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απαραίτητητη προϋπόθεση για την 

προαγωγή του μαθητή) 

           

 Ηράκλειο, 11 Ιουνίου 2014 

 

               Αρ. Πρωτ.: 579 

 

 Προς:  

   Δ/νσεις ΓΕΛ Φιλολόγων 

αρμοδιότητας Σχολ. Συμβ. 

Φιλολόγων Β. Καλοκύρη 

   (ενημέρωση Φιλολόγων διαμέσου 

των Δ/νσεων των Σχολείων) 

  

 

 

Κοιν. : 1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &  

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

            2. Προϊστάμενο Επιστημ.& 

Παιδαγ. Καθοδήγησης Δ/θμιας 

Εκπ/σης  

3. Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου  

             

     

 

 

 

Θέμα: Γενικός Βαθμός Προαγωγής στην Α΄ τάξη ΓΕΛ και φιλολογικά 

μαθήματα,  σχολ. έτος 2013-14. 

  Σχετ.: Ν. 4186/ΦΕΚ 193/17-9-2013. 

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά το σχολικό έτος 2013-14, ο Γενικός Βαθμός Προαγωγής στην 

Α΄ τάξη ΓΕΛ υπολογίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν. 4186, ΦΕΚ 193/17-9-

2013, άρθρο 3, παρ. 3 (σελ. 3113): 

 

 «Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Γενικό βαθμό προαγωγής από την Α΄ τάξη 
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Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον 

της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος 

του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, 

επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. 

  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 κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: 

Ελληνικής γλώσσας1, Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον 

οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις α΄ και β΄ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, 

ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄ του προηγούμενου εδαφίου, κατά 

διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, 

παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει 

τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.» 

 

Υπενθυμίζονται, επίσης, τα ακόλουθα: 

 

«Το σύνολο των διδασκόμενων μαθημάτων» στην Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου (με το οποίο γίνεται η διαίρεση για τον υπολογισμό του Γενικού Βαθμού 

προαγωγής) είναι δέκα (10), όπως ορίζεται στο Ν. 4186, ΦΕΚ 193/17-9-2013, άρθρο 

2, παρ. 1 (όπου υπολογίζονται εννέα μαθήματα (γενικής παιδείας) κοινού 

προγράμματος και ένα μάθημα επιλογής μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων). 

 

Η Ελληνική Γλώσσα   υπολογίζεται ως  ένα μάθημα «με διακριτά διδακτέα 

αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα 

Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» (Ν. 4186, ΦΕΚ 193/17-9-2013, άρθρο 2, παρ. 1 

α) ). 

 

Η Ιστορία  υπολογίζεται ως ένα μάθημα της Α΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 

(ό.π. παρ. 1. β) από τα δέκα (10) μαθήματα που συνολικά υπολογίζονται στην 

εξαγωγή του Γενικού Βαθμού προαγωγής του μαθητή. 

 

 

Για περισσότερα στοιχεία που αφορούν στη διάρθρωση των μαθημάτων στο 

Πρόγραμμα Σπουδών, στην αξιολόγηση και προαγωγή μαθητών Α΄ τάξης Ημερήσιου 

Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14, βλ. Ν. 4186/ΦΕΚ 193/17-9-14. 

 

 

Με τιμή,  

 

Βασιλεία Καλοκύρη 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

Ν. Ηρακλείου 

 

 

 

 

                                                
1 Η έντονη γραμματοσειρά και η υπογράμμιση δική μας, για έμφαση στα φιλολογικά μαθήματα. 


