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Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται απο−
κλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το 
μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδά−
σκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας 
του άρθρου 3 του Ν. 4186/2013 μπορεί να λειτουργήσει 
ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς. Για την προαγωγή των μαθητών στην 
Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ 
τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός 
μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), 
ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας 
επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων 
μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος 
της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4186/2013, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β΄ τάξη 
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβά−
νουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημά−
των της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής. 
Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται 
αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες το 
μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδά−
σκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων που δημιουργήθηκε στο 
πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος 
ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβου−
λευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για 
την προαγωγή των μαθητών στη Β΄ τάξη Ημερήσιου Γε−
νικού Λυκείου και στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και 
πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των 
βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γρα−
πτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου 
και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό 
διδάσκεται.»

3. Το δεύτερο μέχρι και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 
του άρθρου 11 του Ν. 4186/2013, όπως ισχύουν, αντικα−
θίστανται ως εξής:

«Τα θέματα ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκο−
ντα ή τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώ−
νονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων 
που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 
466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει 
ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές 
και εκπαιδευτικούς.»

4. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3, καθώς και 
τα εδάφια 5 έως 9 του άρθρου 11 του Ν. 4186/2013, όπως 
ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός 
μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), 
ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας 
επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων 
μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων 
της Ερευνητικής Εργασίας και του Σχολικού Επαγγελ−
ματικού Προσανατολισμού − Περιβάλλον Εργασία − 
Ασφάλεια και Υγιεινή, όπου αυτά διδάσκονται.»

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το σχο−
λικό έτος 2014−2015.

Άρθρο 14
Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 1

του Π.δ. 104/1979

1. Η παρ. 10 του άρθρου 1 του Π.δ. 104/1979, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«10. Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η ανα−
πλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρό−
πους: α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών, β) Περιορι−
σμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών 
και γ) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλ−
ληλη πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων.

Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι 
να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συ−
γκαλεί ανά εβδομάδα το σχολικό συμβούλιο, προς το 
σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης 
γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης 
των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.

Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο 
Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το σχολι−
κό συμβούλιο. Το σχολικό συμβούλιο υποβάλει πρότα−
ση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη 
λειτουργίας του σχολείου, σχετικά με τη διαδικασία 
αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί, 
με γνώμονα την όσο το δυνατόν αρτιότερη ολοκλή−
ρωση της διδακτέας ύλης. Η διαδικασία αναπλήρωσης 
των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας πρέπει να ολο−
κληρωθεί μέσα σε ένα τρίμηνο ή τετράμηνο από την 
ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθη−
μάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον 
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Την απόφαση για 
την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης.»

2. Ειδικά για το σχολικό έτος 2014−2015, σε περίπτωση 
αδυναμίας κάλυψης της διδακτέας ύλης με τους τρό−
πους που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 1 του 
Π.δ. 104/1979, όπως αυτή αντικαθίσταται με την παράγρα−
φο 1 του παρόντος, παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότη−
τα αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας 
με αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος.

Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 29 του Ν. 3479/2006

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 29 του 
Ν. 3479/2006, όπως ισχύει, καταργείται.

2. Θέματα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και λει−
τουργίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ρυθμίζονται 
από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), 
στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας της σύμ−
φωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, τα 
οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα, 
την κείμενη νομοθεσία, με δεδομένο ότι η Ε.Π.Ο. διαχει−
ρίζεται τις υποθέσεις της, ανεξάρτητα και χωρίς επιρροή 
από τρίτους, και σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, 
μέλος των οποίων αποτελεί η Ε.Π.Ο..

Άρθρο 16

1. Η παρ. 8 του άρθρου 56 του Ν. 2725/1999 συμπλη−
ρώνεται ως εξής:

«Πλεονάζον προσωπικό θεωρείται και υπάγεται στη 
ρύθμιση της παραγράφου 8 και το τακτικό προσωπικό 
του υπό λύση και εκκαθάριση νομικού προσώπου ιδι−
ωτικού δικαίου «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών 
Ελλάδος», καθώς και το προσωπικό που απασχολείται, 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο νομικό 
πρόσωπο του ως άνω εδαφίου, με διαδοχικές συμβά−
σεις εργασίας, οι οποίες μετατράπηκαν σε συμβάσεις 




