
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ο μαθητής προάγεται, εφόσον ο Γενικός Μέσος Όρος του είναι 10 και άνω και σε καθεμιά από 
τις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Όταν έχει στα μαθήματα (Μέσους όρους των κλάδων τους): Ελληνική Γλώσσα και 
Μαθηματικά τουλάχιστον 10 και στα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον 8. (Το τελευταίο 
σημαίνει να έχει τουλάχιστον 8 στα μαθήματα που δεν έχουν κλάδους και τουλάχιστον 8 στο 
μάθημα των φυσικών επιστημών, δηλαδή στο Μ.Ο. των τριών κλάδων του Φυσική, Χημεία, 
Βιολογία). 
2. Όταν δεν ισχύει η περίπτωση 1, αλλά έχει τουλάχιστον 8 σε κάθε κλάδο των μαθημάτων 
Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά και Μέσο Όρο τουλάχιστον 12,5 στους 8 κλάδους: Αρχαία, 
Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Γραμματεία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, 
Βιολογία. 
Η περίπτωση 2 προστέθηκε στην τροπολογία ως επιπρόσθετη νομοτεχνική βελτίωση. 

 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ο μαθητής προάγεται, εφόσον ο Γενικός Μέσος Όρος του είναι 10 και άνω και,  όταν έχει στα 
μαθήματα (Μέσους όρους των κλάδων τους): Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και στα 
μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού τουλάχιστον 10 και στα υπόλοιπα μαθήματα 
τουλάχιστον 8. (Το τελευταίο σημαίνει να έχει τουλάχιστον 8 στα μαθήματα που δεν έχουν 
κλάδους και τουλάχιστον 8 στο μάθημα των φυσικών επιστημών, δηλαδή στο Μ.Ο. των τριών 
κλάδων του Φυσική, Χημεία, Βιολογία). 
Σημείωση: Οι προϋποθέσεις προαγωγής για τους μαθητές της Β Λυκείου ορίζονται με βάση το 
νόμο 4186/2013, χωρίς, προς το παρόν, να υπάρχει κάποια νομοτεχνική βελτίωση. 

 
 



 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Προαγωγή - Παραπομπή - Απόρριψη μαθητών 

Εξαγωγή αποτελέσματος ετήσιας προόδου των μαθητών του ημερήσιου Γυμνασίου 
(Π.Δ. 465/81, Άρθρο 7, όπως αντικαταστάθηκε από Π.Δ. 182/84, άρθρο 1) 

Α. Γενική κατηγορία μαθητών 

 
1. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης: 

α. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10). 
β. Οταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β΄ ομάδας και έχει μέσο όρο 
όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες δέκα (10). 
γ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α΄ ομάδας και έχει μέσο όρο 
όλων των μαθημάτων της Α΄ ομάδας τουλάχιστον δεκατρία (13). (Οχι πλήρες, δηλαδή 12 1/2 , 
σύμφωνα με τη Γ2/1293/2-5-84/ΥΠΕΠΘ) 

Η εγκύκλιος Γ2/1293/2-5-84/ΥΠΕΠΘ, αναφέρει σχετικά: 

Παράγραφος 2. Σχετικά επισημαίνουμε το εδάφιο γ του Άρθρου 1 " όταν υστερεί σε ένα (1) 
μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και της Α` 
ομάδας, τουλάχιστον δεκατρία (13)". Όπως διατυπώνεται η πρόταση προκύπτει ότι δεν 
απαιτείται, όπως μέχρι σήμερα, το πλήρες δεκατρία. Επομένως όταν το άθροισμα όλων των 
μαθημάτων της Α` ομάδας διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων δίδει μέσο όρο 12,5 ή 
και μεγαλύτερο, τότε ο μαθητής προάγεται. 

δ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β ισχύουν 
αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας. 
 
2. Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική- ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται 
από τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν 
πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν 
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 

 
Παραπομπή σε κλάδο μαθήματος (Π.Δ. 447/93, Άρθρο 3) 

Παράγραφος 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 429/91 συμπληρώνεται ως εξής: "Στην 
περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο 
συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών και των δύο κλάδων είναι επίσης 



απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στο κλάδο του μαθήματος στον οποίον 
υστέρησε. 

 
Υπολογισμός των τεσσάρων μαθημάτων για την παραπομπή (Γ2/3344/17-5-95) 
Μαθητής ημερήσιου ή εσπερινού Γυμνασίου, που υστερεί σε κλάδους, όχι του ιδίου 
μαθήματος αλλά ανεξαρτήτων μαθημάτων και εξάγεται γι’ αυτό απορριπτικό αποτέλεσμα, τότε 
ανά δυο οι κλάδοι των ανεξαρτήτων μαθημάτων θα θεωρηθούν ως ένα μάθημα για τον 
υπολογισμό των τεσσάρων μαθημάτων. 

 
3. Απόρριψη μαθητή: 

Ο μαθητής, που δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 
του παρόντος, (δηλαδή όταν υστερεί σε περισσότερα από τέσσερα μαθήματα) δεν κρίνεται 
άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη. 

Μαθήματα Α΄ ομάδας (Βασικά) Μαθήματα Β΄ ομάδας (μη Βασικά) 
α) Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία α) ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
β) Η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία β) η Φυσική Αγωγή 
γ) τα Μαθηματικά γ) η Μουσική 
δ) τα Θρησκευτικά δ) τα Καλλιτεχνικά 
ε) η Ιστορία ε) η Τεχνολογία 
στ) τα Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος στ) η Οικιακή Οικονομία 
ζ) η Φυσική  
η) η Χημεία  
θ) η Γεωγραφία  
ι) η Βιολογία  
ιβ) η Ξένη γλώσσα  
Ιγ) το μάθημα της Πληροφορικής για τη Γ΄ 
Γυμνασίου 

 

 

 


