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ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση στοιχείων για την απόκτηση απολυτηρίου µε ενδοσχολικές εξετάσεις
Όπως γνωρίζετε, στις 4.4.2011 ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο κατέθεσε πρόταση, η
οποία ήδη έχει περιληφθεί σε σχέδιο νόµου που έχει κατατεθεί στη Βουλή, σύµφωνα µε την
οποία µαθητές της Γ΄ τάξης του ηµερήσιου Γενικού Λυκείου, κατά το έτος αποφοίτησης,
µπορούν να αποκτήσουν το απολυτήριό τους µε συµµετοχή στις εξετάσεις όλων των
µαθηµάτων σε επίπεδο της σχολικής µονάδας (ενδοσχολικές εξετάσεις). (Βλέπε συνηµµένο)
Για την καλύτερη οργάνωση των εξετάσεων, παρακαλούµε όπως ο υπεύθυνος καθηγητής
κάθε Γ΄ τάξης ηµερήσιου Γενικού Λυκείου συζητήσει το θέµα αυτό µε τους µαθητές της τάξης
του και καταγράψει τον αριθµό των µαθητών που προτίθενται να συµµετάσχουν στην
διαδικασία για την απόκτηση απολυτηρίου µε ενδοσχολικές εξετάσεις. Η καταγραφή αυτή δεν
δεσµεύει τους µαθητές της Γ’ Λυκείου, θα διευκολύνει όµως τις υπηρεσίες του Υπουργείου
στην οργάνωση των εξετάσεων.
Κάθε Λύκειο θα ενηµερώσει για τα αριθµητικά του στοιχεία τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που ανήκει. Στη συνέχεια κάθε ∆/νση ∆.Ε. θα αποστείλει ηλεκτρονικά στην
υπηρεσία µας (t01ode2@minedu.gov.gr) µέχρι την Τετάρτη 13.4.2011 το συνηµµένο
συγκεντρωτικό πίνακα που θα περιέχει τα στοιχεία για όλα τα Λύκεια ευθύνης της.
Επισηµαίνεται ότι:
α) Το ενδοσχολικό απολυτήριο θα είναι ισότιµο µε τα απολυτήρια που αποκτώνται µε
συµµετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις.
β) Οι µαθητές που θα επιλέξουν το ενδοσχολικό απολυτήριο θα έχουν τη δυνατότητα να
συµµετέχουν κατά τα επόµενα έτη στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα αν αποφασίσουν
να διεκδικήσουν θέση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Συνηµµένα : 1) πίνακας
2) δελτίο τύπου 4-4-2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ : 1) Γραφείο Υφυπουργού κ. Πανάρετου
2) ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
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∆ελτίο Τύπου

04/04/2011

Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για απόκτηση
απολυτηρίου από τα ηµερήσια Γενικά Λύκεια, χωρίς συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις,
από το σχολικό έτος 2010-2011
Ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Γενικών Λυκείων ανέρχεται σε περίπου
80.000 χιλιάδες ετησίως. Ένα ποσοστό από αυτούς δεν ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αλλά επιλέγει την επαγγελµατική απασχόληση.
Με την καθιέρωση, µάλιστα, νέων δοµών εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης), που συνδέονται µε την
επαγγελµατική απασχόληση, ένα πρόσθετο ποσοστό µαθητών της Γ΄ Λυκείου ενδέχεται να κάνει την ίδια
επιλογή µετά την αποφοίτησή του από τη ∆ευτεροβάθµια Γενική Εκπαίδευση. Θα πρέπει, εποµένως, να
δοθεί διέξοδος στην επιλογή των αποφοίτων αυτών να παρακολουθήσουν όποια µορφή εκπαίδευσης
επιθυµούν .
Από τις διατάξεις του ν. 2909/2001, όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Προεδρικού
∆ιατάγµατος 60/2006 περί αξιολόγησης των µαθητών Γενικού Λυκείου, προβλέπεται ότι οι µαθητές της
τελευταίας τάξης ηµερήσιου Γενικού Λυκείου, µπορούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση,
εφόσον αποκτήσουν το απολυτήριο µετά από τη συµµετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και µε
βάση τη βαθµολογική τους επίδοση σε αυτές.
Για τους µαθητές της τελευταίας τάξης ηµερήσιου Γενικού Λυκείου που δεν επιθυµούν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση τη χρονιά της αποφοίτησής τους, δεν υπάρχει µέχρι
σήµερα πρόβλεψη για απόκτηση απολυτηρίου µε άλλο τρόπο εκτός από τη συµµετοχή τους στις
πανελλαδικές εξετάσεις. Αντίθετα, υπάρχει ανάλογη ρύθµιση για τους µαθητές της τελευταίας τάξης των
εσπερινών Γενικών Λυκείων -από το έτος 2000, που καθιερώθηκε το Ενιαίο Λύκειο- και για τους
µαθητές, οι οποίοι έχουν αναπηρία 67% και άνω.
Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων προτίθεται να προωθήσει ρύθµιση, ώστε
όσοι από τους µαθητές της Γ΄ Τάξης του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου επιθυµούν να λάβουν µόνο
απολυτήριο Λυκείου, χωρίς να ενδιαφέρονται να συνεχίσουν σπουδές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, να
έχουν τη δυνατότητα αυτή, αφού συµµετάσχουν στις εξετάσεις όλων των µαθηµάτων, σε ενδοσχολικό
επίπεδο. Η ρύθµιση αυτή θα αφορά στους µαθητές της Γ΄ Τάξης των Ηµερήσιων Γενικών Λυκείων από
το σχολικό έτος 2010-2011 και µετά.
Στόχος της ρύθµισης αυτής είναι να ικανοποιηθεί πάγιο αίτηµα πολλών τελειοφοίτων, οι οποίοι έχουν
ήδη αποφασίσει να φοιτήσουν µόνο στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, να αποκτήσουν τον τίτλο
απόλυσης της βαθµίδας αυτής και να στραφούν σε επαγγελµατική ενασχόληση µετά την αποφοίτησή
τους. Στους κατόχους του απολυτηρίου θα δίνεται η δυνατότητα τα επόµενα έτη να πραγµατοποιήσουν
σπουδές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, συµµετέχοντας στις εξετάσεις των πανελλαδικώς εξεταζοµένων
µαθηµάτων της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και, σύµφωνα µε τη βαθµολογία τους, να διεκδικήσουν θέση
σε σχολές επιλογής τους.
Το απολυτήριο που θα αποκτηθεί µε συµµετοχή στις εξετάσεις όλων των µαθηµάτων, σε ενδοσχολικό
επίπεδο θα είναι ισότιµο µε τα απολυτήρια που αποκτώνται µε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

