
Π.Δ 24/2013 ΦΕΚ  55 Α/6-3-2013 

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 
«Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65) (Α΄ 97) . 

 

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 εκπαιδευτικού 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 του ν. 1566/1985 

«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 167). 

3) Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (Α΄ 199). 

4)  Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, 2, 3 περ. α και υποπ. αα 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 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

6) Την 76051/4.7.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο 

Παπαθεοδώρου» (Β΄ 2091). 

7) Το με αριθ. 3093/5.11.2012 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και 

το 2/25.1.2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. 

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 43/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε: 

  

Άρθρο 1 

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του 

Π.Δ. 60/2006 “Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου” (A΄ 65)» (Α΄ 97)» ως 

ακολούθως: 



1) Η περίπτωση Ι. της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του π.δ/τος 48/2012 (Α΄ 97) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ι. Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α΄ τάξη 

Ημερήσιου και Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής: 

1. Δίνεται στους μαθητές απόσπασμα διδαγμένου «κειμένου 12 – 20 στίχων» με νοηματική 

συνοχή και ζητείται: 

α) να μεταφράσουν ένα τμήμα του 8-10 στίχων στη νέα ελληνική και 

β) να απαντήσουν σε: 

i. Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε 

ιδέες/αξίες/προβλήματα, στη στάση/ήθος/ χαρακτήρα των προσώπων, στο 

ιστορικό/κοινωνικό/ πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή/ σύνθεση του 

κειμένου, σε υφολογικά/αισθητικά θέματα, με βάση ολόκληρο το απόσπασμα. 

ii. Μία (1) ερώτηση ερμηνευτική που αναφέρεται σε τμήμα τού από μετάφραση 

διδασκόμενου κειμένου, σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο 

απόσπασμα. Σ’ αυτή την περίπτωση δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία το συγκεκριμένο 

μεταφρασμένο τμήμα. 

iii. Μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος, στο οποίο ανήκει το κείμενο, 

στο συγγραφέα ή το έργο του. 

iv. Μία (1) ερώτηση λεξιλογική -σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, 

διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, 

συνώνυμα, αντώνυμα). 

v. Μία (1) ερώτηση γραμματικής και 

vi. Μία (1) ερώτηση συντακτικού. 

Οι ερωτήσεις υπό στοιχεία iv, v, vi μπορεί να αναλύονται σε δύο υποερωτήματα, ανάλογα 

με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται. 

2. Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής: 

α) Η μετάφραση του κειμένου βαθμολογείται με 30 μονάδες της εκατοντάβαθμης 

κλίμακας. 

β) Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας. 

γ) Στις περιπτώσεις κειμένων για τα οποία δεν προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών 

διδασκαλία από μετάφραση, δε δίνεται στους μαθητές η υπό στοιχείο ii ερμηνευτική 

ερώτηση και τότε οι δύο πρώτες υπό στοιχείο i ερμηνευτικές ερωτήσεις βαθμολογούνται η 

καθεμία με δέκα πέντε (15) μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας». 



2)  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1. της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του π.δ/τος 

48/2012 (Α΄ 97) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Για την εξέταση στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 

και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές ένα θέμα. Το θέμα 

περιλαμβάνει ένα ή (αν πρόκειται για ποιήματα) περισσότερα άγνωστα λογοτεχνικά 

κείμενα, ομοειδή ή ομόθεμα με τις διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν.» 

3)  Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του π.δ/τος 48/2012 (Α΄ 97) 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας 

επίδοσης των μη κλαδικών μαθημάτων και των γινομένων που προκύπτουν από τον 

πολλαπλασιασμό του βαθμού ετήσιας επίδοσης κάθε κλαδικού μαθήματος επί το πλήθος 

των κλάδων του μαθήματος, διά του πλήθους των μη κλαδικών μαθημάτων και των κλάδων 

των μαθημάτων.» 

  

Άρθρο 2 

Η ισχύς του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013. 

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη 

δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 

  

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013 

 


