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1, δεν υποβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου, αλλά έως τις 31 
Οκτωβρίου 2019 από τους μαθητές της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ., 
γ) οι αποφάσεις των περιπτώσεων η΄ και θ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 13Δ εκδίδονται μέχρι τα τέλη 
Σεπτεμβρίου 2019.

12. α) Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 όπου στο παρόν γίνεται 
αναφορά σε Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ. νοείται εκτός από τη Γ΄ τάξη 
ημερήσιου και εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη 
του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ.. 

β) Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερι-
νού ΓΕ.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από 
την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), ως προς 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο σύστημα εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

γ) Ειδικά για εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020, οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. που έχουν συμμετάσχει 
κατά τα δύο προηγούμενα έτη στις πανελλαδικές εξετά-
σεις ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και υποβάλλουν εκ νέου μηχα-
νογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέταση, θα διεκδικήσουν 
ενιαία τις θέσεις εισαγωγής του 10% στο σύνολο των 
Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των 
Πανεπιστημίων στα οποία έχουν πρόσβαση τα ΕΠΑ.Λ..

13. Καταργούνται, με έναρξη ισχύος, για εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από το ακαδημαϊκό έτος 
2020- 2021:

α) οι παράγραφοι 2 έως 7 του άρθρου 3, η παράγρα-
φος 2 του άρθρου 13, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), 
του ν. 4186/2013, 

β) η παράγραφος 33 του άρθρου 39, οι παράγραφοι 3 
και 4, η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 και η παράγρα-
φος 7 του άρθρου 42, η περίπτωση β΄ της παραγράφου 
6 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013,

γ) οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 4351/ 
2015 (Α΄ 164), 

δ) το άρθρο 2 με εξαίρεση τις παραγράφους 4 και 8 
και η παράγραφος 4 του άρθρου 2Α του ν. 2525/1997. Οι 
κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότη-
ση των παραπάνω νόμων, καθώς και όσες προβλέπονται 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015, 
παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή κατάρ-
γησή τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του 
παρόντος.

14. Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
η παράγραφος 7 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ

Άρθρο 101

Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών

Η αξιολόγηση συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές. 
Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται με βάση:

1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της 
τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του στη σχολική 
μονάδα.

2. Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις ενδιάμεσες 
γραπτές δοκιμασίες κατά τα δύο τετράμηνα του διδα-

κτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του 
διδακτικού έτους.

Άρθρο 102

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
α) «Γενικός Μέσος Όρος»: ο Γενικός Μέσος Όρος 

(Γ.Μ.Ο.), για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου, προκύ-
πτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης 
του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζό-
μενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. 

β) «Ομάδα Α΄»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξε-
τάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες 
εξετάσεις.

γ) «Ομάδα Β΄»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν 
εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες 
εξετάσεις.

Άρθρο 103

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο 
διδάσκων συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή δια-
δικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκε-
κριμένο μάθημα,

γ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,
δ) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.
Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες 

και στις ωριαίες.
Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν πέντε 

(5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό 
τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας 
και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών 
διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθη-
τών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων 
ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκο-
ντα. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών 
επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντος.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδα-
κτική ώρα, καλύπτουν περιορισμένης έκτασης ενότητα 
και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών 
στο τελευταίο μάθημα της ενότητας.

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται 
στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) υποχρεωτικές 
ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του 
πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύ-
τερου τετραμήνου, με εξαίρεση τα μαθήματα Φυσική 
Αγωγή και Ερευνητικές Δημιουργικές δραστηριότητες 
στα οποία δεν διενεργείται καμία γραπτή δοκιμασία. 
Αν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να 
πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώ-
του τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται 
δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. 

2. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσό-
τερες από μία ωριαίες γραπτές δοκιμασίες κατά τη δι-
άρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και 
περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδο-
μαδιαίου διδακτικού προγράμματος. 
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3. Αν λείπουν στοιχεία της παραγράφου 1, ο προφορι-
κός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από 
τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

4. Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, δι-
δάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται 
βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο 
διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολό-
γηση των μαθητών.

5. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των 
Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθη-
τές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή 
τους. 

6. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου κάθε διδά-
σκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονομαστι-
κή κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους 
βαθμούς επίδοσης του τετραμήνου.

7. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής 
βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέ-
πει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη 
σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας.

8. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του 
διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών 
καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο 
(Α.Δ.) των μαθητών. Για το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση 
γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών 
ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν 
επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση 
λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική 
πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν 
από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 104

Βαθμολογική Κλίμακα

1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπο-
λογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα 
μαθήματα, είναι 0 - 20 και προσδιορίζεται λεκτικώς με 
τους χαρακτηρισμούς:
Κακώς 0 – 5
Ανεπαρκώς 5,1 – 9,4
Σχεδόν καλώς 9,5 – 13
Καλώς 13,1 – 16
Λίαν καλώς 16,1 – 18
Άριστα 18,1 – 20

Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγω-
γικών και απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 
0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός 
του γραπτού δοκιμίου ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και 
γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση 
δεκάτου.

2. Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθη-
τών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο μέσος όρος των 
προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων απο-
τελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε 
μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

3. Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης κατά μάθημα 
και ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί 
με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 105

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων

1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 
διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετρα-
μήνου. Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές πε-
ρίοδοι, μία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 
και μία στις αρχές του Σεπτεμβρίου για τις περιπτώσεις 
που περιγράφονται στο άρθρο 108 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 112.

Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώ-
σεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά 
τη διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού έτους. 

2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτη-
ρίων εξετάσεων είναι δίωρη, με εξαίρεση τα μαθήματα 
για τα οποία ορίζεται ότι συνεξετάζονται και η εξέταση 
αυτή είναι τρίωρης διάρκειας. 

Άρθρο 106

Ύλη μαθημάτων

1. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυ-
κείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 
το μισό (1/2) και περισσότερη από τα δύο τρίτα (2/3) 
της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός 
της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον 
διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες και σε περίπτωση που 
το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός κα-
θηγητές. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή 
και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

2. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της δι-
δασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον διδάσκοντα 
καθηγητή.

Την ημέρα εξαγωγής των αποτελεσμάτων προαγωγής 
και απόλυσης των μαθητών ανακοινώνεται και η εξε-
ταστέα ύλη για τις ειδικές εξεταστικές περιόδους στα 
μαθήματα που είναι προφορικώς εξεταζόμενα (Ομάδα 
Β΄), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο ως τα τέλη 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ύστερα από γνώμη του Εθνικού 
Οργανισμού Εξετάσεων μετά από εισήγηση του Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται η εξεταστέα 
ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για 
την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων 
Γενικού Λυκείου.

4. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενι-
κού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την 
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με 
την εξεταστέα ύλη της παραγράφου 3.

Άρθρο 107

Γραπτές και προφορικές 

προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

1. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων 
εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο 
Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του 
Γενικού Λυκείου στους μαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
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Την ημέρα εξαγωγής των αποτελεσμάτων προαγωγής 
και απόλυσης των μαθητών ανακοινώνεται το πρόγραμ-
μα για την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.

Το πρόγραμμα της ειδικής εξεταστικής περιόδου του 
Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται με την έναρξη του σχολικού 
έτους.

2. Οι γραπτές και προφορικές προαγωγικές και απο-
λυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του 
Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε Γενικό Λύκειο.

3. Τα θέματα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων 
ορίζονται από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για 
όλους τους εξεταζόμενους της τάξης.

4. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέ-
ματα, αν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφε-
ται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και 
παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο 
πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.

5. Αν δεν δύναται να οριστούν θέματα από τον δι-
δάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας 
ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα 
θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ει-
δικότητας ή, αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει 
σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται 
από τον Διευθυντή του σχολείου. Αν δεν υπηρετεί στη 
σχολική μονάδα εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει σε ανάθεση 
το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για το σκοπό αυτό 
από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.

6. Τα θέματα των γραπτών και προφορικών προαγω-
γικών και απολυτηρίων εξετάσεων διανέμονται φωτο-
τυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή σε ειδικές 
περιπτώσεις γράφονται στον πίνακα, κατά την κρίση του 
Διευθυντή του σχολείου.

7. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους 
μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέρει 
τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυ-
ντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκα-
ταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού 
δοκιμίου.

8. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται με παρουσία 
ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή επιτηρητή σε κάθε αίθου-
σα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει 
τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα 
παραδίδει μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθ-
μολόγησή τους καθηγητή. Ο επιτηρητής καθηγητής και 
ο βαθμολογητής καθηγητής υπογράφουν πρωτόκολλο 
παράδοσης-παραλαβής, το οποίο φυλάσσει ο Διευθυ-
ντής της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 108

Μαθητές μη προσερχόμενοι

στις γραπτές εξετάσεις

1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την 
ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν 
γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλ-
λογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1, 
μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέ-

ταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος 
λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι 
ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Λυκείου, 
εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της συγκεκριμένης κάθε 
φορά εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφα-
σή του ο Σύλλογος των διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαι-
ώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση 
των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των μαθητών 
εφόσον είναι ενήλικοι. Οι διατάξεις του προηγούμενου 
εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που απο-
χωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων της εξέτα-
σης λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία 
βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη 
δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των 
μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι μαθητές αυτοί, αν 
δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της πρώ-
της εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων 
υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, 
έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν, για όσα μαθήματα 
δεν εξετάστηκαν, στην ειδική εξεταστική περίοδο του 
δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου ή εφόσον το 
σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ’ όλον τον Ιούνιο 
στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Το 
παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται με 
δικαιολογητικά ασθενείας από κρατικό ή ιδιωτικό νοσο-
κομείο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγειονομικής 
περίθαλψης. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδα-
σκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά 
την πρώτη εξεταστική περίοδο, καθώς και μετά την ειδι-
κή εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εφόσον το πρόβλημα 
διαρκεί. Όσοι από τους παραπάνω μαθητές, εκτός από 
τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, 
έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήμα-
τα, στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθμό ετήσιας επί-
δοσης μικρότερο του 9,5 μπορούν να προσέλθουν στις 
εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του δεύτε-
ρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό 
πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ’ όλον τον Ιούνιο μπορούν 
να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής 
περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, ή οι 
κηδεμόνες τους, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον 
Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ημερών 
από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά η ειδική 
εξεταστική περίοδος (Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου) στην 
οποία πρόκειται να εξεταστεί ο μαθητής. Οι μαθητές 
αυτοί εξετάζονται στα μαθήματα της Ομάδας Α΄, στα 
οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, σε όσα μαθήματα 
της Ομάδας Α΄ εξετάστηκαν και συγκέντρωσαν βαθμό 
ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα 
(9,5), καθώς και σε όσα μαθήματα της Ομάδας Β΄ συγκέ-
ντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα 
και πέντε δέκατα (9,5). Οι μαθητές που απουσιάζουν αδι-
καιολόγητα ή προσέρχονται μετά την ανακοίνωση των 
θεμάτων στις ανωτέρω εξετάσεις ή στην ειδική εξεταστι-
κή περίοδο (Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου) δεν γίνονται δεκτοί 
σε αυτές ή αυτήν και βαθμολογούνται από το Σύλλογο 
Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).
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Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μαθητές στρα-
τεύσιμοι, «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες», καθώς και οι συμμε-
τέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. 

Για τους μαθητές της παραγράφου 2 ισχύουν τα εξής:
α) αα. για μάθημα της Ομάδας Α΄ που δεν έχει εξετα-

στεί σε προηγούμενη/νες εξεταστική/ες περίοδο/ους, 
ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος προκύπτει 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 109,

ββ. για μάθημα της Ομάδας Α΄ που έχει εξεταστεί σε 
προηγούμενη εξεταστική περίοδο, ο βαθμός της εξέ-
τασης αυτής είναι ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μα-
θήματος.

β) Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης μαθήματος της Ομάδας 
Β΄ σε όποια εξεταστική περίοδο και αν εξεταστεί, είναι ο 
βαθμός της εξέτασης αυτής. 

Άρθρο 109

Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης 

κατά μάθημα

1. α) Για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθ-
μός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γρα-
πτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προ-
φορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών 
εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση 
δεκάτου. Για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετή-
σιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς 
εξεταζόμενο είναι το άθροισμα του ετήσιου προφορικού 
βαθμού σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και του 
βαθμού των γραπτών εξετάσεων σε ποσοστό σαράντα 
τοις εκατό (40%) και εκφράζεται ως δεκαδικός με προ-
σέγγιση δεκάτου.

β) Για το σχολικό έτος 2018-2019 ο βαθμός ετήσιας 
επίδοσης για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου υπολογίζεται 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του 
παρόντος. 

2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που 
αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος των βαθμών 
των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με 
προσέγγιση δεκάτου.

3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθ-
μός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών 
των δύο (2) τετραμήνων.

4. Αν λείπει ένας από τους δύο (2) τετραμηνιαίους βαθ-
μούς, ως προφορικός μέσος όρος τετραμήνου λογίζεται 
ο βαθμός για το άλλο τετράμηνο.

5. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κατατεθεί βαθμολο-
γία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η 
φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, διενεργείται ειδική 
προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αρ-
γότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημά-
των του Β΄ τετραμήνου. Την εξέταση διενεργεί τριμελής 
επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του 
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ως 
Πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή 
που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος 
όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον 
ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με 
προσέγγιση δεκάτου.

6. Για τους μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό 

Μέσο Όρο προαγωγής ή απόλυσης, σύμφωνα με τα άρ-
θρα 110 και 112, και εξετάζονται στην ειδική εξεταστι-
κή περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου 
γραπτά ή προφορικά, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο 
βαθμός της εξέτασης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για την 
ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για τους 
μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου που κατά την 
ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν 
τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης.

Άρθρο 110

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης 

(Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)

1. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις 
του Γενικού Λυκείου εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου 
και προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας 
επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς 
εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των μαθημάτων επιλογής που διδάχθηκαν. Εξαιρείται ο 
βαθμός στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο οποίος δεν 
συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.. 

2. Για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. για τους μαθητές της Γ΄ 
τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν και 
δεύτερο μάθημα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθμός και 
των δύο (2) μαθημάτων.

3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στο μά-
θημα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται στο Απολυτήριό 
τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσι-
ακά βιβλία.

Άρθρο 111

Βαθμός Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου

1. Βαθμός Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο 
Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης 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 Γ.Μ.Ο., η Ομάδα Προσανατολισμού που 
παρακολούθησε ο μαθητής και ο βαθμός ετήσιας επί-
δοσής του σε όλα τα μαθήματα της τάξης.

Άρθρο 112

Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών

1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών 
στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα 
και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο 
όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των 
γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με 
εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

2. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Λυ-
κείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγρά-
φου 1, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, 
για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός 
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επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα 
(9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄, οι εξετάσεις είναι 
γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των 
προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής 
είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο 
μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄, οι εξετάσεις 
είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επι-
τροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του 
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, 
ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας 
ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος 
όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος 
βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι μαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο 
του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, 
επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

3. α) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που 
δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1, παρα-
πέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του 
ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξετα-
στούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι 
μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μα-
θήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και δι-
εξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων 
εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος 
βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα 
μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές. 
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ δεν αξιολογούνται στο 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επι-
τροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του 
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, 
ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας 
ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος 
όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος 
βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

β) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που 
κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν 
επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1, παραπέ-
μπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρί-
ου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 3, για να εξεταστούν 
στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι 
μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι μαθη-
τές, που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 
δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, έχουν τις εξής 
δυνατότητες:

αα. να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη Γενικού 
Λυκείου,

ββ. να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της 
τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε 
άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη 
τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς 
και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, με εξαίρεση το 
μάθημα «Φυσική Αγωγή». 

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προ-
φορικές και γραπτές. 

γ) Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή 
επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του 
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο 
Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της 
ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο 
μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθη-
γητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή 
στο εξεταζόμενο μάθημα.

δ) Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές 
εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέ-
ματα με τους υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ 
τάξη Γενικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο 
βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του 
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτα-
σης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο 
μάθημα.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέ-
ματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από 
εκείνα της γραπτής εξέτασης.

ε) Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι 
προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα 
που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση 
διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται 
από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμε-
τέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος 
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν 
σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των 
βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός 
του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι περιπτώσεις αα΄ και ββ΄ ισχύουν και για τους μαθη-
τές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη 
Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.

4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών της υποπερίπτω-
σης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 βαθμολο-
γούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία 
που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης 
στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.

5. Οι μαθητές της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης 
β΄ της παραγράφου 3 που δεν επιτυγχάνουν το Γ.Μ.Ο. 
της παραγράφου 1 παραπέμπονται το δεύτερο δεκα-
πενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σύμφωνα με την 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 3. Όσοι από αυτούς δεν 
επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 κατά την 
ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, παραπέμπονται 
στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σύμ-
φωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3. 

6. Μαθητής του Γενικού Λυκείου με απορριπτικό βαθ-
μό σε κλάδο ή κλάδους μαθήματος και απορριπτικό συ-
νολικό βαθμό στο ίδιο μάθημα, που συνάγεται ως μέσος 
όρος των βαθμών των οικείων κλάδων, εξετάζεται μόνο 
στον κλάδο ή τους κλάδους του μαθήματος που έλαβε 
τον απορριπτικό βαθμό. 

Άρθρο 113

Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν

διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων μαθητών

1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρα-
τεύσιμοι εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο Μα-
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ΐου-Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του 
Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, με εξαίρεση τα 
μαθήματα «Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες» 
και «Φυσική Αγωγή». 

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προ-
φορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση διενεργείται 
από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον 
Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο 
Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο 
(2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανά-
θεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών 
των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθ-
μός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι γραπτές 
εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των 
προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές 
εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα 
με τους υπόλοιπους μαθητές. Ο βαθμός της εξέτασης 
αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξετα-
ζόμενο μάθημα. Ο μέσος όρος της προφορικής και της 
γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή 
στο εξεταζόμενο μάθημα.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέ-
ματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από 
εκείνα της γραπτής εξέτασης.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προ-
φορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 
καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση δι-
ενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται 
από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμε-
τέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, 
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν 
σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των 
βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός 
του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

2. Οι μαθητές αυτών των κατηγοριών των Α΄ και Β΄ 
τάξεων Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. 
της παραγράφου 1 του άρθρου 112 παραπέμπονται το 
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε 
ειδική εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του άρθρου 112.

3. Οι μαθητές αυτών των κατηγοριών της Γ΄ τάξης Γενι-
κού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 112 παραπέμπονται το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική 
εξεταστική περίοδο σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 112. Όσοι από αυτούς δεν 
επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 
112 κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, 
παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 112.

4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολο-
γούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία 
που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης 
στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.

5. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 112.

Άρθρο 114

Μαθητές από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού

1. Μαθητές του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο 
εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου 
σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατά-
στασής τους, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 
σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολεί-
ων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία 
καθορίζεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. α) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από 
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί 
δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη 
σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος 
της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου του 
ελληνικού σχολείου:

αα. Δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο 
αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» 
και

ββ. 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:

αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμε-
νο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» με βαθμο-
λογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθημα-
τικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστή-
μες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Πολιτική 
Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου 
και Κοινωνιολογία) με βαθμολογική βάση το εννέα και 
πέντε δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παι-
δείας και στα μαθήματα Επιλογής με βαθμολογική βάση 
το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

β) Οι μαθητές της παραγράφου 1, οι οποίοι, πριν από 
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας φοίτησαν 
για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο 
σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλά-
δα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη 
Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου εξετάζονται:

αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμε-
νο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» με βαθμο-
λογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθημα-
τικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστή-
μες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Πολιτική 
Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου 
και Κοινωνιολογία) με βαθμολογική βάση το εννέα και 
πέντε δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παι-
δείας και στα μαθήματα Επιλογής με βαθμολογική βάση 
το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

γ) Οι μαθητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, 
μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό 
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σχολείο, και οι μαθητές της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 2, μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό 
σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ 
του Μέρους Ε΄ του παρόντος νόμου για τους μαθητές 
της ημεδαπής.

δ) Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπί-
πτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περί-
πτωσης α΄ της παραγράφου 2 προάγονται όταν έχουν 
επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, κατά 
περίπτωση, ως εξής:

αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό 
Γενικό Λύκειο εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 
112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέ-
ντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.

ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελλη-
νικό Γενικό Λύκειο, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του 
άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα 
και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

ε) Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπί-
πτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτω-
σης β΄ της παραγράφου 2 και φοιτούν σε ελληνικό Γενικό 
Λύκειο, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική 
βάση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
112, κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, με παράλληλη 
μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά 
μία (1) μονάδα.

3. α) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από 
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί 
δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε 
ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της 
φοίτησής τους στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνι-
κού σχολείου:

αα. Δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο 
αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» 
και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμμα-
τεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 
Σπουδών,

ββ. 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:

αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμε-
νο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο 
μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 
με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία, 
Φυσικές Επιστήμες (μόνο τον κλάδο Βιολογία), Μαθη-
ματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), 
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για 
τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων 
Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και 
πέντε δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδεί-
ας με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

β) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από 
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν 
για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο 
σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό 
σχολείο στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμε-
νο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο 
μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 
με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία, 
Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθη-
ματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), 
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για 
τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων 
Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και 
πέντε δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδεί-
ας με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

γ) Οι μαθητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 
μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό 
σχολείο, και οι μαθητές της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 3, μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό 
σχολείο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ 
του Μέρους Ε΄ για τους μαθητές της ημεδαπής.

δ) Οι μαθητές Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 3, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη 
βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 112, κατά περίπτωση, 
ως εξής:

αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό 
Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. 
των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.

ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελ-
ληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση 
του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία 
(1) μονάδα.

ε) Οι μαθητές Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης 
β΄ της παραγράφου 3 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό 
Λύκειο προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική 
βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 112 ως εξής:

Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μεί-
ωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά 
μία (1) μονάδα.

4. α) Οι μαθητές της παραγράφου 1 που φοίτησαν επί 
δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη 
σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή 
τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της 
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φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ΄ τάξη Γενικού 
Λυκείου:

αα. δεν βαθμολογούνται στους κλάδους «Νεοελληνική 
Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήμα-
τος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολι-
σμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

ββ. 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:

ααα. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσ-
σα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα 
Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» 
και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρω-
πιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και 
πέντε δέκατα (7,5),

βββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθη-
ματικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολο-
γία», με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα 
(9,5), και

γγγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολο-
γική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

β) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από 
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν 
για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο 
σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλά-
δα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Γ΄ τάξη 
Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

αα. Προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσ-
σα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα 
Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» 
και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρω-
πιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και 
πέντε δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθημα-
τικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία», 
με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολο-
γική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

γ) Οι μαθητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 
μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό 
σχολείο, και οι μαθητές της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 4, μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό 
σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και απολύονται, 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ 
του Μέρους Ε΄ για τους μαθητές της ημεδαπής.

δ) Οι μαθητές Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 4, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη 
βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατά περίπτωση 
ως εξής:

αα) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό 
Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. 
των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.

ββ) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελ-
ληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση 
του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία 
(1) μονάδα.

ε) Οι μαθητές Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης 
β΄ της παραγράφου 4 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό 
Λύκειο, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογι-
κή βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 112 και, στην περίπτωση αυτή, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα 
και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

5. α) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από 
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν 
επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη 
σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος 
της φοίτησής τους στη Γ΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:

αα. Δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο 
αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» 
και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμμα-
τεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 
Σπουδών, και

ββ. 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:

αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμε-
νο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο 
μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Φυσι-
κές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθημα-
τικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), 
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για 
τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων 
Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και 
πέντε δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδεί-
ας με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

β) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από 
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν 
για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο 
σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχο-
λείο στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται 
του ελληνικού σχολείου:

αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμε-
νο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο 
μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
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ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Φυσι-
κές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθημα-
τικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), 
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για 
τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων 
Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και 
πέντε δέκατα (9,5), 

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδεί-
ας με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

γ) Οι μαθητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5, 
μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό 
σχολείο και οι μαθητές της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 5, μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό 
σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ 
του Μέρους Ε΄ για τους μαθητές της ημεδαπής.

δ) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκεί-
ου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και 
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 προάγονται όταν 
έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 
κατά περίπτωση ως εξής:

αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό 
Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. 
των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.

ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελλη-
νικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του 
Γ.Μ.Ο. εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

ε) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της 
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 και φοιτούν σε Ελλη-
νικό Γενικό Λύκειο προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη 
βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατ’ εφαρμογή της 
διάταξης αυτής, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των 
εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

6. Για τους μαθητές από ξένα σχολεία του εξωτερικού η 
προφορική εξέταση που προβλέπεται για μαθήματα της 
Ομάδας Α΄ διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία 
συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επι-
τροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως 
πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή 
που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος 
όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον 
γραπτό βαθμό του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

7. Στους αποφοίτους του παρόντος άρθρου χορηγείται 
απολυτήριο Γενικού Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι 
χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου.

Άρθρο 115

Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες

διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄

1. Όπου στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ 
προβλέπεται εξέταση από επιτροπή, δεν γίνεται αναβαθ-

μολόγηση, με εξαίρεση όσα προβλέπονται για τους μα-
θητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για 
τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γρα-
πτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.253/ 155439/
Β6/2009 (Β΄2544) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

2. α) Για το σχολικό έτος 2018-2019 όπου στο παρόν 
Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Β΄ τάξη ΓΕ.Λ., νοείται η Β΄ 
τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ., η Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. 
και η Γ΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ.. 

β) Για το σχολικό έτος 2018-2019 όπου στο παρόν 
Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ., νοείται η 
Γ΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη του τετραετούς 
εσπερινού ΓΕ.Λ..

γ) Για το σχολικό έτος 2019-2020 όπου στο παρόν Κε-
φάλαιο γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ., νοείται η Γ΄ τάξη 
ημερησίου ΓΕ.Λ., η Γ΄ τάξη εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και 
η Δ΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το π.δ. 46/ 
2016 (Α΄ 74) καταργείται.

Άρθρο 116

1. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδεί-
ας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για την Γ΄ τάξη 
Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι 
πέντε (25). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι πέντε 
(25) μαθητές διαιρούνται σε νέα τμήματα. 

2. Ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα τόσο γενικής παι-
δείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για τη Γ΄ τάξη 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθώς και ο αριθμός μαθη-
τών ανά Τμήμα για τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού 
Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). 
Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές 
διαιρούνται σε νέα Τμήματα. 

3. Για το σχολικό έτος 2019-2020 ο αριθμός μαθητών 
ανά Τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προ-
σανατολισμού για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκεί-
ου, καθώς και ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα για τη Δ΄ 
τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). Τμήματα με περισ-
σότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές διαιρούνται σε 
νέα Τμήματα. 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την εφαρμογή των 
παραγράφων 1, 2 και 3, μπορεί να γίνει προσαύξηση 
κατά δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού μαθητών ανά 
τμήμα με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»

Άρθρο 117

Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων

1. Τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυ-
κείου (ΕΠΑ.Λ.) διακρίνονται σε: 

α) Γενικής Παιδείας.
β) Προσανατολισμού και




