


Κατά τις εξετάσεις θα υπάρχει επιτήρηση. Μαθητής που θα αντιγράφει ή θα έχει εξωτερική βοήθεια ή έγγραφο ή 
ηλεκτρονικό βοήθημα ή θα διαταράσσει τη διαδικασία, κατά την κρίση του επιτηρητή, θα αποκλείεται πάραυτα. 
Με την ολοκλήρωση και παράδοση των γραπτών των μαθητών, τα στοιχεία του μαθητή ή της μαθήτριας 
καλύπτονται με αδιαφανές αυτοκόλλητο από τους επιτηρητές, τίθενται σε σφραγισμένο φάκελο και 
παραδίδονται στους βαθμολογητές μέσω της Γραμματείας. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ
Η βαθμολόγηση θα γίνει με προσυμφωνημένο βαθμολογικό μοντέλο από 2 βαθμολογητές εκπαιδευτικούς των 
Εκπαιδευτηρίων ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΔΡΔΑΤΟΥ με άριστα το 100 και θα εξαχθεί μέσος όρος. Η βαθμολόγηση του 
πρώτου βαθμολογητή δεν θα είναι γνωστή στον δεύτερο και τανάπαλιν. Αν οι βαθμολογήσεις έχουν διαφορά 
πάνω από 12 μονάδες, το γραπτό θα αναβαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή. Μέσος όρος θα εξάγεται 
ανάμεσα στον τρίτο και τον πλησιέστερο σε αυτόν βαθμό των άλλων δύο. Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 
τους διευθυντές των Εκπαιδευτηρίων θα ανακηρύξει στη συνέχεια τη βαθμολογική σειρά των μαθητών. Η κρίση 
της Επιτροπής είναι αμετάκλητη. 
Δικαίωμα αναβαθμολόγησης του γραπτού δεν υφίσταται. Ο εκάστοτε υποψήφιος μαθητής, μέσω της σχετικής 
αίτησης που υποβάλει ο κηδεμόνας-γονέας του, μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αποκτήσει πρόσβαση στη 
βαθμολόγηση του γραπτού του παρουσία υπευθύνου που ορίζει η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων και μέσα σε 
διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Σε περίπτωση έκτακτων μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), θα εξετασθεί το ενδεχόμενο, ο 
Διαγωνισμός να διενεργηθεί ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση που θα εκδοθεί στην 
περίπτωση αυτή.
Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών θα γνωστοποιηθούν μέσα από την ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων 
ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΔΡΔΑΤΟΥ καθώς και με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα στους συμμετέχοντες.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η συμμετοχή των μαθητών στον Διαγωνισμό δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές 
και τους γονείς τους  ή τα Εκπαιδευτήρια, προϋποθέτει δε την αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.  Η 
κατά προτεραιότητα εγγραφή των διακριθέντων στην Α΄ τάξη Λυκείου θα πραγματοποιηθεί εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις εγγραφής και οι όροι του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων και έχουν 
υποβληθεί τα νόμιμα δικαιολογητικά εγγραφής και η αίτηση  εγγραφής.
Προσοχή: Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών έχουν λάβει γνώση ότι δυνατότητα μεταφοράς των 
μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία παρέχεται μόνο για τις καλυπτόμενες περιοχές από το δίκτυο δρομολογίων 
των Εκπαιδευτηρίων. Πληροφορίες για την κάλυψη των περιοχών δίνονται από το Γραφείο Κίνησης των 
Εκπαιδευτηρίων.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό μπορούν να 
επικοινωνούν με τη Γραμματεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.seclyc@avgouleaschool.gr
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