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Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του 

Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 
του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ−
παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188) όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και της παρ. 12 του άρθρου 59 του 
Ν. 3966/2011 (Α΄ 118).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 9 περ. ε, στ και 
θ του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167).

3) Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες» (Α΄ 199).

4) Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. α υποπερίπτωση ββ 
του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).

5) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν και την παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4186/2013 
(Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 
45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).

6) Την με αριθμ. 66/28−12−2015 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

9) Την με αριθμό 70/2016 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών έχει ως στόχο τη διαρκή 
βελτίωση της διδασκαλίας και γενικότερα της λειτουρ−
γίας της σχολικής μονάδας και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της διδακτικής− μαθησιακής διαδικασίας:

α) Η διαγνωστική αξιολόγηση στην αρχή κάθε σχο−
λικού έτους έχει στόχο να καταγράψει τις ήδη κατε−
κτημένες γνώσεις των μαθητών του τμήματος και να 
συμβάλει στον ετήσιο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού.

β) Η διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους έχει σκοπό να προσδιορίσει τον 
βαθμό που έχουν επιτευχθεί κάθε φορά οι στόχοι της 
διδακτικής διαδικασίας, όπως αυτοί καθορίζονται από 
τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων 
μαθημάτων, παρέχοντας ανατροφοδότηση η οποία στη−
ρίζει την προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων για την 
επίτευξη των παραπάνω στόχων. Καταρχάς, πληροφο−
ρεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου 
του και των διδακτικών μεθόδων και εργαλείων που 
χρησιμοποιεί, τον βοηθά να εντοπίσει περιπτώσεις όπου 
υπάρχει ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία και να 
ανασχεδιάσει τη διδακτική πράξη, με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς 
της. Κατά δεύτερον, συμβάλλει στην αυτογνωσία και 
στην αντικειμενική πληροφόρηση των μαθητών ως προς 
τον βαθμό κατάκτησης των επιδιωκόμενων διδακτικών 
στόχων και τον βαθμό βελτίωσης των επιδόσεών τους, 
ώστε να εστιάσουν ανάλογα την προσπάθειά τους. Τέ−
λος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για την 
πρόοδο των παιδιών τους.

γ) Η τελική αξιολόγηση επιδιώκει την έγκυρη, αξιόπι−
στη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσε−
ων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών.

Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές 
και τεχνικές. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται 
από:

1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της 
τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του στη σχολική 
μονάδα.
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3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, 
βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός 
βαθμός του μαθήματος.

4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λείπει 
ένας από τους τετραμηνιαίους βαθμούς, αναπληρώνεται 
από αυτόν που υπάρχει.

5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατα−
τεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο 
και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο 
Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία 
του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας 
ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο 
μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση 
στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επομένη 
ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμή−
νου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον 
ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με 
προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 23
Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης

(Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.).

1. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τον 
Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων 
των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμ−
βανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργα−
σίας, όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται με προ−
σέγγιση δεκάτου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην 
«Ερευνητική Εργασία» προκύπτει ως ο μέσος όρος της 
αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και 
εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

2. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που έχουν 
επιλέξει και δεύτερο μάθημα επιλογής εξετάζονται γρα−
πτώς και στα δύο μαθήματα και ο βαθμός των μαθημά−
των αυτών υπολογίζεται για την εξαγωγή του Γενικού 
Μέσου Όρου.

3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στα μα−
θήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς αναγράφεται στο 
Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και 
στα υπηρεσιακά βιβλία.

Άρθρο 24
Αντιστοιχία τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν 
ανάλογα και για τους μαθητές των Εσπερινών Γενικών 
Λυκείων. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα 
Εσπερινά Γενικά Λύκεια, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη νοού−
νται οι Α΄ και Β΄ τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, 
όπου αναφέρεται Β΄ τάξη νοείται Γ΄ τάξη του Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου και όπου αναφέρεται Γ΄ τάξη νοείται 
Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Άρθρο 25
Βαθμός Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου

1. Βαθμός Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο 
Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου ή της Δ΄ 
τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Το απολυτήριο του 
Γενικού Λυκείου εκδίδεται μια φορά και δεν αλλάζει. Τα 
απολυτήρια των Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων θεωρούνται 
και επικυρώνονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, εκτός από τα απολυτήρια που εκδίδονται 
από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια 
ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

2. Στο απολυτήριο του Γενικού Λυκείου αναγράφονται 
εκτός από τον γενικό βαθμό (Γ.Μ.Ο.), η Ομάδα Προσανα−
τολισμού που παρακολούθησε ο μαθητής και ο βαθμός 
ετήσιας επίδοσής του σε όλα τα μαθήματα της τάξης.

Άρθρο 26
Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών

1. Για την προαγωγή των μαθητών των Α΄ και Β΄ τά−
ξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ 
τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός 
μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), 
ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας 
επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων 
μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος 
της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.

2. Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημε−
ρησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλά−
χιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει 
από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή 
όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

3. Αν οι μαθητές όλων των τάξεων του Ημερήσιου και 
του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό 
μέσο όρο των προηγούμενων παραγράφων, παραπέ−
μπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο 
του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των 
προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων στα μαθήματα 
στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρό−
τερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και αν ύστερα 
από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι 
μαθητές δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής 
ή απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.

4. Ειδικώς, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου 
Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη 
φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήρι−
ες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο 
ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν 
στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζονται προφορικά και 
γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται 
οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ 
και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχο−
λικό έτος. Τα ανωτέρω ισχύουν από την εξεταστική 
περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016 και για τους μαθητές 
που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ΄ 
τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη 
του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.

5. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή των Α΄ 
και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄, Β΄ 
και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου απορριπτικό 
αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συ−
νολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθ−
μών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής 
αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους 
του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε.

Άρθρο 27
Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν 

διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων μαθητών

1. Στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μα−
θητών υπάγονται οι μαθητές που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1894/1990 (A΄ 110), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του 
Ν. 2413/1996 (Α΄ 124).
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2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (ΦΕΚ 314 Β΄),
48661/1974 (ΦΕΚ 607 Β΄), 42373/1976 (ΦΕΚ 652 Β΄), Γ2/
3922/28.12.1984 (ΦΕΚ 3 Β΄/07.01.1985), Γ2/3031/22.10.1985 
(ΦΕΚ 726 Β΄), Γ2/3560/25.9.1989 (ΦΕΚ 720 Β΄) του Υπουρ−
γείου Παιδείας, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις των 
μαθητών που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην 
κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν 
να ισχύουν.

3α. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδα−
χθέντων, όταν πρόκειται για λόγους υγείας, θα πρέπει 
οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, με την 
αίτησή τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης 
πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο 
Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονι−
στή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυ−
ντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή 
iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο 
Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει 
σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.

β. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδα−
χθέντων, λόγω παραμονής τους στο εξωτερικό, ισχύει 
η παρ. 11 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/71/01−12−1986 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 834 Β΄).

4. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρα−
τεύσιμοι εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την 
εξεταστική περίοδο Μαΐου−Ιουνίου στα μαθήματα της 
αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την 
εξέταση, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα 
με τους υπόλοιπους μαθητές. Η προφορική εξέταση 
προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με 
πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο ενώπιον 
τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο τον Διευθυντή ή τον 
Υποδιευθυντή του σχολείου και μέλη δύο καθηγητές 
της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντί−
στοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο 
καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο 
εξεταζόμενο μάθημα. Η γραπτή εξέταση γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Ειδικά 
στο μάθημα «Ερευνητική Εργασία (Project)» οι μαθητές 
αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται.

5. Tα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολο−
γούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία 
που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τά−
ξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.

6. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος 
διατάγματος.

7. Όπου απαιτείται επιλογή μαθημάτων ή προτίμηση 
Ομάδας προσανατολισμού, κατατίθεται από τον εν−
διαφερόμενο σχετική Δήλωση του Ν. 1599/1986 στον 
Διευθυντή του Λυκείου.

8. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική 
αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 
πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου.

Άρθρο 28
Μαθητές από Ξένα Σχολεία

1. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού 
σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου 
της μαθητικής κατάστασής τους του ξένου σχολείου 

που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουρ−
γούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια 
εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, 
η οποία καθορίζεται από τον Διευθυντή της οικείας 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2Α. Οι μαθητές της προηγούμενης παραγράφου που 
φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή δι−
δακτικά έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την 
εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο 
έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στην Α΄ 
τάξη Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου:

α. δεν βαθμολογούνται σε κάθε διακριτό διδακτέο 
αντικείμενο − κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσ−
σα» και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά 
με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής 
τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο−
κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» με βαθμολο−
γική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά με 
βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

2Β. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 
που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό 
έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή 
τους σε σχολείο της Ελλάδας, που είναι αντίστοιχο των 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουρ−
γούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής 
τους στο Ελληνικό σχολείο στην Α΄ τάξη Ημερησίου και 
Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο − 
κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» με βαθμολο−
γική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά με 
βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

2Γ. Οι μαθητές της περ. 2Α του άρθρου αυτού μετά το 
δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο 
και οι μαθητές της περ. 2Β του άρθρου αυτού μετά το 
πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξε−
τάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προ−
βλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος 
για τους μαθητές της ημεδαπής.

2Δ. Οι μαθητές Α΄ τάξης Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τά−
ξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτωσης 2Α του πα−
ρόντος άρθρου προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη 
βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του παρόντος διατάγματος κατά περίπτωση ως εξής:

α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελλη−
νικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος διατάγματος, 
με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα 
και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.

β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελλη−
νικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος διατάγματος, 
με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα 
και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
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