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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 107

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

9 Μαΐου 2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 41
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μα−
θητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ Α΄ 65).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν.
2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των απο−
φοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση
του Εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» όπως
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
2909/2001 (ΦΕΚ Α΄ 90).
2. Τη γνώμη του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Γενικής
Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που δια−
τυπώθηκε στην αριθμ 4/15.3.2011 Πράξη του.
3. Την αριθ. 1120/Η/7.1.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) Κοινή Απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευής Χριστο−
φιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο−
γισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
5. Την αριθμ. 80/2011 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από
πρόταση του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις του
Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών
του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με τις δι−
ατάξεις των Π.Δ. 105/2006 (ΦΕΚ Α΄ 102), 36/2008 (ΦΕΚ
Α΄ 61), 12/2009 (ΦΕΚ Α΄ 22) και 21/2011 (ΦΕΚ Α΄ 2), ως
ακολούθως:
1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 25 αντικαθίστανται από τα
εξής εδάφια:

«Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στα μαθή−
ματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ορίζονται ως
εξεταστικά κέντρα λύκεια της Αθήνας και της Θεσσα−
λονίκης και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων,
μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες
πόλεις της χώρας. Τα εξεταστικά κέντρα και η κατα−
νομή των υποψηφίων σε αυτά ορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.
2. Η εισαγωγική πρόταση και η περίπτωση α’ της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 25, όπως συμπληρώθηκε με
την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚ
Α΄ 22) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις του εδα−
φίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει
το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα
εξέτασης του μαθήματος από το οποίο απουσίασε ή
διέκοψε την εξέτασή του να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον
είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή του
Λυκείου: α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νο−
σοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε
Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμή−
ματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν
σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου από τα οποία
προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει στην
εξέταση».
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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