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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ  & ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ  

          Aγαπητοί  γονείς, 

         Από 1  έως   15/6 ξεκινάει η περίοδος των γραπτών προαγωγικών & απολυτηρίων 
εξετάσεων του Ιουνίου ύστερα από δύο χρόνια μη συμμετοχής των μαθητών μας στη 
μαθησιακή αυτή   διαδικασία αυτή λόγω  Πανδημίας.  

       Σας ενημερώνουμε, λοιπόν, για τα εξής: 

    Ι.   ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  ΣΤΙΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ; 
1. Όσοι μαθητές η φοίτησή τους χαρακτηρίστηκε ως επαρκής.   
2. Τη Δευτέρα 30/5 και ώρα 13:00 μ.μ. θα έχετε λάβει στα emails σας τους βαθμούς 

των κηδεμονευομένων σας και θα έχει αναρτηθεί στον εξωτερικό πίνακα 
ανακοινώσεων του σχολείου οι κωδικοί των μαθητών που η φοίτησή τους έχει 
χαρακτηριστεί ως  ανεπαρκής και ως εκ τούτου  επαναλαμβάνουν τη χρονιά.  
 

    ΙΙ.   ΠΟΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΙΣΧΥΟΥΝ;   
3. Έγκαιρη προσέλευση και  χρήση μάσκας. Χωρίς μάσκα κανένας μαθητής δεν 

γίνεται δεκτός στις εξετάσεις. 
4. Οι μαθητές να κρατούν τουλάχιστον δύο μάσκες μαζί τους, καθώς και ένα 

μπουκαλάκι νερό.  
 

 

              ΙΙΙ.  ΠΩΣ  ΓΙΝΕΤΑΙ  Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ; 
 

5.  Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης γίνεται, με αλφαβητική σειρά.  
Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των 
επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση  αδελφών ή συγγενών 
μαθητών. 
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        ΙV.   ΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ; 

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

V.  ΠΟΤΕ  ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΓΡΑΠΤΟ;  
7.  Μαθητής  που δεν  συμμορφώνεται με τις  υποδείξεις των επιτηρητών 

επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή 
δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέταση του, απομακρύνεται  από την αίθουσα 
εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή του Γυμνασίου, των 
επιτηρητών και των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα. Το γραπτό δοκίμιο 
βαθμολογείται με τον βαθμό ένα (01) με απόφαση του Διευθυντή του Γυμνασίου 
και μετά από εισήγησητων διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα. 
 

VI.   ΠΩΣ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ; 

8. Τα γραπτά δοκίμια των ανακεφαλαιωτικών προαγωγικών και απολυτηρίων 
εξετάσεων διορθώνονται και  βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος 
δίδαξε το  αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

9. Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια  των μαθητών του 
Γυμνασίου με την ακόλουθη διαδικασία.  Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη 
Διεύθυνση Δ.Ε., στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο Γυμνάσιο. Oι 
κηδεμόνες  που επιθυμούν αναβαθμολόγηση οφείλει μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων να υποβάλουν 
αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την 
αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση συνοδεύεται με το 
προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό  δοκίμιο. 

 
                VII.  ΤΙ  ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ; 
10.  Μαθητής που απουσιάζει σε γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση ή 

προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων δεν γίνεται δεκτός σε 
αυτήν και βαθμολογείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με τον βαθμό ένα 
(01). 
 

11. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης   παραγράφου:  Μαθητής 
που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή  ανακεφαλαιωτική εξέταση 
λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διατάξεις ή λόγω  άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον 
Σύλλογο των Εκπαιδευτικών ότι συνιστά ανωτέρα βία, με αίτηση του 
κηδεμόνα που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται 
άλλη ημέρα την οποία ορίζει με απόφαση του ο Σύλλογος των 
διδασκόντων. 

 
12.   Το ίδιο ισχύει και για τους  μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση 

των θεμάτων των εξετάσεωνλόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η 
οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.  


