
1 

 

               

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αλλαγή στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και στον τρόπο προαγωγής των 

µαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου βάσει νοµοθετικής ρύθµισης που προωθείται 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων προωθεί Νοµοθετική 

Ρύθµιση για αλλαγή στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και στον τρόπο προαγωγής των 

µαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου. 

 

Η ρύθµιση ορίζει τα εξής: 

• H επιλογή των θεµάτων των προαγωγικών εξετάσεων για τις Α΄ και Β΄ τάξεις Ηµερησίου 

Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά 50% από την Τράπεζα 

Θεµάτων παύει να ισχύει από την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2015. Για τις Α΄ και Β΄ τάξεις 

Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου τα θέµατα των 

προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες το µάθηµα και είναι κοινά για 

όλα τα τµήµατα της τάξης. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέµατα, εάν συντρέχει 

αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σηµείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέµατα και 

παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του ∆ιευθυντή του σχολείου. 

• Για την προαγωγή των µαθητών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και 

Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός µέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε 

Βαθµός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί µέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,         11-03-2015 
Αρ. Πρωτ.       40132/∆2 

ΠΡΟΣ: 
----- 

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

• ∆ιευθύνσεις ∆/θµιας Εκπ/σης  
• Γραφεία Σχολικών Συµβούλων  
• Γενικά Λύκεια (µέσω των 

∆/νσεων ∆/θµιας Εκπ/σης) 
 

ΚΟΙΝ: 
• Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης  
• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής  
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δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των 

γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του µαθήµατος της Ερευνητικής 

Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται. 

• Η εξεταστέα ύλη για τα µαθήµατα των Α΄ και Β΄ τάξεων Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ 

και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν µπορεί να είναι λιγότερη από το µισό και περισσότερη 

από τα 2/3 της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισµός της για κάθε µάθηµα γίνεται µε 

εισήγηση των διδασκόντων και µε την έγκριση του ∆ιευθυντή του Λυκείου και γνωστοποιείται στους 

µαθητές πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων. 

• Για τους µαθητές που φοίτησαν το σχ. έτος 2013-14 στην Α΄ τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου 

και στις Α΄ και Β΄ Τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και το σχ. έτος 2014-15 φοιτούν στη Β΄ τάξη 

ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ο γενικός βαθµός προαγωγής 

από τις τάξεις αυτές δεν θα προσµετράται στον υπολογισµό των µορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση. 

 

Επισηµαίνεται ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 η διδακτέα ύλη: 

• για την Α΄ τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και τις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

έχει καθοριστεί µε την αρ. πρωτ. 156357/Γ2/30-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2660) και την µε αρ. πρωτ. 

171868/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2987) και 

• για τη Β΄ τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχει 

καθοριστεί µε την αρ. πρωτ. 171867/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2937). 

 

Για τη διατύπωση των θεµάτων των προαγωγικών εξετάσεων ισχύουν το Π.∆.68/2014 (Α΄ 110) 

και η µε αρ. πρωτ. 190878/∆2/25-11-2014 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. 

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων να ενηµερώσουν τους µαθητές των Α΄ 

και Β΄ τάξεων του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου. 
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