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ΘΕΜΑ: Νομοθετική Ρύθμιση για την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής των 

μαθητών των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ)  

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί 

Νομοθετική Ρύθμιση στη Βουλή σχετικά με τον τρόπο προαγωγής των μαθητών του 

Γενικού Λυκείου. Η Ρύθμιση έχει ως εξής: 

1. Το έκτο και το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) 

αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή 

του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και 

β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της 

«Ελληνικής γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10) και Μ.Ο. 

προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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• Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης  

• Γραφεία Σχολικών Συμβούλων  

• Γενικά Λύκεια, (μέσω των 

Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης) 

 

ΚΟΙΝ: 
• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  

• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής  
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υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α` του προηγούμενου 

εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση. Όταν πληροί την προϋπόθεση α’ και δεν πληροί 

την προϋπόθεση β` του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα ή μαθήματα, 

παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους 

κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα 

οριζόμενα ως άνω.». 

2. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση 

των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (Α’ 65), ως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

αντικαθίσταται ως εξής: «α. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α΄ τάξη 

Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται: i) Γενικός 

βαθμός προαγωγής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) και ii) βαθμός ετήσιας επίδοσης σε 

καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής Γλώσσας» και των «Μαθηματικών» 

τουλάχιστον δέκα (10) και βαθμός ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα υπόλοιπα 

μαθήματα τουλάχιστον οκτώ (8). Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση i) 

επαναλαμβάνει τη φοίτηση. Όταν μαθητής πληροί την προϋπόθεση i) και δεν πληροί 

την προϋπόθεση ii), παραπέμπεται σε επανεξέταση σε ειδική εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους 

κλάδους) τον οποίο υστέρησε με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών 

εξετάσεων του Ιουνίου και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα 

ως άνω.». 

3. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 

αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή 

του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και 

β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της 

«Ελληνικής γλώσσας», των «Μαθηματικών» και σε καθένα από τα μαθήματα της 

ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10), καθώς και τουλάχιστον οκτώ (8) σε 

καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α` του 

προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση. Όταν πληροί την προϋπόθεση α’ 

και δεν πληροί την προϋπόθεση β` του προηγούμενου εδαφίου κατά μάθημα ή 

μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο 

(ή στους κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση 

κατά τα οριζόμενα ως άνω.». 
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4. Οι παράγραφοι 2Δ και 2Ε του άρθρου 34 του π.δ. 60/2006 αντικαθίστανται 

αντιστοίχως ως εξής: «2Δ. Οι μαθητές Α΄ τάξης Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεων 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περ. 2Α 

του παρόντος άρθρου και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται κατά 

περίπτωση ως εξής: α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό 

Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 

του παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού 

προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά δύο (2) 

μονάδες. β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του 

παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής 

και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά μία (1) μονάδα. 2Ε. 

Οι μαθητές Α΄ τάξης Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που 

εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περ. 2Β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε 

Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται ως εξής: Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος π.δ., με 

παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού 

ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά μία (1) μονάδα.». 

5. Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου άρχεται από το 

διδακτικό έτος 2013-2014. 

 

Οι σχολικές μονάδες θα ενημερωθούν για την εξαγωγή αποτελεσμάτων 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων 

τροποποιήσεων στις εφαρμογές εξαγωγής αποτελεσμάτων, από την Υπηρεσία 

μας. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΘΕΜΑ: Νομοτεχνική βελτίωση για την προαγωγή των μαθητών των Γενικών 

Λυκείων (ΓΕ.Λ)  

 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 103738/Γ2/03-07-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Νομοθετική Ρύθμιση για την αλλαγή στον 

τρόπο προαγωγής των μαθητών των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ)» επήλθε η κάτωθι 

νομοτεχνική βελτίωση η οποία σήμερα υπερψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,           11-07-2014 

Αρ. Πρωτ.  2261/Γρ. Υφυπουργού 

ΠΡΟΣ: 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 

----- 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:  Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:  210-3443422 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

• Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης  

• Γραφεία Σχολικών Συμβούλων  

• Γενικά Λύκεια, (μέσω των 

Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης) 

 

ΚΟΙΝ: 

• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  

• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής  

• Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων 

(ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Διεύθυνση Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας 

Μητροπόλεως 26-28 

10563 Αθήνα 

Υπόψη κ. Β. Δελή  

• ΕΠΑΦΟΣ 

Συστήματα Πληροφορικής 

Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 46-48 

και Κανακίδη 1 

Καλλιθέα 

Υπόψη κ. Χ. Μπούτσικα 
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Στο τέλος των παραγράφων 1, 2 και 3 της Προσθήκης-Τροπολογίας προστίθεται 

εδάφιο ως εξής: «Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) 

και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων 

«Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή 

ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και 

γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» 

και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και 

προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους 

μαθητές που εμπίπτουν στα οριζόμενα ανωτέρω. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή 

• Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμ. Α΄, Γ΄  

• Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 

• Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 

• Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. 

• Δ/νση Ειδικής Αγωγής 

• ΣΕΠΕΔ 
 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  


