
Τιμητικές διακρίσεις 
 
Π.Δ. 104/1979 ΦΕΚ 23 τ. Α΄  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄  
Τιμητικαί διακρίσεις  
Άρθρο 29  
1. Εις μαθητάς Γυμνασίων και Λυκείων διακρινομένους κατά την διεξαγωγήν και την εις τα 
μαθήματα επίδοσιν απονέμονται τιμητικαί διακρίσεις κατά τας διατάξεις του παρόντος 
Π.Δ/τος.  
2. Ίδιαι τιμητικαί διακρίσεις απονέμονται κατά τας διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος εις μαθητάς 
Γυμνασίων και Λυκείων δια πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις εκφραζούσας ασύνηθες πνεύμα 
ανιδιοτελούς φιλαλληλίας.  
Άρθρο 30  
Είδη τιμητικών διακρίσεων  
Προϋποθέσεις απονομής  
1. Εις μαθητάς επιτυγχάνοντας γενικόν βαθμόν ετησίας προόδου "άριστα" και επιδείξαντας 
διαγωγήν "κοσμιωτάτην" απονέμεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, 
"αριστείον προόδου" δι` επιδόσεως ειδικού διπλώαμτος.  
2. Εις τον πρώτον εξ εκάστης τάξεως ή τμήματος τάξεως μαθητήν εκάστου σχολείου τυχόντα 
τουλάχιστον γενικού ετησίου βαθμού "λίαν καλώς" και επιδείξαντα διαγωγήν "κοσμιωτάτην" 
απονέμεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, "Βραβείον Προόδου" δι` 
επιδόσεως ειδικού διπλώματος. Εν περιπτώσει ισοβαθμίας απονέμεται και εις τους 
ισοβαθμίσαντας ισότιμον αντίστοιχον "Βραβείον Προόδου".  
612/11-03-1998 Ν.Σ.Κ.  
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 Π.Δ. 104/79, το "Βραβείον Προόδου" δικαιούται ο 
μαθητής, ο οποίος έχει τον μεγαλύτερο γενικό ετήσιο βαθμό στην τάξη του ή στο τμήμα της 
τάξης του και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.  
Τον τρόπο εξαγωγής του βαθμού αυτού ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 456/81, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 Π.Δ. 104/79 και 
13 του Συντάγματος (Θρησκευτική ελευθερία) στον ως άνω βαθμό δεν λαμβάνονται υπόψη το 
ή τα μαθήματα (γυμναστική - θρησκευτικά - μουσική) από τα οποία ο μαθητής έχει νόμιμα 
απαλλαγεί.  
Οι ως άνω διατάξεις του Π.Δ. 104/79 για την απονομή του Βραβείου (παρ. 2 άρθρο 30) δεν 
κάνουν διάκριση μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι διδάχθηκαν και βαθμολογήθηκαν νόμιμα σε 
όλα τα μαθήματα και σε εκείνους οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα και επομένως δεν 
βαθμολογούνται σε ένα ή περισσότερα από αυτά.  
Αποκλειστικό, εν προκειμένω, κριτήριο είναι ο γενικός ετήσιος βαθμός, ο οποίος εξάγεται κατά 
τις ως άνω διατάξεις.  
Εφόσον επομένως ο γενικός ετήσιος βαθμός ενός μαθητή είναι ο μεγαλύτερος την τάξη του ή 
στο τμήμα του κατέχει βέβαια διαγωγή κοσμιωτάτη, ο μαθητής αυτός δικαιούται του "Βραβείου 
Προόδου" έστω και αν έχει απαλλαγεί νόμιμα από μάθημα ή μαθήματα.  
 


