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Καλοδήμος Δ.-ΚΕΣΥΠ Λαμίας 5 13/12/2014 

 

Άρθρο 59 

Ρύθμιση θεμάτων εγγραφής, προαγωγής και απόλυσης μαθητών Γενικού και Επαγγελματικού  

Λυκείου 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ’ Τάξη του  Γενικού Λυκείου και Δ΄ Τάξη του Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα  μαθήματα της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας (για τα Εσπερινά 

Γενικά Λύκεια περιλαμβάνουν μόνο το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας)  

και τρία (3) από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού, σε θέματα που είναι 

κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως ακολούθως:  

α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και  

β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.» 

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα δεκαπέντε 

(15) έτη.» 

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

«Ο βαθμός του απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου προκύπτει από το μέσο όρο της γενικής 

βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας, καθώς 

και της προφορικής  βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής, ενώ ο βαθμός του πτυχίου 

Επαγγελματικού Λυκείου από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων 

ειδικότητας.  

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου, που εγγράφονται 

στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου, απαλλάσσονται από τα μαθήματα γενικής παιδείας και 

λαμβάνουν μόνο πτυχίο.» 

 

4. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 

4186/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«α) Τα σχολικά έτη 2013−2014 και 2014−2015 δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων κατά τις 

προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των Εκκλησιαστικών Λυκείων στα 

υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας, των Λυκείων Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους μαθητές 

που φοιτούν σε Μειονοτικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια και σε ελληνικά 

λύκεια του εξωτερικού και για τους ρωμαιοκαθολικούς μαθητές που φοιτούν σε λύκεια στα 

οποία διδάσκεται το ρωμαιοκαθολικό δόγμα στο εξεταζόμενο μάθημα των Θρησκευτικών.» 

 

  


