλης και την 
κατανόησή της και στη δεύτερη ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που ελέγχουν τη συνθετική και κριτική ικανότητα του µαθητή και 
απαιτούν συνδυασµό γνώσεων.  
ΙΣΤ. Λοιπά µαθήµατα  
1. Στα µαθήµατα των τάξεων του Λυκείου, στα οποία δεν έγινε προηγουµένως ειδική αναφορά, οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο 
κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που µπορούν να αναλύονται σε 
υποερωτήµατα και ελέγχουν την κατοχή της διδαχθείσας ύλης και την κατανόησή της και στη δεύτερη ερωτήσεις (όχι λιγότερες από 
δύο) που ελέγχουν τη συνθετική και κριτική ικανότητα του µαθητή και απαιτούν συνδυασµό γνώσεων.  
2. Ειδικά για τα τεχνολογικά και επαγγελµατικού περιεχοµένου µαθήµατα, που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν άρθρο, η πρώτη 
κατηγορία περιλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που µπορούν να αναλύονται σε υποερωτήµατα και ελέγχουν την 
κατοχή της διδαχθείσας ύλης και την κατανόησή της και η δεύτερη κατηγορία µπορεί να περιλαµβάνει ασκήσεις εφαρµογών ή και 
προβλήµατα ανάλογα µε τη φύση του µαθήµατος, σε αριθµό αντίστοιχο προς τα συγγενή µαθήµατα.  
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην πρώτη οµάδα και κατά 50% στη δεύτερη.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ  

Άρθρο 16 

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των µαθητών της Α΄ τάξης  
1. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των µαθητών της Α΄ τάξης διενεργούνται µε την ευθύνη του ∆ιευθυντή και των διδασκόντων 
σε κάθε Λύκειο.  
2. Η εξεταστέα ύλη δεν µπορεί να είναι λιγότερη από το µισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής 
προσδιορισµός της για κάθε µάθηµα γίνεται µε εισήγηση των διδασκόντων και µε την έγκριση του ∆ιευθυντή του Λυκείου και 
γνωστοποιείται στους µαθητές πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων.  
3. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόµενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή - καθηγητή και από τον 
∆ιευθυντή του Λυκείου.  
4. Tα θέµατα ορίζονται από τους διδάσκοντες το µάθηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του παρόντος και είναι κοινά για όλα τα 
τµήµατα της Α΄ τάξης του κάθε Λυκείου. Κατ` εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέµατα, στα τµήµατα της Α΄ τάξης του 
κάθε Λυκείου, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σηµείωση κάτω από το έγγραφο που περιέχει τα θέµατα.  
5. Οι απαντήσεις των θεµάτων γράφονται σε φύλλο χαρτιού (κόλλας αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την 
υπογραφή του ∆ιευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθµολογίας του γραπτού. 
6. Tα θέµατα διανέµονται φωτοτυπηµένα στους µαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά 
την κρίση του ∆ιευθυντή του σχολείου.  
7. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή - επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος µετά τη λήξη της 
εξέτασης παραλαµβάνει τα γραπτά δοκίµια των µαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει µε υπογραφή µέσα σε φάκελο στον 
αρµόδιο για τη βαθµολόγησή τους καθηγητή.  
8. Η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται από τον αρµόδιο καθηγητή, ο οποίος οφείλει να καταθέσει τα γραπτά στο 
∆ιευθυντή του Λυκείου διορθωµένα και βαθµολογηµένα µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµέρα της εξέτασης του κάθε 
µαθήµατος. Ο ∆ιευθυντής του Λυκείου µεριµνά για την καταχώριση της βαθµολογίας στα οικεία βιβλία και στον Υπολογιστή του 
Σχολείου, αν υπάρχει.  

Άρθρο 17 

Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των µαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων  
Α. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των µαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων στα µαθήµατα που εξετάζονται σε 
επίπεδο σχολικής µονάδας διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Π.∆. µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 37  
Β. 1. Στα µαθήµατα που εξετάζονται µε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέµατα διενεργούνται στις αίθουσες των Εξεταστικών Κέντρων 



ενώπιον δύο (2) επιτηρητών.  
2. Tα θέµατα των εξετάσεων δίνονται στους µαθητές σε φωτοαντίγραφα και οι απαντήσεις τους σηµειώνονται σε ειδικό τετράδιο ή 
φύλλο απαντήσεων, (εκτός αν δίνεται άλλη ειδική οδηγία), στο οποίο προβλέπεται ειδικός χώρος για την αναγραφή των ατοµικών 
στοιχείων του κάθε µαθητή, καθώς και ειδικός χώρος αναγραφής της βαθµολογίας των δύο βαθµολογητών και του τυχόν τρίτου 
βαθµολογητή, σε περίπτωση που το γραπτό παραπέµπεται σε αναβαθµολόγηση.  
3. Tα ατοµικά στοιχεία των µαθητών καλύπτονται µε ευθύνη των επιτηρητών κατά την παράδοση των τετραδίων ή των φύλλων 
απαντήσεων. Tα γραπτά δοκίµια των µαθητών παραδίδονται µέσα σε φάκελο µε πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης από τους 
επιτηρητές στη Λυκειακή Επιτροπή.  

Άρθρο 18 

∆ιαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεµάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των µαθητών των 
Β΄ και Γ΄ τάξεων των µαθηµάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο  
1. Στα µαθήµατα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο τα θέµατα των εξετάσεων καθορίζονται από την οικεία Κεντρική Επιτροπή 
Εξετάσεων του άρθρου 13 του παρόντος ∆ιατάγµατος. Για το σκοπό αυτό η ΚΕΕ συνέρχεται στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο του 
Υπουργείου Παιδείας πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Με ευθύνη της ΚΕΕ γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να 
αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέµατα και για να διασφαλισθεί ότι αυτά είναι κλιµακούµενου βαθµού 
δυσκολίας, περιλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη, ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των µαθητών και µπορούν να απαντηθούν στο 
χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους. Η ΚΕΕ καθορίζει τις διευκρινίσεις και τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που 
πρέπει να δοθούν στους εξεταζοµένους.  
2. Οι µαθητές υποχρεούνται να προσέρχονται στα Λύκεια σε χρόνο που ορίζεται κάθε φορά από το ΥΠΕΠΘ. Tα θέµατα 
αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της χώρας την ώρα της έναρξης των εξετάσεων και µετά την είσοδο των 
µαθητών στα εξεταστικά κέντρα. Παράλληλα αποστέλλονται και στις Νοµαρχιακές Επιτροπές, οι οποίες τα διαβιβάζουν µε 
ηλεκτρονικό τρόπο ή µε FΑΧ ή µε καθηγητές συνδέσµους, όπου δεν είναι δυνατή η διαβίβασή τους απευθείας από την ΚΕΕ. Μαζί 
µε τα θέµατα στέλλονται και όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις για τους µαθητές.  
3. Οι Λυκειακές Επιτροπές αναπαράγουν τα θέµατα σε τόσα φωτοαντίγραφα όσος είναι ο αριθµός των εξεταζοµένων.  
4. Tα µέλη τόσο της ΚΕΕ, όσο και των Νοµαρχιακών και Λυκειακών Επιτροπών δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από το χώρο 
συνεδρίασης των Επιτροπών ή το χώρο του Σχολείου αντίστοιχα, αν δεν παρέλθει ο προσδιορισµένος από την ΚΕΕ ελάχιστος 
χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζοµένων. ∆εν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά µε οποιοδήποτε πρόσωπο και 
απαγορεύεται να φέρουν µαζί τους κινητό τηλέφωνο. Αν απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία µε προϊστάµενες επιτροπές, αυτή 
γίνεται µόνο από τους Προέδρους των Λυκειακών ή Νοµαρχιακών Επιτροπών. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων 
άλλου προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα οικεία Λύκεια, εκτός των επιτηρητών και των 
µελών της Λυκειακής Επιτροπής. Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες.  

Άρθρο 19 

Ορισµός και υποχρεώσεις των επιτηρητών  
1. Ως επιτηρητές ορίζονται µε απόφαση του οικείου Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου ∆.Ε. καθηγητές ∆.Ε. και κατανέµονται σε 
διαφορετικές αίθουσες εξετάσεων κάθε ηµέρα, από τη Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων κάθε Λυκείου. Η απόφαση ορισµού των 
επιτηρητών εκδίδεται πέντε (5) ηµέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Ως επιτηρητές στα ∆ηµόσια Λύκεια µπορούν να 
χρησιµοποιούνται και καθηγητές των Ιδιωτικών σχολείων.  
2. Για την άµεση αντιµετώπιση κάθε προβλήµατος, που πιθανόν να δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ορίζεται ανά 
τέσσερις (4) αίθουσες ένας (1) εφεδρικός επιτηρητής.  
3. Οι επιτηρητές των προηγούµενων παραγράφων προέρχονται από διαφορετικά Λύκεια από αυτά µαθητές των οποίων 
εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο ορίζονται. Στα Ιδιωτικά Λύκεια και οι δύο επιτηρητές είναι υποχρεωτικά καθηγητές 
του ∆ηµοσίου.  
4. Οι επιτηρητές προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο, εφαρµόζουν πιστά τις οδηγίες της Λυκειακής Επιτροπής, είναι προσωπικά 
υπεύθυνοι για την τάξη και την επιτήρηση των µαθητών κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αµέσως στην Λυκειακή 
Επιτροπή όποιο πρόβληµα προκύψει. Ακόµη οι επιτηρητές παραλαµβάνουν από την Λυκειακή Επιτροπή το φάκελο της εξέτασης, 
εκφωνούν τον κατάλογο των µαθητών, σηµειώνουν τους απόντες, διανέµουν το χάρτη γραφής ή το ειδικό τετράδιο µεριµνούν για 
την επικόλληση σ` αυτό των τυχόν µηχανογραφικών αυτοκόλλητων που αντιστοιχούν στο µαθητή και στο εξεταζόµενο µάθηµα, 
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. Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιµίων των 
µαθητών διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήµατα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειµένου και διαγράφουν χιαστί τον κενό 
χώρο κάτω από την υπογραφή τους καθώς και αυτόν της τυχόν επόµενης λευκής σελίδας.  
5. Ειδικά για τα µαθήµατα των Β΄ και Γ΄ τάξεων κατά την παραλαβή των δοκιµίων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ατοµικών 
στοιχείων των µαθητών ενώπιόν τους, τα καλύπτουν µε την επικόλληση αδιαφανούς ταινίας και τα εξετάζουν µε ιδιαίτερη προσοχή 
για τυχόν σηµείωση ονοµαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων που µπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του εξεταζοµένου.  

Άρθρο 20 

Υποχρεώσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης  
1. Η κατανοµή των µαθητών στις αίθουσες εξέτασης για τα µαθήµατα που εξετάζονται µε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέµατα γίνεται µε 
αλφαβητική σειρά και µε την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ονοµαστική κατάσταση εξεταζοµένων σε κάθε 
αίθουσα. Για τα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας, η κατανοµή των µαθητών στις αίθουσες εξέτασης, µε 
αλφαβητική σειρά, γίνεται µε την ευθύνη του ∆ιευθυντή του οικείου Λυκείου, ο οποίος συντάσσει ονοµαστική κατάσταση 
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 είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν µαζί τους βιβλία, τετράδια, σηµειώσεις, 
διορθωτικό (blanco), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές µηχανές, ηλεκτρονικά µέσα µετάδοσης πληροφοριών ή άλλα αντικείµενα 
εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ ή ο οικείος Σύλλογος ∆ιδασκόντων, αν πρόκειται για εξέταση µαθήµατος σε επίπεδο 
σχολικής µονάδας. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.  
3. Μαθητής που 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 εξεταζόµενου ή θορυβεί και δε συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή 
εµποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζοµένων ή δολιεύεται µε άλλο τρόπο την εξέτασή του αποµακρύνεται από την αίθουσα 
εξέτασης µε αιτιολογηµένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής ή προκειµένου για µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής 
µονάδας µε απόφαση του ∆ιευθυντή του Λυκείου, ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων το εξεταζόµενο µάθηµα ή µε απόφαση 



της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 37, αν πρόκειται για ιδιωτικό σχολείο, και βαθµολογείται µε τον κατώτερο βαθµό 
µηδέν (0). Η Λυκειακή Επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία το µαθητή και 
συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο της µέλη και το γραµµατέα αυτής. Αν πρόκειται για 
µάθηµα που εξετάζεται σε επίπεδο σχολικής µονάδας κατά την εφαρµογή της παρούσας διάταξης όπου αναφέρεται Λυκειακή 
Επιτροπή νοείται ο ∆ιευθυντής του Λυκείου, οι επιτηρητές και οι διδάσκοντες το εξεταζόµενο µάθηµα ή η επιτροπή της 
παραγράφου 2 του άρθρου 37, αν πρόκειται για απολυτήριες εξετάσεις ιδιωτικού Ενιαίου Λυκείου.  

Άρθρο 21 

Βαθµολόγηση των γραπτών των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων  
1. Tα γραπτά των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ τάξη και των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στη Β΄ και Γ΄ τάξη στα 
µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας διορθώνονται και βαθµολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το 
αντίστοιχο µάθηµα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι βαθµοί παραδίδονται µαζί µε τα γραπτά στη ∆ιεύθυνση του Λυκείου 
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη διενέργεια των εξετάσεων. Μετά το τέλος των εξετάσεων αυτών, µε ευθύνη του ∆ιευθυντή κάθε 
Ενιαίου Λυκείου, αποστέλλεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ή Γραφείο ∆.Ε. κατάσταση µε τα ονόµατα των µαθητών των Β΄ και Γ΄ 
τάξεων, στην οποία αναγράφεται η γραπτή βαθµολογία τους στα µαθήµατα που εξετάστηκαν σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Οι 
καταστάσεις αυτές επικυρώνονται από το ∆ιευθυντή του Ενιαίου Λυκείου και είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, µόνον εφόσον οι 
µαθητές υποβάλουν αίτηση αναβαθµολόγησης και η βαθµολογία του γραπτού δοκιµίου τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις.  
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκροτούνται τα αναγκαία Βαθµολογικά Κέντρα (Β.Κ.) για τη 
βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων των µαθηµάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο οι µαθητές των δύο τελευταίων τάξεων 
των Ενιαίων Λυκείων ηµερήσιων και εσπερινών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Τα Βαθµολογικά αυτά Κέντρα µπορεί να 
είναι διαφορετικά για κάθε τάξη. Με την απόφαση συγκρότησης των Β.Κ. ορίζονται οι ∆/νσεις ∆.Ε. στις περιφέρειες των οποίων θα 
λειτουργήσουν Β.Κ., το σχολικό συγκρότηµα στο οποίο θα λειτουργήσει το καθένα από αυτά και οι πρόεδροί τους, οι οποίοι µπορεί 
να είναι σχολικοί σύµβουλοι ή εκπαιδευτικοί ∆.Ε. δηµόσιας εκπαίδευσης µε βαθµό Α΄. Με όµοια απόφαση ορίζονται τα εξεταστικά 
κέντρα τα γραπτά των οποίων βαθµολογούνται σε κάθε Β.Κ. κατά τρόπον ώστε τα γραπτά που ανήκουν στα εξεταστικά κέντρα 
κάθε ∆ιεύθυνσης ∆.Ε να βαθµολογούνται σε Β.Κ. που εδρεύει σε άλλη ∆ιεύθυνση ∆.Ε..  
3. Με απόφαση του Προέδρου του Β.Κ., ανάλογα µε τον αριθµό των γραπτών δοκιµίων του Κέντρου, ορίζονται τα µέλη της 
Επιτροπής του Β.Κ., ανάλογα µε τον αριθµό των γραπτών που αναµένεται να βαθµολογηθούν στο οικείο Β.Κ και µέχρι δέκα τρεις 
(13) κατ` ανώτατο όριο από τα οποία το ένα ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Ως µέλη µπορούν να ορίζονται Σχολικοί Σύµβουλοι ∆.Ε. ή 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί ∆ηµόσιων Λυκείων µε βαθµό Α΄ κλάδων ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ9, ΠΕ12, ΠΕ19 και ΠΕ20. Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να έχουν διδάξει κατά το τελευταίο έτος ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόµενα µαθήµατα. Με την ίδια απόφαση ο Πρόεδρος 
του Β.Κ. ορίζει τον Γραµµατέα της Επιτροπής του Β.Κ. και ένα βοηθό γραµµατέα, καθώς και τους απαραίτητους υπαλλήλους 
ανάλογα µε τον αριθµό των γραπτών, από το εκπαιδευτικό, διοικητικό ή βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοήθηση 
της επιτροπής στο έργο της.  
Με όµοια απόφαση ο πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει τους αναγκαίους βαθµολογητές των γραπτών κάθε µαθήµατος από εκπαιδευτικούς 
∆.Ε. της οικείας ή όµορης ∆/νσης ή Γραφείου ∆Ε, κατά προτίµηση από αυτούς που έχουν διδάξει το οικείο µάθηµα στην αντίστοιχη 
τάξη του Ενιαίου Λυκείου τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία.  
4. Ως συντονιστής των βαθµολογητών κάθε µαθήµατος, ορίζεται µε ευθύνη του Προέδρου του Β.Κ το µέλος της επιτροπής 
αντίστοιχης ειδικότητας, για να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθµολογητών σε κάθε Β.Κ.  
5. Ο Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής αποστέλλει µε καθηγητή ή µε άλλον τρόπο που εγγυάται ασφάλεια τους φακέλους µε τα 
γραπτά του Λυκείου του στον Πρόεδρο της οικείας Νοµαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος τους παραλαµβάνει µε πρωτόκολλο 
παράδοσης - παραλαβής και τους αποστέλλει χωρίς να τους ανοίξει µαζί µε τους αντίστοιχους φακέλους των λοιπών λυκείων 
αρµοδιότητάς του στο οικείο Β.Κ. Αν οι συγκοινωνιακές συνθήκες το επιβάλλουν για την ταχύτητα και ασφάλεια διακίνησης των 
γραπτών µπορεί ο πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής να αποστέλλει απευθείας στον πρόεδρο του οικείου Β.Κ. τους φακέλους µε 
τα γραπτά. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο Γραµµατέας της Επιτροπής του Β.Κ. παραλαµβάνει τους φακέλους µε 
πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τον αριθµό των φακέλων και γραπτών που παρέλαβε από 
κάθε Λύκειο για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα.  
6. Ο Πρόεδρος του Β.Κ. ελέγχει αν έχουν επικαλυφθεί µε αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατοµικά στοιχεία του µαθητή και οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο στο εξώφυλλο που προδίδει την ταυτότητα του κατόχου του τετραδίου ή του σχολείου προέλευσης.  
7. Τα γραπτά δοκίµια πριν παραδοθούν στους βαθµολογητές για βαθµολόγηση αναµειγνύονται τυχαία ενώπιον των µελών της 
Επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 25 και παραδίδονται στους βαθµολογητές για βαθµολόγηση.  
8. Ο Πρόεδρος του Β.Κ. διανέµει στους πρώτους βαθµολογητές τους φακέλους. Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δύο 
βαθµολογητές. Ο πρώτος βαθµολογητής υπογραµµίζει µε κόκκινο στυλό ελλείψεις, σφάλµατα, αδυναµίες ή ατέλειες πάνω στο 
γραπτό, σηµειώνει τον βαθµό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού και µετά την ολοκλήρωση 
της διόρθωσης επιστρέφει τα γραπτά στον Γραµµατέα του Β.Κ. ή στο ορισµένο για το σκοπό αυτό από τον πρόεδρο µέλος της 
Επιτροπής του Β.Κ.  
9. Η Επιτροπή του Β.Κ. µεριµνά για την κάλυψη µε αδιαφανές χαρτί του βαθµού του πρώτου βαθµολογητή, την τυχαία ανάµειξη 
των γραπτών και την τοποθέτησή τους σε φακέλους ανά 25, τους οποίους παραδίδει σε δεύτερο βαθµολογητή που υποδεικνύεται 
από τον Πρόεδρο του Β.Κ. Ο δεύτερος βαθµολογητής ακολουθεί την ίδια διαδικασία βαθµολόγησης των γραπτών που ακολούθησε 
και ο πρώτος, χρησιµοποιώντας πράσινο στυλό. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην Επιτροπή του 
Β.Κ.  
10. Κάθε βαθµολογητής µπορεί να διορθώνει µέχρι τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθµολόγηση και µέχρι τριακόσια γραπτά για 
δεύτερη βαθµολόγηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθµού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το µάθηµα, 
και µε αιτιολογηµένη απόφαση του προέδρου του Β.Κ. µπορεί να επιτραπεί σε βαθµολογητές η βαθµολόγηση περισσοτέρων 
γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθµολόγηση.  

Άρθρο 22 

(Όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆. 128/2004 ΦΕΚ 96 Α΄  
Αναβαθµολόγηση-τελικός γραπτός βαθµός µαθήµατος  
1. Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης των γραπτών δοκιµίων κάθε µαθήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου 
άρθρου, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει τις διαφορές βαθµολογίας µεταξύ των δύο βαθµολογητών κάθε γραπτού δοκιµίου. Αν η 
διαφορά βαθµολογίας είναι ίση ή µικρότερη των δώδεκα (12) µονάδων στην κλίµακα 0 -100, τελικός γραπτός βαθµός 
υπολογιζόµενος στην κλίµακα (1-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσµατος των βαθµών των δύο βαθµολογητών δια του 
δέκα (10).  



2. Αν η διαφορά µεταξύ των βαθµολογιών του α` και β` βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη από δώδεκα (12) µονάδες στην κλίµακα 0-
100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθµοί και των δύο βαθµολογητών και το γραπτό δίδεται για 
αναβαθµολόγηση σε τρίτο βαθµολογητή (αναβαθµολογητή). Ο τρίτος βαθµολογητής (αναβαθµολογητής), ο οποίος επιλέγεται 
µεταξύ των βαθµολογητών µε µεγαλύτερη εκπαιδευτική εµπειρία και είναι κατά προτίµηση Σχολικός Σύµβουλος ή ∆ιευθυντής Λυ-
κείου ή καθηγητής µε βαθµό Α` της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το µάθηµα το ίδιο σχολικό έτος, διορθώνει το γραπτό 
δοκίµιο µε µαύρο στυλό µε την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος και αναγράφει αριθµητικώς και 
ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιµίου το βαθµό αναβαθµολόγησης.  
3. Τελικός γραπτός βαθµός του γραπτού δοκιµίου στην περίπτωση αναβαθµολόγησης του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του 
αθροίσµατος των βαθµών και των τριών βαθµολογητών δια του δέκα πέντε (15).  
4. Η Επιτροπή κάθε Β.Κ. ελέγχει τον τρόπο βαθµολόγησης, την ποιότητα των αναβαθµολογήσεων και απευθύνει οδηγίες και 
συστάσεις στους βαθµολογητές". 

Άρθρο 23 

Γνωστοποίηση τελικών γραπτών βαθµών  
1. Μετά την οριστικοποίηση του τελικού γραπτού βαθµού, η Επιτροπή του Β.Κ. αποκόπτει το απόκοµµα κάθε γραπτού δοκιµίου, 
αποκαλύπτει τα ατοµικά στοιχεία του µαθητή που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόµµατος και καταχωρεί σε ειδική 
αλφαβητική κατάσταση κατά µάθηµα και Λύκειο τους βαθµούς του πρώτου και δεύτερου βαθµολογητή και του τυχόν 
αναβαθµολογητή. Στη συνέχεια αφού υπολογίσει τον τελικό βαθµό στην εκατοντάβαθµη κλίµακα κάνει αναγωγή του βαθµού αυτού 
στην κλίµακα 0-20 και καταχωρίζει το βαθµό στην οικεία στήλη της κατάστασης την οποία αποστέλλει στο οικείο Λύκειο µαζί µε τα 
αποκόµµατα των γραπτών δοκιµίων, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης του κάθε µαθήµατος. Ο υπολογισµός του 
τελικού βαθµού και η αναγωγή του στην εικοσάβαθµη κλίµακα µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικό τρόπο. Για όλες αυτές τις 
ενέργειες η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Από ένα αντίγραφο των καταστάσεων αυτών κοινοποιείται στην οικεία 
∆ιεύθυνση ∆.Ε. και στη ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΥΠΕΠΘ και ένα φυλάσσεται στο αρχείο του Β.Κ. Η Λυκειακή Επιτροπή, 
µετά την παραλαβή των καταστάσεων και των αποκοµµάτων των γραπτών δοκιµίων, παραβάλλει τα βαθµολογικά στοιχεία των 
καταστάσεων µε αυτά των αποκοµµάτων. Εάν διαπιστωθεί λάθος, επικοινωνεί µε τον Πρόεδρο του Β.Κ. για την διόρθωση του 
λάθους σε όλες τις καταστάσεις, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί και από το στέλεχος του γραπτού.  
2. Μετά την οριστικοποίηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, της γραπτής βαθµολογίας για όλα τα µαθήµατα τα οποία 
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, η Λυκειακή Επιτροπή παραδίδει τις καταστάσεις στο ∆ιευθυντή του Λυκείου, ο οποίος συγκαλεί το 
Σύλλογο διδασκόντων για την έκδοση των αποτελεσµάτων προαγωγής ή απόλυσης των µαθητών µετά την εξαγωγή του βαθµού 
ετήσιας επίδοσης κατά µάθηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του διατάγµατος αυτού.  
3. Αντίγραφο του Α.∆ των µαθητών µε τον τελικό προφορικό και γραπτό βαθµό και την τελική βαθµολογία κατά µάθηµα 
αποστέλλεται στην οικεία ∆ιεύθυνση ή Γραφείο ∆.Ε.  

Άρθρο 24 

Αναβαθµολόγηση γραπτών δοκιµίων στην Α΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου και στη Β΄ και Γ΄ τάξη των µαθηµάτων που εξετάζονται σε 
επίπεδο σχολικής µονάδας  
Σε αναβαθµολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίµια των µαθητών της Α΄ τάξης, και της Β΄ και Γ΄ τάξης στα µαθήµατα που 
εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας, µε την ακόλουθη διαδικασία:  
1. Η αναβαθµολόγηση γίνεται στη ∆ιεύθυνση ή στο Γραφείο ∆.Ε., στο οποίο υπάγεται το αντίστοιχο Λύκειο.  
2. Μέσα σε τρεις (3) 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 ∆ιευθυντές των Λυκείων, µόλις λήξει η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν τα προς αναβαθµολόγηση γραπτά 
µε καλυµµένα το όνοµα του µαθητή και τον αρχικό βαθµό του καθηγητή στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο ∆.Ε.  
4. Με απόφαση του προϊσταµένου της οικείας ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου ∆.Ε. συγκροτείται τριµελής επιτροπή αναβαθµολόγησης, η 
οποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας µε το µάθηµα για το γραπτό του οποίου ζητήθηκε 
αναβαθµολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθµολογητές της αναβαθµολόγησης και από ένα σχολικό σύµβουλο ή καθηγητή ∆.Ε. µε 
βαθµό Α΄ 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 είναι περισσότερα από διακόσια (200), στην επιτροπή µπορεί να ορίζονται δύο ακόµη 
καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας και να κατανέµονται τα γραπτά εξίσου µεταξύ των δύο οµάδων βαθµολογητών - 
αναβαθµολογητών. Την ευθύνη του συντονισµού του έργου των επιτροπών αναβαθµολόγησης έχει ο προϊστάµενος της οικείας 
∆/νσης ή Γραφείου ∆.Ε  
5. Τα γραπτά δοκίµια βαθµολογούνται-αναβαθµολογούνται από δύο (2) καθηγητές, οι οποίοι αναγράφουν το βαθµό τους στο 
γραπτό. Πριν από τη βαθµολόγηση του γραπτού από το δεύτερο βαθµολογητή-αναβαθµολογητή επικαλύπτεται µε αδιαφανή ταινία 
ο βαθµός του πρώτου, κατά τρόπον ώστε να µην γνωρίζει ο δεύτερος το βαθµό που έδωσε ο πρώτος.  
Αν οι βαθµοί των δύο πρώτων βαθµολογητών-αναβαθµολογητών διαφέρουν µεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) µονάδες, 
το γραπτό αναβαθµολογείται και από τρίτο καθηγητή - αναβαθµολογητή, αφού προηγουµένως επικαλυφθούν µε αδιαφανές 
αυτοκόλλητο οι βαθµοί των δύο πρώτων βαθµολογητών-αναβαθµολογητών. Ο γραπτός βαθµός της αναβαθµολόγησης προκύπτει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 22 του παρόντος διατάγµατος και 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 
δοκίµιο από τον οικείο καθηγητή.  
6. Οι µαθητές του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος διατάγµατος, για τους οποίους προβλέπεται 
προφορική εξέταση αντί γραπτής, µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθµολόγηση) στα µαθήµατα 
που εξετάστηκαν σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Η νέα αυτή εξέταση πραγµατοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον 
επιτροπής συγκροτούµενης από το ∆/ντη και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε µάθηµα, άλλους από 
αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεµόνες των µαθητών ή από 
τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο µέσα σε τρεις (3) 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 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.  
7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρµόδια ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο ∆.Ε. συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται 
η οριστική βαθµολογία των γραπτών, το οποίο και αποστέλλει στα Λύκεια προέλευσής τους µαζί µε τα γραπτά.  

Άρθρο 25 



Μαθητές µη προσερχόµενοι στις γραπτές εξετάσεις  
1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται µετά την ανακοίνωση των θεµάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν 
και βαθµολογείται από το Σύλλογο διδασκόντων µε τον κατώτερο βαθµό �κακώς� µηδέν (0).  
2. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου:  
α) Μαθητής της Α΄ τάξης που απουσιάζει δικαιολογηµένα από την εξέταση µαθήµατος, λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος 
λόγου, µε αίτηση του κηδεµόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον ∆ιευθυντή του Λυκείου, εξετάζεται άλλη 
ηµέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, την οποία ορίζει µε απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων. Η ασθένεια 
βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της Απόφασης µε αριθµό ΣT5/71/1986 του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 834Β/1986). Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρµόζονται και για τους µαθητές που 
αποχωρούν µετά την ανακοίνωση των θεµάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εµφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από 
ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκοµείου ή άλλου δηµόσιου φορέα υγειονοµικής περίθαλψης.  
β) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης οι οποίοι - λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύµατος που συνιστά ανωτέρα βία - δεν έλαβαν µέρος σε 
εξετάσεις του Ιουνίου ή διέκοψαν την εξέτασή τους έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όσα µαθήµατα δεν εξετάστηκαν σε 
επαναληπτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό εντός µηνός από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων του Ιουνίου 
και ως προς τα εξεταζόµενα σε εθνικό επίπεδο µαθήµατα και ως προς αυτά που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Για τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στα µαθήµατα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ο προϊστάµενος κάθε ∆/νσης ∆.Ε. ορίζει 
ανάλογα µε τον αριθµό των εξεταζοµένων µαθητών τουλάχιστον ένα εξεταστικό κέντρο σε Λύκειο της περιφέρειας του, στο οποίο 
εξετάζονται οι µαθητές αυτοί. Αν ο αριθµός των µαθητών είναι µικρότερος των πέντε, µπορεί µε απόφαση του προϊσταµένου της 
οικείας ∆/νσης ∆.Ε. οι µαθητές να παραπέµπονται για εξέταση σε εξεταστικό κέντρο γειτονικής ∆/νσης ∆.Ε. Οι εξετάσεις αυτές 
διενεργούνται σε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέµατα που καθορίζει η οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Για το πρόγραµµα των 
εξετάσεων της παραγράφου αυτής, τον τρόπο εξέτασης, τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Λυκειακών και 
Νοµαρχιακών Επιτροπών και των Επιτροπών του άρθρου 37 του παρόντος ∆ιατάγµατος, τους επιτηρητές, τον ορισµό 
Βαθµολογικών Κέντρων, που µπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, τη διακίνηση και βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων και την 
αναβαθµολόγησή τους και γενικά για κάθε θέµα που αφορά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής αυτής διαδικασίας 
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται και για τη 
συγκρότηση των αναγκαίων οργάνων Κεντρικής Επιτροπής, Λυκειακών και Νοµαρχιακών Επιτροπών, Βαθµολογικών Κέντρων, 
τον ορισµό επιτηρητών και βαθµολογητών και γενικά για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων των µαθητών της Β΄ τάξης 
Ενιαίου Λυκείου που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν.2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α΄).  
γ.i. Οι µαθητές της Β΄ τάξης οι οποίοι - λόγω ασθενείας ή σοβαρού κωλύµατος που συνιστά ανωτέρα βία - δεν έλαβαν µέρος σε 
εξετάσεις του Ιουνίου ή διέκοψαν την εξέτασή τους έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεµβρίου σε όσα µαθήµατα δεν εξετάστηκαν. Για τους µαθητές αυτούς ο σύλλογος διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση 
αποτελέσµατος την περίοδο του Ιουνίου. Όσοι από τους παραπάνω µαθητές, εκτός από τα µαθήµατα στα οποία δικαιολογηµένα 
απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα µαθήµατα στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθµό ετήσιας επίδοσης 
µικρότερο του 9,5 µπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεµβρίου και στα µαθήµατα αυτά. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι µαθητές αν είναι ενήλικοι ή οι κηδεµόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στο ∆/ντη 
του οικείου Λυκείου εντός τριών ηµερών από την έκδοση των αποτελεσµάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι 
µαθητές αυτοί θα εξετασθούν την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου εκτός από τα µαθήµατα στα οποία δικαιολογηµένα 
απουσίασαν και σε όλα τα µαθήµατα στα οποία συγκέντρωσαν βαθµό ετήσιας επίδοσης µικρότερο του 9,5.  
i i. Μετά την έκδοση των αποτελεσµάτων και την ολοκλήρωση της ως άνω περιγραφοµένης διαδικασίας, ο ∆/ντης του Λυκείου 
αποστέλλει στην οικεία ∆/νση ή Γραφείο ∆.Ε δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή µε τα ονόµατα των µαθητών της Β΄ τάξης που 
οφείλουν να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου καθώς και µε τα µαθήµατα στα οποία θα εξετασθούν.  
3. Για να συµµετάσχει µαθητής στις εξετάσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει το αργότερο 
εντός τριών (3) ηµερών από την ηµέρα λήξης των εξετάσεων του Ιουνίου να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος ή ο 
κηδεµόνας του στο ∆ιευθυντή του Λυκείου:  
α) δικαιολογητικά ασθενείας από ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκοµείο ή Κλινική, από τα οποία προκύπτει η αδυναµία του µαθητή για τη 
συµµετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου επικυρωµένα από την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή.  
β) άλλα δικαιολογητικά που ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων ή η Λυκειακή Επιτροπή εξετάσεων κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της µη 
συµµετοχής του στις εξετάσεις του Ιουνίου και επικυρώνει ο αρµόδιος Προϊστάµενος κάθε ∆ιεύθυνσης ∆.Ε.. ∆ε θεωρούνται 
επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των µαθητών ή των γονέων και κηδεµόνων τους.  
4. Σε κάθε περίπτωση απουσίας µαθητή για µάθηµα που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο, προβλεπόµενης από το άρθρο αυτό, 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο βιβλίο πράξεων που τηρεί η Λυκειακή Επιτροπή.  

Άρθρο 26 

Επιστροφή και φύλαξη γραπτών δοκιµίων  
1. Η Επιτροπή του Β.Κ., µετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, παραδίδει τα γραπτά των προαγωγικών και απολυτηρίων 
εξετάσεων στον Πρόεδρο της οικείας Νοµαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος µεριµνά για τη φύλαξή τους σε κατάλληλο χώρο σχολικής 
µονάδας ή άλλου δηµόσιου κτιρίου της οικείας Νοµαρχίας.  
2. Tα γραπτά δοκίµια των µαθητών, µετά την παραλαβή τους από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή, ταξινοµούνται, αρχειοθετούνται και 
φυλάσσονται από αυτή ως τις 15 Μαΐου του επόµενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται µε πράξη της.  
3. Το Π.Ι. µπορεί, για ερευνητικούς και παιδαγωγικούς λόγους, να ζητήσει από τις Νοµαρχιακές Επιτροπές δείγµατα γραπτών 
δοκιµίων µαθητών, τα οποία παραλαµβάνει µε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, και καταστρέφει µε πράξη του στο 
τέλος Μαΐου του επόµενου σχολικού έτους. Τα γραπτά αυτά θα είναι φωτοαντίγραφα γραπτών δοκιµίων, στα οποία δεν θα φαίνεται 
το ονοµατεπώνυµο του µαθητή.  

Άρθρο 27 

Εξέταση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  
1. Οι µαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2817/2000 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις 
δυνατότητές τους και αξιολογούνται µε βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόµενα είδη εξέτασης και µόνο. Ειδικότερα:  
α) Εξετάζονται µόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι µαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:  
i) είναι τυφλοί, σύµφωνα µε τον Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%,  
ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% µόνιµη ή προσωρινή που συνδέεται µε τα άνω άκρα,  
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,  
iv) πάσχουν από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,  
ν) η επίδοσή τους στα µαθήµατα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί µε γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου 



(δυσλεξίας).  
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόµενη από τη γνωµάτευση σύµφωνα µε το ισχύον κάθε φορά σύστηµα 
πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονοµικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως και ιν, από την οποία να προκύπτει ότι η 
επίδοσή τους στα µαθήµατα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί µε γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν απαιτείται προσκόµιση 
ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισµένου δηµοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθµού µε την οποία πιστοποιείται ότι 
είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων µε γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια 
από την έκδοσή της. ∆ιαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναµία της γραπτής εξέτασης λόγω της 
πιστοποιούµενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές. Οι γνωµατεύσεις των υγειονοµικών επιτροπών και οι διαγνωστικές εκθέσεις των 
ιατροπαιδαγωγικών κέντρων ή σταθµών εκδίδονται κατά προτεραιότητα µετά από σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου.  
β) Εξετάζονται µόνο γραπτά µαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και 
πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήµατα λόγου και οµιλίας (δυσαρθρία, τραυλισµός) τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία 
υγειονοµική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου.  
2. Οι µαθητές του άρθρου αυτού της Α΄τάξης και των Β΄και Γ΄ τάξεων, σε όσα µαθήµατα εξετάζονται ενδοσχολικά, εξετάζονται 
ταυτόχρονα µε τους µαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.  
Ειδικά, οι µαθητές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί 
για το σκοπό αυτό ο ∆ιευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές 
της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο µέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο βαθµός του µαθητή στο 
εξεταζόµενο µάθηµα.  
3. Οι µαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του άρθρου αυτού, για τα εξεταζόµενα µε κοινά θέµατα, σε εθνικό επίπεδο µαθήµατα, εξετάζονται: 
α) Στο οικείο Β.Κ. που λειτουργεί στη ∆ιεύθυνση ∆.Ε. που ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής τους, όσοι υπάγονται στο εδάφιο α΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, και ενώπιον Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων. Αν ο αριθµός των µαθητών του 
παρόντος εδαφίου που εξετάζονται σε ένα Β.Κ είναι µεγαλύτερος από πενήντα (50), µπορεί να ορίζεται µε απόφαση του οικείου 
προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, ως παράρτηµα του Β.Κ. στο οποίο και λειτουργεί η Επιτροπή 
εξέτασης φυσικώς αδυνάτων. Η Επιτροπή εξέτασης φυσικώς αδυνάτων του εδαφίου αυτού ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου 
Β.Κ. και αποτελείται από:  
1. Τον Πρόεδρο ή ένα µέλος της Επιτροπής του οικείου Β.Κ. ως Πρόεδρο.  
2. Από δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ∆.Ε. για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα από αυτούς που το δίδαξαν το ίδιο σχολικό έτος ως 
εξεταστές-βαθµολογητές.  
3. Από ένα (1) Σχολικό Σύµβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό ∆.Ε. µε βαθµό Α΄ της ίδιας ή συγγενούς µε το εξεταζόµενο µάθηµα 
ειδικότητας ως εξεταστή - αναβαθµολογητή.  
4. Έναν (1) εκπαιδευτικό λειτουργό ∆.Ε. ή διοικητικό υπάλληλο ως γραµµατέα της Επιτροπής.  
5. Στον χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δηµοσίου ή 
ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη µετά από εισήγηση του οικείου Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. 
για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζοµένων.  
Ο οριζόµενος ιατρός οφείλει να είναι παρών µισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραµείνει σε όλη 
τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε περίπτωση που οι εξεταζόµενοι είναι περισσότεροι από επτά (7) σε κάθε εξεταζόµενο µάθηµα, µε 
απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί να αυξάνει τον αριθµό των µελών - εξεταστών ανάλογα µε τον αριθµό των 
µαθητών και τα µαθήµατα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.  
Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθµολόγηση ή αναβαθµολόγηση σε κάθε µάθηµα των µαθητών, που ανήκουν στην 
κατηγορία των �φυσικώς αδυνάτων� του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.  
Στο γραπτό δοκίµιο κάθε εξεταζοµένου σηµειώνεται ο τρόπος εξέτασης του µαθητή και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον 
Πρόεδρο της επιτροπής. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθµολογητής, για να αξιολογήσει τον µαθητή σε περίπτωση 
διαφοράς βαθµολογίας.  
∆εν µπορεί να συµµετέχει στην Επιτροπή όποιος έχει σχέση συγγένειας �εξ αίµατος� ή �εξ αγχιστείας� µέχρι και του τρίτου 
βαθµού µε µαθητή που εξετάζεται σ` αυτήν ή καθηγητής που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε 
εξεταζόµενος ως φυσικώς αδύνατος µαθητής.  
Στις ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. στις οποίες δεν λειτουργεί Β.Κ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του διατάγµατος αυτού και για την εφαρµογή 
των διατάξεων του παρόντος εδαφίου ορίζεται µε απόφαση του οικείου προϊσταµένου ∆/νσης ∆.Ε. Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο και ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων από τους έχοντες τα προβλεπόµενα για τους Προέδρους Βαθµολογικών 
Κέντρων προσόντα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων ορίζει τα λοιπά µέλη της επιτροπής εφαρµοζοµένων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.  
β) Στο Εξεταστικό Κέντρο που εξετάζονται οι µαθητές του Λυκείου στο οποίο φοιτούν, όσοι υπάγονται στο εδάφιο β της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η εξέταση των µαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης µπορεί να 
παραταθεί µε απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται µαζί µε τα γραπτά των λοιπών µαθητών και 
διαβιβάζονται για βαθµολόγηση στο οικείο Β.Κ.  
4. Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωµατεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο ∆ιευθυντή του οικείου Λυκείου το 
αργότερο µέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις µπορούν να υποβάλλονται και αργότερα. 
Ειδικά για το σχολικό έτος 2001-2002 µπορούν να υποβληθούν µέχρι και 25 Απριλίου του 2002.  
( Οι ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του αριθµ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 
Α΄) Προεδρικού ∆ιατάγµατος και πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη συµπλήρωση τριών (3) 
ετών από την έκδοσή τους).  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  
ΑΠΟTΕΛΕΣΜΑTΑ TΗΣ ΕTΗΣΙΑΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ TΟΥ ΜΑΘΗTΗ  

Άρθρο 28 

Εξαγωγή του βαθµού ετήσιας επίδοσης κατά µάθηµα  
1. Για όλες τις τάξεις του Λυκείου ο βαθµός ετήσιας επίδοσης του µαθητή σε κάθε µάθηµα γραπτώς εξεταζόµενο είναι ο Μέσος 
Όρος του ετήσιου προφορικού βαθµού µε τον αντίστοιχο βαθµό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός µε 
προσέγγιση δεκάτου.  
2. Ο βαθµός ετήσιας επίδοσης στα µαθήµατα που αποτελούν κλάδους είναι ο Μ.Ο. των βαθµών των µαθηµάτων - κλάδων, και 
γράφεται ως δεκαδικός µε προσέγγιση δεκάτου.  
3. Για τα µαθήµατα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθµός του µαθήµατος.  
4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λείπει ένας από τους τετραµηνιαίους βαθµούς, αναπληρώνεται από αυτόν που 



υπάρχει.  
5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθµολογία ενός µαθήµατος σε κανένα τετράµηνο και εφόσον η 
φοίτηση του µαθητή κριθεί επαρκής, ο ∆ιευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την Προεδρία του τριµελή επιτροπή από δύο 
καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το µάθηµα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ 
τετραµήνου το αργότερο την εποµένη ηµέρα από τη λήξη των µαθηµάτων του Β΄ τετραµήνου. Το αποτέλεσµα αυτής της εξέτασης 
αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθµό του µαθήµατος.  

Άρθρο 29 

Εξαγωγή του βαθµού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος - Γ.Μ.Ο.).  
1. Σε όλες τις τάξεις του Λυκείου ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθµών ετήσιας επίδοσης του 
µαθητή όλων των γραπτώς εξεταζοµένων µαθηµάτων και εκφράζεται µε προσέγγιση δεκάτου.  
2. Για τα µαθήµατα τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς, ο βαθµός ετήσιας επίδοσης των µαθητών σε αυτά αναγράφεται στο 
Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.  

Άρθρο 30 

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων  
Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος ισχύουν ανάλογα και για την αξιολόγηση των µαθητών των Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων 
στα µαθήµατα που προβλέπονται από το ισχύον για τα Λύκεια αυτά πρόγραµµα. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυτών στα 
Εσπερινά Ενιαία Λύκεια, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη νοούνται οι τάξεις Α΄ και Β΄ του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου και όπου 
αναφέρεται Β΄ ή Γ΄ τάξη νοείται Γ΄ ή ∆΄ τάξη αντίστοιχα του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου.  

Άρθρο 31 

Βαθµός Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου  
1. α. Για την εξαγωγή του βαθµού του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου ο Γ.Μ.Ο. της Β΄ τάξης πολλαπλασιάζεται επί τρία (3) και ο 
Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης πολλαπλασιάζεται επί 7. Tα δύο γινόµενα προστίθενται και το άθροισµα διαιρείται δια δέκα (10). ∆ηλαδή, αν Β 
είναι ο βαθµός της Β΄ τάξης και Γ ο βαθµός της Γ΄ τάξης, ο βαθµός Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου θα είναι 3Β+7Γ και γράφεται 
ως δεκαδικός µε προσέγγιση δεκάτου. ? ? 10  
β. Εάν ο Γ.Μ.Ο. της Β΄ τάξης είναι ίσος ή µικρότερος του Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης, ως βαθµός του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου 
τίθεται ο Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης.  
1. Στο Απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου αναγράφονται, εκτός από το γενικό βαθµό, η κατεύθυνση και ο κύκλος που 
παρακολούθησε ο µαθητής στην Γ΄ τάξη, η αναλυτική γενική βαθµολογία στα µαθήµατα της Γ΄ τάξης, καθώς και ο γενικός βαθµός 
προαγωγής της Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου.  
2. Το Απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου εκδίδεται µία (1) φορά και δεν αλλάζει.  

Άρθρο 32 

Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη µαθητών  
1. Για την προαγωγή και απόλυση των µαθητών απαιτείται γενικός µέσος όρος τουλάχιστον 9,5, ο οποίος υπολογίζεται στο εξής 
από το σύνολο των βαθµών των γραπτώς εξεταζοµένων µαθηµάτων, συνυπολογιζοµένου και του προφορικού βαθµού, είτε αυτά 
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο σχολικής µονάδας.  
2. α. Οι µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου που δεν προάγονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου του άρθρου αυτού, παραπέµπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους, µε τον τρόπο και 
τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσής τους σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος διατάγµατος είναι µικρότερος του 9,5.  
β. Αν πρόκειται για µαθητές της Γ΄ τάξης, αυτοί έχουν τις εξής δυνατότητες:  
i. Να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη και να επανεξεταστούν σε όλα τα µαθήµατα  
i i. Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου του επόµενου σχολικού έτους σε όλα τα µαθήµατα της ίδιας κατεύθυνσης, 
χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο. Στην περίπτωση αυτή παραµένει αµετάβλητος ο βαθµός των τετραµήνων. Οι µαθητές αυτοί, 
εφόσον προσέλθουν το αµέσως επόµενο από αυτό της αποφοίτησής τους σχολικό έτος, εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς 
εξεταζόµενα µαθήµατα που διδάσκονταν κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους στην τάξη αυτή και στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη 
που έχει ανακοινωθεί για το έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις, εκτός των µαθηµάτων που τυχόν αντικαταστάθηκαν, για τα 
οποία εξετάζονται στην ύλη που είχε καθορισθεί το σχολικό έτος της αποφοίτησής τους. Αν δεν απολυθούν ούτε το αµέσως 
επόµενο σχολικό έτος από αυτό της αποφοίτησής τους, µπορούν είτε να επαναφοιτήσουν είτε να προσέλθουν στις απολυτήριες 
εξετάσεις της Γ΄ τάξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος εξεταζόµενοι στα µαθήµατα και στην ύλη που εξετάζονται οι µαθητές της Γ΄ 
τάξης το συγκεκριµένο σχολικό έτος.  
Οι µαθητές αυτοί, σε περίπτωση που είχαν ως µάθηµα επιλογής το µάθηµα �Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας� υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση στο ∆ιευθυντή του οικείου Λυκείου, στην οποία δηλώνουν ότι θα εξετασθούν το µάθηµα σε επίπεδο σχολικής 
µονάδας ή σε εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο το είχαν εξετασθεί την προηγούµενη φορά. Η δήλωση αυτή 
κατατίθεται την ίδια χρονική περίοδο που ορίζεται και για τους µαθητές που φοιτούν στην τελευταία τάξη του Ενιαίου Λυκείου.  
γ. Οι µαθητές του εδαφίου β της παραγράφου αυτής δηλώνουν την επιλογή τους µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που 
καταθέτουν το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου στη ∆/νση του Λυκείου στο οποίο φοιτούσαν. Η δήλωση αυτή µπορεί να 
ανακληθεί µέχρι 31 Οκτωβρίου.  

Άρθρο 33 

Κατατακτήριες εξετάσεις των �κατ` ιδίαν διδαχθέντων και των στρατευσίµων µαθητών�  
1. Στην κατηγορία των �κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και των στρατευσίµων µαθητών� υπάγονται οι µαθητές του Ν∆ 1197/1972 (ΦΕΚ 
109Α) και του άρθρου 65 του Β∆ της 20-6/8-7-1955 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει.  
2. Οι αποφάσεις µε αριθµό 24945/1973 (ΦΕΚ 314Β), 48661/1974 (ΦΕΚ 607Β), 42373/1976 (ΦΕΚ 625Β), Γ2/3922/28-12-84 (ΦΕΚ 
878Β), Γ2/3031/22-10-85 (ΦΕΚ 726Β), Γ2/3560/25-09-89 (ΦΕΚ 720Β), του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι 
οποίες καθορίζουν τις παθήσεις των µαθητών που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ` ιδίαν διδαχθέντων 
εξακολουθούν να ισχύουν.  
3. Ως προς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή µαθητή στους �κατ` ιδίαν διδαχθέντες� ισχύει η ΣT/29/18-05-87 
(ΦΕΚ 834Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
4. Οι �κατ` ιδίαν διδαχθέντες µαθητές� και οι στρατεύσιµοι εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του 
Ιουνίου στα µαθήµατα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια 
θέµατα µε τους κανονικούς µαθητές. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύµφωνα µε πρόγραµµα που 



καταρτίζεται από το σχολείο ενώπιον τριµελούς επιτροπής, µε πρόεδρο τον ∆ιευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου και µέλη 
δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο µέσος όρος των βαθµών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθµός του 
µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα. Η γραπτή εξέταση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ιατάγµατος αυτού. Ειδικά για το µάθηµα 
�Τεχνολογία� ως βαθµός της γραπτής εξέτασης λογίζεται ο βαθµός της προφορικής εξέτασης, για την κατηγορία των µαθητών 
αυτών.  
5. Τα γραπτά δοκίµια των µαθητών αυτών βαθµολογούνται και αναβαθµολογούνται µε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα 
γραπτά των µαθητών της τάξης, στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.  
6. Οι µαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος.  
7. Όπου απαιτείται επιλογή µαθηµάτων ή προτίµηση κατεύθυνσης σπουδών κατατίθεται από τον ενδιαφερόµενο σχετική ∆ήλωση 
του Ν. 1599/1986 στον ∆ιευθυντή του Λυκείου.  
8. Οι υπαγόµενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο 
σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων του Β΄ Τετραµήνου.  

Άρθρο 34 

Μαθητές από Ξένα Σχολεία  
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του Π.∆. 182/1984 (ΦΕΚ 60Α) αντικαθίσταται ως εξής:  
6. Οι µαθητές που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του τροποποιούµενου άρθρου αυτού και φοιτούν σε 
Ελληνικό Ενιαίο Λύκειο προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει τη βαθµολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του παραπάνω διατάγµατος κατά περίπτωση ως εξής:  
α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Ενιαίο Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 
του παρόντος Π.∆., µε παράλληλη µείωση του προβλεπόµενου µέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο µονάδες.  
β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Ενιαίο Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρο 32 
του παρόντος Π.∆., µε παράλληλη µείωση του προβλεπόµενου µέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά µία (1) µονάδα.  
γ) Οι µαθητές της κατηγορίας αυτής µετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Ενιαίο Λύκειο εξετάζονται, 
βαθµολογούνται και προάγονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος για τους µαθητές της ηµεδαπής�.  
2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Π.∆. 182/1984 (ΦΕΚ. 601) η φράση �µε βαθµολογική βάση το οκτώ (8)� 
αντικαθίσταται από τη φράση �µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5)� και η φράση �µε βαθµολογική βάση το δέκα 
(10)� αντικαθίσταται από τη φράση �µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5)�.  
3. Οι µαθητές του άρθρου αυτού στα µαθήµατα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέτασή τους εξετάζονται από την επιτροπή 
εξέτασης Φυσικώς Αδυνάτων του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του παρόντος διατάγµατος, κατά περίπτωση 
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων εξέτασης Φυσικώς Αδυνάτων.  

Άρθρο 35 

Χαρακτηρισµός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση µαθητών  
1. Η φοίτηση όλων των µαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται µε πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την 
ηµέρα που λήγουν τα µαθήµατα ως επαρκής ή ανεπαρκής, µε βάση το σύνολο των απουσιών που σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια 
του διδακτικού έτους, σε συνδυασµό µε την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα µαθήµατα.  
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:  
α) Tο σύνολο των απουσιών του µαθητή, που σηµειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), 
ανεξάρτητα από τους λόγους πραγµατοποίησής τους.  
β) Tο σύνολο των απουσιών του µαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα 
(50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.∆.485/83 (ΦΕΚ 184 τ.Α΄). 
Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων κάθε Σχολείου µε ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση µαθητή που 
σηµείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες 
πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, και η 
επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειµένη περίπτωση η επίδοση του 
µαθητή όταν ο γενικός µέσος όρος της προφορικής βαθµολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισµα των Μ.Ο. των δύο 
τετραµηνιαίων βαθµών στο Λύκειο, διαιρούµενο µε τον αριθµό των διδασκόµενων µαθηµάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
πλήρες και η διαγωγή του κοσµιωτάτη.  
γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.∆. 294/1980.  
3. Οι µαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες 
εξετάσεις του Ιουνίου.  
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εµπίπτει σε καµία από τις 
περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.  
5. Οι µαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωµένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.  
6. Για τους µαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα αριθµητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και 
εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισµό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκα έξι (16).  
7. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των µαθητών τµήµατος ή τάξεως, αφού ενηµερώσει το 
∆ιευθυντή του σχολείου ότι ο µαθητής συµπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες, είναι 
υποχρεωµένος να ενηµερώνει τον κηδεµόνα µε ταχυδροµική επιστολή, η οποία στέλνεται µε τη µέριµνα του σχολείου από την 1η 
έως την 5η κάθε µήνα για τις απουσίες του µήνα που προηγήθηκε.  

Άρθρο 36 

Λοιπά θέµατα  
1. Στον φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε µαθητή είναι δυνατό να εντάσσεται και ποιοτική αξιολόγηση του µαθητή. Η 
ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται σε χαρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και µόνο σχέση µε τη δραστηριότητα του µαθητή στο 
πλαίσιο του σχολείου και τις µαθησιακές του δεξιότητες και αποσκοπεί στην πληρέστερη ενηµέρωση του µαθητή και των γονέων 
του σε ζητήµατα σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα και τη συνολική γενικά επίδοση και εικόνα του στο σχολείο. ∆εν αναφέρεται σε 
εκτιµήσεις ικανοτήτων που απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις ή απαιτούν ειδικά µέσα εκτίµησης. Η ποιοτική αξιολόγηση µπορεί να 
γίνεται είτε µε την απλή αναγραφή σχολίων από τον εκπαιδευτικό σε ειδικό λευκό έντυπο, είτε µε τη συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίων περιγραφικής αξιολόγησης, τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Σχετικά υποδείγµατα 
ερωτηµατολογίων ποιοτικής αξιολόγησης αποστέλλονται στα σχολεία µε ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Π.Ι.  
2. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του µαθητή µπορεί να περιλαµβάνονται και ερωτηµατολόγια των µαθητών. Tα 
ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης των µαθητών εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής µονάδας µε ευθύνη του Συλλόγου των 



διδασκόντων και σε συνεργασία µε τις Μαθητικές Κοινότητες, µε βάση υποδείγµατα, τα οποία αποστέλλονται στο σχολείο από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Π.Ι.  
3. α) Οι µαθητές της Γ` τάξης των Ενιαίων Λυκείων του Εξωτερικού εξετάζονται στα σχολεία τους µε θέµατα που ορίζονται από τον 
οικείο Σύλλογο ∆ιδασκόντων σε όλα τα µαθήµατα. Στους αποφοίτους των Λυκείων αυτών χορηγείται απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, 
στο οποίο αναγράφεται ότι εκδόθηκε σύµφωνα µε την παρούσα διάταξη.  
β) Μαθητές των Λυκείων της παραγράφου αυτής, µπορούν, κατ` εξαίρεση των κειµένων διατάξεων, να µετεγγράφονται στην 
τελευταία τάξη των Ενιαίων Λυκείων της ηµεδαπής δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων του Β΄ 
Τετραµήνου των Ενιαίων Λυκείων της ηµεδαπής. Για τους µαθητές της παρούσας ο Γ.Μ.Ο. της Γ` τάξης εξάγεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 29 του παρόντος Π.∆. λαµβανοµένης υπόψη της προφορικής βαθµολογίας των τετραµήνων του σχολείου 
φοίτησής των µαθητών αυτών. Για την εξαγωγή του βαθµού του απολυτηρίου τους δε λαµβάνεται υπόψη ο Γ.Μ.Ο. της Β΄ τάξης.  
4. α) ∆εν µπορεί να συµµετέχει στην Κεντρική Επιτροπή του άρθρου 13 του παρόντος σύζυγος µαθητή και γενικά όποιος έχει 
συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του τρίτου βαθµού µε εξεταζόµενο µαθητή.  
β) ∆εν µπορεί να µετέχει στην Λυκειακή Επιτροπή ή στην οικεία οµάδα επιτηρητών σύζυγος µαθητή και γενικά όποιος έχει 
συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του τρίτου βαθµού µε µαθητή που εξετάζεται στο λύκειο αυτό.  
γ) ∆εν µπορεί να µετέχει στην Επιτροπή Β.Κ. µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή ως βαθµολογητής - αναβαθµολογητής σε Β.Κ. σύζυγος 
µαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του τρίτου βαθµού µε µαθητή τα γραπτά του οποίου 
βαθµολογούνται σ` αυτό το Β.Κ.  
5. α) Κατ` εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος, οι µαθητές της Β΄ και Γ΄ Τάξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής (ΣΜΕΑ) µπορούν µε αίτησή τους, που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πρίν από τη λήξη των µαθηµάτων του 
Β΄ Τετραµήνου, να εξετάζονται σε όλα τα µαθήµατα στο σχολείο τους µε θέµατα που θα ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο 
∆ιδασκόντων.  
β) Η διάταξη του εδαφίου α της παρούσης εφαρµόζεται ανάλογα και για τους µαθητές των Ενιαίων Λυκείων, οι οποίοι έχουν 
αναπηρία τουλάχιστον 67%, βεβαιωµένη µε τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος.  
γ) Στους αποφοίτους της παραγράφου αυτής χορηγείται απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας.  
δ) Για την εξαγωγή του βαθµού του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός της Β΄ Τάξης µόνο στην 
περίπτωση που ο µαθητής εξετάζεται µε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέµατα.  

Άρθρο 37 

Απολυτήριες εξετάσεις µαθηµάτων σε επίπεδο σχολικής µονάδας στα Ιδιωτικά Ενιαία Λύκεια.  
(Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων του παρόντος άρθρου αρχίζει από το σχολικό έτος 2002-2003)  
1. Στα Ιδιωτικά Ενιαία Λύκεια οι απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης στα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής 
µονάδας διενεργούνται από επιτροπή καθηγητών του ιδιωτικού Λυκείου και καθηγητών ∆ηµοσίων Λυκείων.  
2. Η επιτροπή συγκροτείται από ένα διευθυντή δηµοσίου Λυκείου ή καθηγητή δηµοσίου Λυκείου µε βαθµό Α΄ που είναι και 
πρόεδρος αυτής και δυο καθηγητές οικείας ειδικότητας για κάθε ένα εξεταζόµενο µάθηµα από τους οποίους ο ένας είναι δηµόσιου 
Λυκείου και ο άλλος ο καθηγητής του ιδιωτικού Λυκείου. Όταν η επιτροπή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης φυσικώς αδυνάτων του 
άρθρου 27 του παρόντος ορίζεται ως έκτακτο µέλος της επιτροπής για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα εκπαιδευτικός δηµοσίου Λυκείου 
µε βαθµό Α΄, ο οποίος είναι ο αναβαθµολογητής στην περίπτωση που προκύψει θέµα αναβαθµολόγησης σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις. Αν δεν υπηρετούν καθηγητές συγκεκριµένης ειδικότητας στα δηµόσια Λύκεια µπορεί να ορίζονται καθηγητές δηµοσίων 
Γυµνασίων ή ΤΕΕ. Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας ∆ιεύθυνσης ή του Γραφείου ∆.Ε. ο 
οποίος έχει την εποπτεία των εξετάσεων αυτών και συντάσσει στο τέλος σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση 
Σπουδών ∆.Ε. του ΥΠΕΠΘ. Εφόσον τα γραπτά προς βαθµολόγηση συγκεκριµένου µαθήµατος είναι περισσότερα από εκατόν 
πενήντα (150) µπορεί για το µάθηµα αυτό να ορίζονται επιπρόσθετα ένας ακόµη εκπαιδευτικός δηµόσιου Λυκείου και ένας του 
ιδιωτικού. Είναι εφικτό ο ίδιος εκπαιδευτικός να ορίζεται µέλος της επιτροπής για την εξέταση περισσοτέρων του ενός µαθηµάτων.  
3. Ως επιτηρητές της παραγράφου 7 του άρθρου 16 ορίζονται οι καθηγητές της επιτροπής που έχουν την ευθύνη εξέτασής ή άλλα 
µέλη της επιτροπής µε απόφαση του προέδρου της.  
4. Η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων των εξεταζοµένων γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από τους δύο καθηγητές µε 
πρώτον αυτόν του ιδιωτικού Λυκείου και µετά αυτόν του ∆ηµοσίου αφού προηγουµένως καλυφθεί ο βαθµός που έδωσε ο πρώτος 
εξ αυτών. Σε περίπτωση διαφοράς βαθµολογίας µεγαλύτερης των δώδεκα (12) µονάδων το γραπτό αναβαθµολογείται από την 
επιτροπή αναβαθµολόγησης του άρθρου 24 του παρόντος εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου αυτού για τον 
υπολογισµό του τελικού γραπτού βαθµού των µαθηµάτων που εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου�.  
5. Η ανωτέρω επιτροπή εξετάζει προφορικά, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους µαθητές του εδαφίου α της παραγράφου 1 
του άρθρου 27 του παρόντος.  
6. Πριν από την έναρξη των εξετάσεων των µαθηµάτων που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας ο Πρόεδρος µε δύο 
τουλάχιστον µέλη της επιτροπής διαπιστώνουν αν έχουν καταχωρηθεί στα ατοµικά δελτία των εξεταζοµένων µαθητών οι 
προφορικοί βαθµοί και των δύο τετραµήνων και επικυρώνουν τα δελτία αυτά. Μετά το τέλος των εξετάσεων η Επιτροπή 
οριστικοποιεί τον τελικό γραπτό βαθµό κάθε µαθήµατος που εξετάστηκε σε επίπεδο σχολικής µονάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του παρόντος κατά περίπτωση και συντάσσει σχετικό 
πρακτικό στο οποίο αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά οι µαθητές που εξετάστηκαν σε επίπεδο σχολικής µονάδας και η τελική 
τους γραπτή επίδοση στα µαθήµατα αυτά. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού κοινοποιείται µε ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής 
στον προϊστάµενο της οικείας ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου ∆.Ε.  
7. Στα απολυτήρια των Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων τα οποία θεωρούνται και επικυρώνονται από τον προϊστάµενο της οικείας 
∆ιεύθυνσης ή Γραφείου ∆.Ε. αναγράφεται ο αριθµός της Απόφασης του προϊσταµένου της οικείας ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου ∆.Ε. µε 
την οποία ορίστηκε η Επιτροπή του άρθρου αυτού.  

Άρθρο 38 

Όπου στις διατάξεις του παρόντος ∆ιατάγµατος αναφέρεται υπολογισµός βαθµού µε προσέγγιση δεκάτου νοείται ότι στις 
περιπτώσεις που κατά τον υπολογισµό του βαθµού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά 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) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά 
ψηφία.  

Άρθρο 39 

Καταργούµενες διατάξεις  
Κάθε διάταξη που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο τα θέµατα του παρόντος Π.∆. παύει να ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην 



Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ` εξαίρεση, διατηρούνται σε ισχύ οι προηγούµενες διατάξεις για τους µαθητές που φοίτησαν το 
έτος 1998-99 στην Γ΄ τάξη των παλαιού τύπου Λυκείων. 
Π.∆. 80/2003 

 


