Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 128
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των
μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 73/τ.Α΄).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄/23.9.1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση
των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και άλλες
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄/2.5.2001).
2. Την υπ’ αριθ. 6/24.3.2004 Πράξη του τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
4. Την υπ’αριθ. 131/2004 Γνωμοδότηση του Σ.τ. Ε. μετά από πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Αντικαθιστούμε το άρθρο 22 του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002(ΦΕΚ 21 Α΄), ως ακολούθως: 22 -τελικός γραπτός
βαθμός μαθήματος 1 Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος
σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει τις διαφορές
βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού δοκιμίου Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση
ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0 - 100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος
στην κλίμακα (1 - 20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών
δια του δέκα (10). 2 Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη
από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και
των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίδεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή
(αναβαθμολογητή) Ο τρίτος βαθμολογητής (αναβαθμολογητής), ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των
βαθμολογητών με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Σχολικός Σύμβουλος ή

Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό Α΄ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα το ίδιο
σχολικό έτος, διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 21 του παρόντος και αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού
δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης. 3 Τελικός γραπτός βαθμός του γραπτού δοκιμίου στην
περίπτωση αναβαθμολόγησης του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών και των
τριών βαθμολογητών δια του δέκα πέντε (15). 4 Η Επιτροπή κάθε Β.Κ. ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγησης,
την ποιότητα των αναβαθμολογήσεων και απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές .

Άρθρο 2
1.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού
Διατάγματος.

Αθήνα, 2004-05-12
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