ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Π. ∆. 123/1987 (Φ.Ε.Κ. 88 Α΄)
(όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε)
(δεν ισχύει για Εν. Λύκεια και Τ.Ε.Ε.)
Οι τροποποιήσεις και συµπληρώσεις σηµειώνονται ως εξής:
α) Π.∆. 232/1988 (Φ.Ε.Κ. 99 Α΄) άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3
β) Π.∆. 185/1990 (Φ.Ε.Κ. 70 Α΄) άρθρο µόνο παράγραφος 6
γ) Π.∆. 263/1991 (ΦΕΚ 98 Α΄) άρθρο 2
δ) Π.∆. 191/1992 (Φ.Ε.Κ. 90 Α΄) άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5

Άρθρο 5
1. Μέσα σε 5 εργάσιµες ηµέρες από την έκδοση των προαγωγικών και απολυτηρίων
αποτελεσµάτων εξεταστικής περιόδου Μαΐου - Ιουνίου οι κηδεµόνες των µαθητών ή οι
ίδιοι εφόσον είναι ενήλικες, των δηµοσίων λυκείων καθώς και των ΤΕΣ µπορούν να
ζητήσουν την αναβαθµολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιµίων τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο σχολείο φοίτησής τους µαζί µε το προβλεπόµενο κάθε φορά
παράβολο.
Οι ∆ιευθυντές των παραπάνω σχολείων διαβιβάζουν τα προς αναβαθµολόγηση
γραπτά, µε καλυµµένα τα στοιχεία των µαθητών και του βαθµού του καθηγητή, στη
∆ιεύθυνση ή το Γραφείο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (∆.Ε.) στο οποίο υπάγονται,
όπου και συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Προϊσταµένου επιτροπή αναβαθµολόγησης αποτελούµενη από καθηγητές µε βαθµό Α΄ που υπηρετούν σε οικεία σχολεία.
Στην παραπάνω επιτροπή συµµετέχουν τουλάχιστον δύο καθηγητές αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας προς το µάθηµα του οποίου γραπτά δοκίµια αναβαθµολογούνται
και µε αναλογία δύο καθηγητών ανά διακόσια (200) αναβαθµολογούµενα γραπτά κατ’
ανώτατο όριο. Με την ίδια απόφαση ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ή του Γραφείου
∆.Ε. ορίζει ως Πρόεδρο της παραπάνω Επιτροπής τον εαυτό του ή έναν από τους
Προϊσταµένους των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων (γενικής ή τεχνικής - επαγγελµατικής κατεύθυνσης), ή ένα από τα µέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση όµως που ο
αριθµός των προς αναβαθµολόγηση γραπτών είναι πάνω από διακόσια (200), ορίζει ως
µέλος της επιτροπής έναν από τους Προϊσταµένους των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων (γενικής ή τεχνικής - επαγγελµατικής κατεύθυνσης), ή τον Προϊστάµενο της
γραµµατείας, ο οποίος θα εκτελεί χρέη γραµµατέα της επιτροπής.
Κάθε δοκίµιο αναβαθµολογείται από δύο καθηγητές και καθένας αναγράφει επ’ αυτού το βαθµό µε τον οποίο το αξιολογεί. Ο βαθµός του πρώτου βαθµολογητή καλύπτεται µε αδιαφανές χαρτί. Το ηµιάθροισµα των δύο βαθµών αποτελεί την τελική βαθµολογία του αναβαθµολογούµενου δοκιµίου.
Αν µεταξύ των δύο βαθµών της προηγούµενης παραγράφου υπάρχει διαφορά ίση ή
µεγαλύτερη από τρεις (3) βαθµολογικές µονάδες, για τη τελική βαθµολογία του δοκιµίου αποφαίνεται ο οικείος Σχολικός Σύµβουλος ειδικότητας, στον οποίο διαβιβάζεται
αυτό από την οικεία ∆ιεύθυνση ή Γραφείο. Στους Σχολικούς αυτούς Συµβούλους
καταβάλλεται αποζηµίωση κατά γραπτό δοκίµιο η οποία καθορίζεται µε την κοινή
απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.
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Αντίγραφο πρακτικού µε την οριστική βαθµολογία των γραπτών που αναβαθµολογήθηκαν στέλνεται στα λύκεια ή ΤΕΣ από όπου προήλθαν τα προς αναβαθµολόγηση
γραπτά, ο Σύλλογος των οποίων προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσµατος µόνο στην
περίπτωση που ο βαθµός της αναβαθµολόγησης του γραπτού δοκιµίου είναι µεγαλύτερος από το βαθµό µε τον οποίο είχε αρχικά το δοκίµιο βαθµολογηθεί από τον οικείο
καθηγητή.
2. Σε περίπτωση που ∆ιευθυντής δηµοσίου λυκείου ή ΤΕΣ διαπιστώσει κακή βαθµολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιµίων µαθητών του σχολείου του, µπορεί
µέσα στην ίδια προθεσµία που ορίζεται από την προηγούµενη παράγραφο, να ζητήσει
µε αιτιολογηµένο έγγραφό του προς την ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο ∆.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο του, την αναβαθµολόγησή τους, οπότε η επιτροπή της προηγούµενης
παραγράφου αποφαίνεται οριστικά και για την τελική βαθµολογία και αυτών των γραπτών δοκιµίων.
3. Όταν τα γραπτά δοκίµια, κάποιου µαθήµατος τα οποία υποβάλλονται προς
αναβαθµολόγηση σε Γραφείο ∆.Ε. είναι λιγότερα από εικοσιπέντε (25) διαβιβάζονται στη ∆/νση ∆.Ε. στην οποία το Γραφείο υπάγεται διοικητικά, προκειµένου τα
δοκίµια αυτά να αξιολογηθούν από την επιτροπή αναβαθµολόγησης της ∆/νσης.
4. Αναβαθµολόγηση γραπτών δοκιµίων µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους, συνοδευόµενη µε το προβλεπόµενο κάθε φορά παράβολο και µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες από την έκδοση των αποτελεσµάτων, οι κηδεµόνες µαθητών δηµοσίων σχολείων ∆.Ε. ή οι ίδιοι οι µαθητές εφ’ όσον είναι ενήλικες, που προσέρχονται σε παραπεµπτικές, επαναληπτικές ή συµπληρωµατικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απορρίπτονται.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι
∆ιευθύνσεις ∆.Ε. στις οποίες διαβιβάζονται υπηρεσιακά τα προς αναβαθµολόγηση
γραπτά δοκίµια, όπου κάθε δοκίµιο αναβαθµολογείται από επιτροπή την οποία απαρτίζουν δύο Σχολικοί Σύµβουλοι οικείας ειδικότητας και οι οποίοι αποφαίνονται οριστικά
για την τελική βαθµολογία των δοκιµίων. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση
του οικείου Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. και πρόεδρός της ορίζεται ο σχολικός
σύµβουλος που έχει τη µεγαλύτερη συνολική υπηρεσία στο δηµόσιο. Σε περίπτωση
που ο αριθµός των προς αναβαθµολόγηση γραπτών είναι πάνω από διακόσια (200) ορίζεται γραµµατέας της επιτροπής όπως προβλέπεται από το εδάφιο 2 της παραγράφου 1
αυτού του άρθρου.
Σε περίπτωση που στις παραπάνω ∆ιευθύνσεις δεν υπηρετούν δύο Σχολικοί Σύµβουλοι της αυτής ειδικότητας ως δεύτερο µέλος της παραπάνω επιτροπής ορίζεται µε
απόφαση του Προϊσταµένου της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. καθηγητής της ίδιας ειδικότητας µε βαθµό Α.
Μετά την αναβαθµολόγηση τα γραπτά δοκίµια επιστρέφονται στο σχολείο προέλευσης µαζί µε αντίγραφο πρακτικού αναβαθµολόγησης και ο Σύλλογος του σχολείου
προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσµατος µόνο στην περίπτωση που ο βαθµός της αναβαθµολόγησης του γραπτού δοκιµίου είναι µεγαλύτερος από το βαθµό µε τον οποίο
είχε αρχικά το δοκίµιο βαθµολογηθεί από τον οικείο καθηγητή.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των µελών των παραπάνω επιτροπών.
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6. Για την αναβαθµολόγηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού
του άρθρου, των γραπτών δοκιµίων των µαθητών, που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία
του εξωτερικού, τις επιτροπές αναβαθµολόγησης συγκροτεί µε απόφασή του ο οικείος
Σύµβουλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Αν µεταξύ των βαθµών των δύο αναβαθµολογητών υπάρχει διαφορά ίση ή µεγαλύτερη από τρεις (3) βαθµολογικές µονάδες, για την τελική βαθµολογία του δοκιµίου αποφαίνεται Σχολικός Σύµβουλος ειδικότητας στον οποίο διαβιβάζεται αυτό από τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού.
Η αποζηµίωση των µελών των παραπάνω επιτροπών θα είναι όµοια µε εκείνη των
µελών των επιτροπών αναβαθµολόγησης γραπτών δοκιµίων µαθητών, που φοιτούν σε
σχολεία της ηµεδαπής.
Η εκκαθάριση θα γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού φορέα 19160.
7. Τα γραπτά δοκίµια των προαγωγικών και παραπεµπτικών εξετάσεων των
µαθητών των Ιδιωτικών Λυκείων και των Τεχνικών-Επαγγελµατικών Σχολών
καθώς και τα γραπτά δοκίµια των εξετάσεων των µαθητών των ιδιωτικών Γυµνασίων υπόκεινται σε αναβαθµολόγηση µε τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου.
8. Τα γραπτά δοκίµια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου καθώς και εκείνα των µαθηµάτων, που διδάσκονται κατά το πρώτο ήµισυ του διδακτικού έτους και εξετάζονται κατά τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου,
των δηµοσίων και ιδιωτικών Γυµνασίων, υπόκεινται σε αναβαθµολόγηση µε τις
ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους
αυτού του άρθρου.

N.2009/1992 (Φ.Ε.Κ. 18 Α΄)
Άρθρο 19
Παράβολο αναβαθµολόγησης γραπτών δοκιµίων
µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Για την αναβαθµολόγηση κάθε γραπτού δοκιµίου προαγωγικών απολυτηρίων και
κατατακτηρίων εξετάσεων µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκδίδεται παράβολο, το οποίο αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το ύψος του παραβόλου αυτού καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.
Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω κοινή απόφαση, το παράβολο ορίζεται σε χίλιες
δραχµές.
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