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ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ   
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022    M.57 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

 

1. Λήξη των εργασιών της σχολικής χρονιάς 2021-2022 
Τα μαθήματα θα λήξουν την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022. 

  

2. Γραπτή Αξιολόγηση Εξεταζόμενων Μαθημάτων Β΄ Τετραμήνου 
Η Γραπτή Αξιολόγηση Εξεταζόμενων Μαθημάτων Β΄ Τετραμήνου θα διεξαχθεί από Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 
– Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΥΠΠΑΝ.  Μαθητές/τριες που δικαιολογημένα 
κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου δεν προσέρχονται σε κανονική εξέταση Α΄ σειράς τετραμήνου, θα 
εξετάζονται στη Β΄ σειρά εξέτασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αργότερα. 

 

3. Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων 
 Τα αποτελέσματα της εξέτασης των μαθητών/τριών που υστέρησαν (δεν απολύονται) στις Εξετάσεις θα 

αναρτηθούν με τον αριθμό μητρώου τους στην πινακίδα μαθητών του σχολείου την Τετάρτη 8 Ιουνίου 
2022 - Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022. 

 Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι μαθητές/τριες που πέρασαν (απολύονται) να προσέλθουν 
στο σχολείο για  να υπογράψουν το Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν 
το Απολυτήριό τους στην Τελετή Αποφοίτησης.  Η τελετή αποφοίτησης θα γίνει την Πέμπτη 30 Ιουνίου 
2022, στην αυλή του σχολείου. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση.  Στις 12:00μ. της ίδιας ημέρας, θα γίνει 
γενική πρόβα τελειόφοιτων και η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.   

 

4. Αναβαθμολόγηση γραπτών: 
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εάν κάποιος/α μαθητής/τρια το επιθυμεί, μπορεί μέσω του 
γονέα/κηδεμόνα του, να υποβάλει γραπτή ένσταση στο ΥΠΠΑΝ για αναβαθμολόγηση γραπτού, αφού 
προηγουμένως καταβάλει το ποσό των €11 για κάθε μάθημα.  Η υποβολή της ένστασης γίνεται μέσω του 
Διευθυντή του Σχολείου. Οι γονείς των μαθητών/τριών μπορούν να υποβάλουν αίτημα για αναβαθμολόγηση 
των γραπτών των παιδιών τους  το αργότερο μέσα σε τέσσερις μέρες από την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.  
 

5. Ενισχυτική Διδασκαλία: 
Όσοι μαθητές/τριες δεν έχουν περάσει (απολυθεί) λόγω επίδοσης ή μη πλήρους φοίτησης  υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας τα οποία θα γίνουν από Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 – 
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022. 
 

6. Ανεξετάσεις Ιουνίου 2022: 
 

Οι ανεξετάσεις θα διεξαχθούν από Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 – Τρίτη 28 Ιουνίου 2022. 
 Όσοι μαθητές/τριες δεν έχουν περάσει (απολυθεί) λόγω επίδοσης θα παρακαθίσουν σε γραπτή και 

προφορική εξέταση.   Ο/Η μαθητής/τρια θεωρείται ότι επιτυγχάνει στην ανεξέταση του Ιουνίου αν ο 
μέσος όρος των βαθμών του στην γραπτή και προφορική εξέταση είναι τουλάχιστον 10 και έχει πάρει 
στην γραπτή εξέταση τουλάχιστον 6.  

 

 Μαθητές/τριες που αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται στις Εξετάσεις Α΄ ή και Β΄ τετραμήνου, θα 
παραπέμπονται στις ανεξετάσεις του Ιουνίου 2022.  Θα εξετάζονται μόνο γραπτώς στην ύλη και των ΔΥΟ 
τετραμήνων, χωρίς να διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων.  Ο βαθμός της εξέτασης θεωρείται ως 
ο βαθμός της σχολικής χρονιάς και για να απολυθούν θα πρέπει να πάρουν σε κάθε μάθημα βαθμό 
τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά», 10. 

 

 Μαθητές/τριες που δικαιολογημένα δεν προσέρχονται στη Β΄ σειρά εξέτασης, θα παραπέμπονται στις 
ανεξετάσεις του Ιουνίου 2022 και θα εξετάζονται γραπτώς για το αντίστοιχο τετράμηνο που δεν 
προσήλθαν στην εξέταση.  Οι μαθητές/τριες διατηρούν την προφορική βαθμολογία του β΄ τετραμήνου. 

  

 Οι μαθητές/τριες που παραπέμπονται στις ανεξετάσεις Ιουνίου 2022 λόγω μη πλήρους φοίτησης 
εξετάζονται μόνο γραπτώς στην εξεταστέα ύλη και των ΔΥΟ τετραμήνων, χωρίς να διατηρούν τη 
βαθμολογία των τετραμήνων.  Ο βαθμός της εξέτασης θεωρείται ως ο βαθμός της σχολικής χρονιάς και 
για να απολυθούν θα πρέπει να πάρουν σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά», 10.  
 

 Μαθητές/τριες που έχουν σημειώσει σε κάποιο μάθημα απουσίες, συνολικά περισσότερες του 
επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαία το  πρόγραμμα, παραπέμπονται 
σε γραπτή ανεξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα  τον Ιούνιο 2022. 
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9. Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων Ανεξετάσεων Ιουνίου 2022: 
Τα αποτελέσματα των ανεξετάσεων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

  

10. Μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν το βαθμό τους σε ΜΗ εξεταζόμενα μαθήματα, 
δικαιούνται να παρακαθήσουν σε γραπτή εξέταση.  Για το σκοπό αυτό, πρέπει να παραδώσουν στον 
διδάσκοντα καθηγητή τους γραπτή δήλωση (Ε.112) ο οποίος θα την παραδώσει στην κ. Ευσεβία Αδάμου, 
Β.Δ. Α΄ και αντίγραφο στη Γραμματεία από Δευτέρα 9 Μαΐου 2022- Παρασκευή 13 Μαΐου 2022. 

 

11. Οι μαθητές/τριες πρέπει να πληροφορηθούν το βαθμό των μη εξεταζομένων μαθημάτων από Δευτέρα 2 
Μαΐου 2022 μέχρι Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 και του βαθμού προφορικής επίδοσης (60%) στα 
εξεταζόμενα μαθήματα από Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.  

 

12. Μαθητές/τριες που υστερούν σε ΜΗ εξεταζόμενα μαθήματα υποχρεούνται να παρακαθήσουν σε 
γραπτή εξέταση τον Ιούνιο 2022 σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.  Οι μαθητές/τριες πρέπει 
να υπογράψουν σχετικό έντυπο (Ε.113) αφού συμπληρωθεί από τον διδάσκοντα καθηγητή και να 
παραδοθεί στην κ. Ευσεβία Αδάμου, Β.Δ. Α΄ και αντίγραφο στη Γραμματεία το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.  

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 Σ´ όλες τις εξετάσεις οι μαθητές θα προσέρχονται στο σχολείο φορώντας τη στολή τους, να έχουν κόσμια 

εμφάνιση και να φορούν μάσκα προστασίας όπως καθορίζεται από τους σχετικούς  κανονισμούς. 
 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/η στην εξέταση, δεν 
παραχωρείται επιπλέον χρόνος.  

 Τα ατομικά στοιχεία των μαθητών/τριών συμπληρώνονται από τους ίδιους κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων. Τα στοιχεία καλύπτονται με 
αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα από τον/την επιτηρητή/τρια κατά την παράδοση του τετραδίου, ενώπιον 
του μαθητή/τριας.  

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

 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.  

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

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

 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.  

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

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

 Οι μαθητές/τριες είναι υπόχρεοι να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση ό,τι προβλέπεται από το μάθημα για 
την εξέταση.  Στα μαθήματα να έχουν μαζί τους πένα μπλε, μολύβι και ρίγα. Υπολογιστική Μηχανή με τη 
σφραγίδα του σχολείου (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Βιολογία). Επίσης να έχουν μαζί τους ειδικά 
μολύβια για τα Θέματα Τέχνης. 
 

Η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος σας εύχονται 
 ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις 

 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                     9.5.2022 


