Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων της Α΄ και Β΄ τάξης του
Ενιαίου Λυκείου
και της Γ΄ τάξης των μαθημάτων που εξετάζονται σε επίπεδο
σχολικής μονάδας
Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών της Α΄ και Β΄
τάξης, και της Γ΄ τάξης στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής
μονάδας, με την ακόλουθη διαδικασία:
1.
Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δ.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 Διευθυντές των Λυκείων, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων, διαβιβάζουν στην αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε. τα προς
αναβαθμολόγηση γραπτά με καλυμμένα το όνομα του μαθητή και τον αρχικό
βαθμό του καθηγητή.
4. Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε.
συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο
καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας με το μάθημα για το οποίο ζητήθηκε
αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και
από ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δ.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 Διευθυντής της οικείας Δ/νσης ή ο προϊστάμενος του
Γραφείου Δ.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 τρόπο 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 Δ/ντή 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 Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε.
συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των
γραπτών, το οποίο και αποστέλλει στα Λύκεια προέλευσής τους μαζί με τα γραπτά.
Π.Δ. 60/ΦΕΚ65Α/30-3-2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου
Λυκείου»

