
1 
 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ»                                                          Γ25/Μ58                                                            
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022– 2023  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2022 – 2023 

 
Σας ενημερώνουμε για τα πιο κάτω, τα οποία πρέπει να διαβάσετε με προσοχή: 
 
 A: Θέματα που αφορούν στις εξετάσεις 
1. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων Α΄ Τετραμήνου από τη Δευτέρα 16/01/2023 μέχρι την 

Παρασκευή 27/1/2023 δεν θα διεξάγονται μαθήματα για καμία τάξη.  
2. Για λειτουργικούς σκοπούς κάθε μέρα θα χωρίζεται σε δύο χρονικές περιόδους εξέτασης. Η 

πρώτη θα ξεκινάει στις 07:45 π.μ. και η δεύτερη στις 10:35 π.μ.. Οι μαθητές/τριες θα 
προσέρχονται στις αίθουσες 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης, δηλαδή στις 7:30 π.μ. για 
την πρώτη και 10:15 π.μ. για τη δεύτερη αντίστοιχα. Προσοχή στην ώρα εξέτασης κάθε 
μαθήματος. 

3. Έχουν ήδη ανακοινωθεί και αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας τα προγράμματα των 
Εξετάσεων Α΄ Τετραμήνου και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. 

4. Το προσωπικό πρόγραμμα των εξετάσεων για κάθε μαθητή/τρια  με τις αίθουσες εξέτασης θα 
δοθεί στον/στην κάθε μαθητή/τρια προσωπικά. 

5. Οι κανονισμοί για την εμφάνιση, στολή και συμπεριφορά των μαθητών/τριών ισχύουν και 
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Παράλειψη συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. 

6. Η Β΄ σειρά εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της Α΄ σειράς εξετάσεων και 
το ακριβές πρόγραμμά της θα ανακοινωθεί αργότερα.  

7. Ο βαθμός που θα πετύχουν οι μαθητές/τριες, στρογγυλοποιημένος σε ακέραιες μονάδες στην 
κλίμακα 1-20, θα λογίζεται ως βαθμός Γραπτού Δοκιμίου για το Α΄ τετράμηνο.  

8. Ο βαθμός κάθε Τετραμήνου για τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι το άθροισμα της ενιαίας 
γραπτής αξιολόγησης στο τέλος του Τετραμήνου (βαθμός Γραπτού Δοκιμίου) και της 
αξιολόγησης για την ενεργό συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στο μάθημα (συντρέχουσα 
αξιολόγηση), με αναλογία σαράντα τοις εκατό (40%) και εξήντα τοις εκατό (60%) αντίστοιχα.  

9. Ο τελικός βαθμός έτους για τα εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα είναι ο μέσος όρος 
των βαθμών των δύο τετραμήνων αντίστοιχα. 

10. Ο βαθμός του Α΄ Τετραμήνου στα εξεταζόμενα μαθήματα για την ενεργό συμμετοχή του/της 
μαθητή/τριας στο μάθημα (συντρέχουσα αξιολόγηση), θα ανακοινωθεί προσωπικά σε κάθε 
μαθητή/τρια μέχρι τις 12/01/2023, μέσω της Ηλεκτρονικής Διοίκησης.  

11. Ο βαθμός του Α΄ Τετραμήνου στα ΜΗ εξεταζόμενα μαθήματα ανακοινώθηκε προσωπικά σε 
κάθε μαθητή/τρια στις 22/12/2022 μέσω της Ηλεκτρονικής Διοίκησης. 

12. Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης θα εξεταστούν γραπτώς στα πιο κάτω μαθήματα σύμφωνα με 
τον προσανατολισμό επιλογής τους: 

 

1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ 

Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά 

Μαθηματικά κ.κ. Μαθηματικά προσ. Μαθηματικά προσ. Μαθηματικά κ.κ. 

Αρχαία Ελληνικά/ 
Αρχαιογνωσία προσ. 

Φυσική προσ. Οικονομικά  προσ. Οικονομικά  προσ. 

Ιστορία προσ. Χημεία-Βιολογία Ιστορία κ.κ. Αγγλικά προσ. 
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Οι μαθητές/τριες της 4ης ΟΜΠ που συμμετέχουν στα προγράμματα Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα (με γραπτό αίτημα των γονέων) να δηλώσουν ως 
εξεταζόμενο μάθημα την Ιστορία Κοινού Κορμού αντί του μαθήματος των Αγγλικών. 

12. Οι μαθητές/τριες της Β΄ και Γ΄ τάξης θα εξεταστούν στα Νέα Ελληνικά και στα τέσσερα (4) 
μαθήματα κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει. 

13.  Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται οποιαδήποτε υπολογιστική μηχανή, η οποία μπορεί να κάνει 
απλές πράξεις ή είναι απλή «scientific». Απαγορεύονται όλες οι υπολογιστικές, οι οποίες έχουν 
τη δυνατότητα να παρουσιάζουν γραφικές παραστάσεις (και επομένως έχουν οθόνη 
μεγαλύτερη της συνηθισμένης) ή μπορούν να προγραμματιστούν (αν έχουν την ένδειξη 
«programmable») ή έχουν μνήμη στην οποία μπορούν να φυλαχθούν τύποι ή έχουν τη 
δυνατότητα να υπολογίζουν ολοκληρώματα, παραγώγους κ.τ.λ. 
Οι υπολογιστικές θα σφραγιστούν από τους/τις καθηγητές/τριες Μαθηματικών κάθε 
τμήματος, πριν την έναρξη των εξετάσεων, μέχρι τις 13/01/2023. 

14. Μαθητές και μαθήτριες που ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ, κατά την κρίση του Καθηγητικού συλλόγου, 
δεν προσέρχονται στην κανονική γραπτή εξέταση πρώτης σειράς τετραμήνου, προσέρχονται 
στην εξέταση Β΄ Σειράς σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.  
Μαθητές/τριες που ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ, κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου, δεν 
προσέρχονται σε γραπτή εξέταση τετραμήνου, Α' και Β' σειράς, θα εξετάζονται στις 
ανεξετάσεις Ιουνίου.  
Μαθητές/τριες που ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ, κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου, δεν 
προσέρχονται σε γραπτή εξέταση Τετραμήνου  είτε τον Ιανουάριο είτε τον Ιούνιο, εξετάζονται 
γραπτώς για το αντίστοιχο τετράμηνο για το οποίο δεν προσήλθαν και διατηρούν την 
προφορική βαθμολογία του τετραμήνου. 

15.  Μαθητές/μαθήτριες που ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ, κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου, δεν 
προσέρχονται στις εξετάσεις του πρώτου ή/και του δεύτερου τετραμήνου, θα παραπέμπονται 
στις ανεξετάσεις του Ιουνίου. Θα εξετάζονται μόνο γραπτώς στην ύλη και των ΔΥΟ 
τετραμήνων, χωρίς να διατηρούν την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων. Ο βαθμός της 
εξέτασης θεωρείται ως ο βαθμός της σχολικής χρονιάς και για να προαχθούν θα πρέπει να 
πάρουν σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά», 10. 

16. Μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε 
εξεταστικής περιόδου, ο γονέας ή κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας μπορεί να υποβάλει 
αίτηση στο σχολείο για αναβαθμολόγηση του γραπτού. Ο αιτητής καταβάλλει και τα τέλη που 
ορίζονται από το Υπουργείο. Η Διευθύντρια υποβάλλει τα τετράδια απαντήσεων για τα οποία 
υποβλήθηκε αίτηση από το γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για αναβαθμολόγηση 
μέσω του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας προς τον Διευθυντή του οικείου Τμήματος 
Εκπαίδευσης άμεσα με τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.  
Ο Διευθυντής του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης συγκροτεί Επιτροπή Ελέγχου και 
Αναβαθμολόγησης Γραπτών Δοκιμίων, η οποία προβαίνει στον έλεγχο και την 
αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, των οποίων δεν αποκαλύπτεται το όνομα του 
μαθητή. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη.  

17.  Η εξέταση για τους/τις μαθητές/τριες που έχουν δηλώσει βελτίωση της γραπτής αξιολόγησης 
τους σε μη εξεταζόμενα μαθήματα (40%) θα πραγματοποιηθεί μετά την Α΄ σειρά εξετάσεων 
του Τετραμήνου. 

18. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΥΠΑΝ, οι απουσίες των μαθητών/τριών από τις εξετάσεις 
τετραμήνων λόγω συμμετοχής τους σε εξωτερικές εξετάσεις θεωρούνται αδικαιολόγητες.  
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    Β: Οδηγίες Εξετάσεων 
1.  Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στην αίθουσα της εξέτασης, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά 

πριν από την έναρξή της. Είναι δυνατό να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η είσοδος ύστερα από 
απόφαση του/της προέδρου της Επιτροπής Τετραμήνων της σχολικής μονάδας ή εκπροσώπου 
του, σε μαθητή/τρια που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά 
από την παρέλευση 20 λεπτών από την επίσημη ώρα έναρξης της εξέτασης. Σε μαθητή/τρια 
που καθυστέρησε, αλλά έγινε δεκτός/ή στην εξέταση, δεν παραχωρείται επιπλέον χρόνος. 

2. Υπεύθυνος για την τοποθέτηση των μαθητών/τριών στις τάξεις είναι ο/η  επιτηρητής/τρια. 
Κανένας μαθητής/τρια δεν επιτρέπεται ν’ αλλάξει θέση. Αν όμως το ζητήσει ο/η 
επιτηρητής/τρια, ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/νη να συμμορφωθεί χωρίς καμιά 
αντίρρηση. 

3.  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα δοθούν τετράδια εξετάσεων/απαντήσεων, όπου οι 
μαθητές/τριες θα απαντούν τις ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου. 
Μόλις δοθεί το τετράδιο απαντήσεων, οι μαθητές/τριες θα συμπληρώσουν με προσοχή: 

i)  τα στοιχεία τους τα οποία στο τέλος της εξέτασης θα καλυφθούν από τον/την επιτηρητή/τρια 
παρουσία του μαθητή/τριας με αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα, καθώς και 

ii)  τον κωδικό του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, που θα είναι γραμμένος στον πίνακα. 
Αφού συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών/τριών στο τετράδιο, δίνονται τα 
δοκίμια και αρχίζει να μετρά ο χρόνος της εξέτασης. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μεταφέρονται όλα τα σχήματα στο τετράδιο απαντήσεων.  
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι μαθητές φροντίζουν να έχουν μαζί τους πέννες, μολύβι, 
γομολάστιχα, ρίγα και γεωμετρικά όργανα. Δανεισμός τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν 
επιτρέπεται.   

4.   Οι μαθητές/τριες ελέγχουν το εξεταστικό δοκίμιο για τυχόν κακής ποιότητας εκτύπωση. 
Ελέγχουν τα στοιχεία του μαθήματος, ονομασία μαθήματος, αριθμό σελίδων και ερωτήσεων 
καθώς και κωδικό μαθήματος. 

5.  Οι μαθητές/τριες γράφουν ΟΛΕΣ τις απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων. Επίσης, σε όσα 
μαθήματα υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι μαθητές/τριες γράφουν τις 
απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι απαντήσεις δεν μπορούν να 
ληφθούν υπόψη. 

6.  Η παράδοση του τετραδίου απαντήσεων από τους μαθητές/τριες που αποχωρούν από την 
αίθουσα της εξέτασης είναι υποχρεωτική.  

7.  Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση μαθητών ή επιτηρητών από την αίθουσα εξέτασης, πριν 
περάσουν τριάντα (30΄) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.  

8.  Η δολίευση, ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και 
συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται την αποπομπή του/της εξεταζόμενου/ης 
μαθητή/τριας από την αίθουσα και τον μηδενισμό του γραπτού του/της στο συγκεκριμένο 
μάθημα, αφού ενημερωθεί ο πρόεδρος της επιτροπής τετραμήνων από τον εφημερεύοντα 
Β.Δ. Η αντιγραφή θεωρείται παράπτωμα που συνεπάγεται και επιβολή παιδαγωγικών μέτρων, 
μέχρι και μείωση διαγωγής, μετά από απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου. 

9.  Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης κινητό τηλέφωνο, 
ηλεκτρονικό ρολόι, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, 
προγραμματιζόμενες υπολογιστικές μηχανές ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα. 
Τα κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές αφήνονται απενεργοποιημένες σε 
κιβώτιο έξω από την αίθουσα με την αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη τους.   



4 
 

  Η κατοχή κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής έστω και απενεργοποιημένων 
την ώρα της εξέτασης είναι στοιχείο δολίευσης και τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο 
διαδικασίες. 

10.  Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα χρώματος μπλε ανεξίτηλης μελάνης. Τα 
σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού. 

11.  Οι μαθητές/τριες της Ειδικής Αγωγής επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον 
απαραίτητο εξοπλισμό, όπως καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής. 

   12. Η κατανόηση του εξεταστικού δοκιμίου αποτελεί μέρος της εξέτασης. Γι’ αυτό δεν 
επιτρέπονται επεξηγήσεις.  

13.  Σε περίπτωση λάθους στα εξεταστικά δοκίμια, δεν δίνεται καμία διευκρίνιση ή διόρθωση 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εκτός και αν υπάρξει διαφορετική απόφαση από την Αρμόδια 
Αρχή. Η Αρμόδια Αρχή αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους 
και καθορίζει με οδηγίες προς τους/τις βαθμολογητές/τριες τον τρόπο με τον οποίο 
βαθμολογείται η ερώτηση.  

14. Οι μαθητές/τριες πρέπει να διαβάζουν με προσοχή τις οδηγίες που αναγράφονται στο 
εξεταστικό δοκίμιο και να καταγράφουν τις απαντήσεις τους στο τετράδιο απαντήσεων με 
σαφήνεια και ακρίβεια. Γενικά πρέπει να επιδιώκουν τη φροντισμένη εμφάνιση του γραπτού 
τους και τα γράμματά τους να είναι ευανάγνωστα. 

  15.  Στα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Λογιστική, Τεχνολογία, Οικογενειακή Αγωγή, Πολιτική 
Οικονομία, Εμπορικά, Πληροφορική, Εφαρμογές Πληροφορικής, Δικτύων και Μαθημάτων 
Σχεδίου επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικών μηχανών, που είναι σφραγισμένες από το 
σχολείο και υπογραμμένες, αλλά απαγορεύεται ο δανεισμός τους. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
υπολογιστικών μηχανών που είναι δυνατό να προγραμματιστούν. 

 16.   Με την ολοκλήρωση του χρόνου της εξέτασης οι μαθητές/τριες σταματούν να γράφουν και 
προσκομίζουν τα τετράδια στην έδρα. Οι επιτηρητές/τριες, παρουσία των μαθητών/τριών, 
καλύπτουν με το αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα το ειδικό πλαίσιο στο εξώφυλλο των 
τετραδίων απαντήσεων στα οποία είναι γραμμένα τα ατομικά στοιχεία των μαθητών/τριών, 
αφού προηγουμένως κάνουν τον σχετικό έλεγχο των ατομικών στοιχείων.  

  17.  Προσοχή, να μην υπάρχει στο τετράδιο απαντήσεων τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων 
διακριτικών στοιχείων, τα οποία είναι δυνατό να αποκαλύψουν την ταυτότητα του/της 
μαθητή/τριας. 

  18.  Οι δύο τελευταίοι/ες μαθητές/τριες αποχωρούν μαζί από την αίθουσα εξετάσεων. 
  19. Ο χρόνος εξέτασης οποιουδήποτε μαθητή/τριας δεν παρατείνεται σε καμιά περίπτωση. 

Παράταση χρόνου δίνεται μόνο σε μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σχετική απόφαση από 
την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ). 

  20.   Οι μαθητές/τριες που τελειώνουν την εξέταση οφείλουν αμέσως να απομακρυνθούν από τις 
αίθουσες εξέτασης, τους διαδρόμους και την αυλή του σχολείου, ώστε να μην ενοχλούν τους  
συμμαθητές/τριες τους που εξακολουθούν να γράφουν. 

 Προετοιμασία για τις εξετάσεις 
Οι μαθητές/τριες πρέπει να παίρνουν στα σοβαρά τις εξετάσεις. Χωρίς υπερβολικό άγχος να 
προετοιμάζονται για το κάθε μάθημα υπεύθυνα. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 
ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!! 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                          ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

      


