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Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξι−
ολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη : 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του

ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 
του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ−
παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188) όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 2909/2001 (Α΄ 90). 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 9 περ. στ και 
του άρθρου 32 παρ. 6 περ. ζ του ν. 1566/1985 «Δομή 
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167). 

3) Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες» (Α΄ 199). 

4) Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. α υποπερίπτωση ββ 
του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118). 

5) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193). 

6) Την με αριθμ. 13/10−03−2014 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα 
οικονομικά έτη. 

9) Την με αριθμό 82/2014 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 1

1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 60/2006 (Α΄ 
65) όπως αντικαταστάθηκε με το π.δ. 48/2012 (Α΄ 97) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες: 

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς. 

β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής 
που εξετάζονται γραπτώς. 

γ) Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξε−
τάζονται γραπτώς, δηλαδή Ερευνητική εργασία (Project) 
και τη Φυσική Αγωγή.» 

2) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του π.δ. 60/2006 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 48/2012 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«2. Τα μαθήματα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες: 

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς. 

β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής 
που εξετάζονται γραπτώς. 

γ) Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξε−
τάζονται γραπτώς, δηλαδή Ερευνητική εργασία (Project) 
και τη Φυσική Αγωγή.» 

3) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 60/2006 
όπως αναριθμήθηκε με το π.δ. 48/2012 καταργείται. 

4) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του π.δ. 60/2006 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 48/2012 αριθμείται σε 1 
και το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: 

«Στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου:» 

5) Στο άρθρο 5 του π.δ.60/2006 ως παράγραφος 1 
τίθεται η εξής: 

3785



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3791

να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας 
σε καθεμία από αυτές, η οποία κατανομή καθορίζεται 
κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται 
στους μαθητές γραπτώς.» 

28) Η Ενότητα Θ της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 60/
2006 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα Θρησκευτικά 
στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων: 

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με 
ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται 
τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων 
όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα 
περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις 
αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε 
(25) μονάδες (5×5=25). 

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύ−
ντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε 
(25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκα−
τρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες. 

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με 
αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις 
οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής 
ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων 
και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές. 

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθ−
μολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. 

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση 
και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. 

Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τρά−
πεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. Συ−
γκεκριμένα: το πρώτο θέμα από την πρώτη ομάδα και 
το πρώτο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από 
την τράπεζα θεμάτων. Το δεύτερο θέμα από την πρώ−
τη ομάδα και το δεύτερο θέμα από τη δεύτερη ομάδα 
ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης. 

2. Στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Ημερησίου και Γ΄ και Δ΄ τάξεις 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου τα Θρησκευτικά εξετάζονται 
με ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες: 

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις 
που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων που περιλαμ−
βάνονται στην εξεταστέα ύλη και την κατανόησή τους. 

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο ερω−
τήσεις που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτική 
ικανότητα από μέρους των μαθητών. 

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από 
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις 
ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται 
ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, 
η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων 
και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.» 

29) Η Ενότητα ΙΒ της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 60/
2006 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ΙΒ. Πολυμέσα – Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού, Εφαρ−
μογές Πληροφορικής, Εφαρμογές Υπολογιστών. 

1. Η γραπτή εξέταση στο μάθημα Εφαρμογές Πληρο−
φορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει θέματα δια−
βαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα: 

α) δύο (2) θέματα θεωρίας, 
β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων. 

Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις δια−
φόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η 
κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μα−
θητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων 
για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συ−
μπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με 
σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο. 

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον 
έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε 
συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για 
την επίλυσή τους. 

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα 
της θεωρίας (2x25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή 
τα προβλήματα (2x25%). 

2. Τα μαθήματα Πολυμέσα – Δίκτυα, Εφαρμογές Λο−
γισμικού και Εφαρμογές Υπολογιστών δεν εξετάζονται 
γραπτώς. Θέση γραπτού βαθμού επέχουν σε αυτά οι 
βαθμοί σχετικών ατομικών ή ομαδικών εργασιών που 
ανατίθενται στους μαθητές στο πλαίσιο των μαθημά−
των αυτών.» 

30) Στην Ενότητα ΙΓ της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 60/
2006 προστίθεται περ. 1 ως εξής: 

«1. Στις προαγωγικές εξετάσεις ο τρόπος εξέτασης 
των ξένων γλωσσών στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ 
και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει 
θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα θέματα των εξε−
τάσεων ορίζονται ως εξής: 

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου 
Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο (α) 180−350 

λέξεων για τα Αγγλικά και (β) 150−180 λέξεων για τα 
Γαλλικά και Γερμανικά, το οποίο συνοδεύεται από μία 
δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν 
στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόη−
σης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου 
(σύνολο 30%). 

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική 
Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο 

λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για 
την Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. 
Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20%). 

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική 
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο 

γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα 
για την Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. 
Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%). 

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου 
Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, έκτα−

σης 120−150 λέξεων στην Αγγλική και 80−120 λέξεων 
στη Γαλλική και Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, 
παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη 
γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμε−
νικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει 
σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%). 

Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από 
τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. 
Συγκεκριμένα: το θέμα 1 και το θέμα 2α ορίζονται από 
τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το θέμα 2β και το θέμα 3 
ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων. 

31) Η ήδη περ. 1 της Ενότητας ΙΓ της παρ. 2 του άρθρου 
15 του π.δ. 60/2006 αναριθμείται σε 2 και τροποποιείται 
το πρώτο εδάφιο ως εξής: 
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