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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΟ 

1.1. Αναζήτηση του Θεού 

1.2. Αυτογνωσία 

1.3. Επικοινωνία 

1.4. Ήθος 

1.5. Αγιότητα 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2.1. Πίστη 

2.2. Λατρεία 

2.3. Προσευχή 

2.4. Γιορτή 

2.5. Σωτηρία 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

Ενότητα 1:  σελ. 19-62, 67-85 

Ενότητα 2:  σελ. 88-95, 103-126 

Ενότητα 3:  σελ. 134-185, 194 

Θέματα για Παραγωγή Λόγου: Διάλογος, Εφηβεία,      

Μόδα, Γλωσσομάθεια 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
 
 

Α. ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

1. Του νεκρού αδελφού 

2. Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή 

3. Κ. Θεοτόκη, Η Τιμή και το Χρήμα 

Β. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

1. Δ. Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (Γ΄ Σχεδίασμα, Ο Πειρασμός) 

2. Κ. Παλαμά, Πατρίδες - Αέρας - Γη 

3. Λ. Μαβίλη, Λήθη 

  

ΙΣΤΟΡΙΑ   

ΚΕΦ. ΙΙ: 2.2. σελ. 84-86, 92-94 

    2.3. σελ. 98-102, 105-108, 109-111 

ΚΕΦ. ΙV: 3.3. σελ. 170-172 

                3.4. σελ. 172-175 

                3.5. σελ. 175-176 

ΚΕΦ. VI: 1.1. σελ. 206-210 

1.2.  σελ. 215-216 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σελ. 18–22 (έως και «Ο υπεύθυνος πολίτης»)  

Σελ. 29–31 (έως και «Τα έργα του») 

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

Ι. Ξενοφώντος «Ελληνικά» 

Βιβλ. 2, Κεφ. 2, §§ 3–4  

Βιβλ. 2, Κεφ. 2, §§ 20–23  

Βιβλ. 2, Κεφ. 3, §§ 50–56 

 

II. Θουκυδίδου «Ιστορίαι»  

Βιβλ. 3, Κεφ 71, §§ 1–2  

Βιβλ. 3, Κεφ 72, §§ 1–3 

Βιβλ. 3, Κεφ 73  

Βιβλ. 3, Κεφ 74, §§ 1–3  

Βιβλ. 3, Κεφ 78, §§ 1–4  

Βιβλ. 3, Κεφ 81, §§ 1–5 
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Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ι. Ξενοφώντος «Ελληνικά» 

Βιβλ. 2, Κεφ. 1, §§16–29 

Βιβλ. 2, Κεφ. 3, §§11–16 

II. Θουκυδίδου «Ιστορίαι»  

Βιβλ. 3, Κεφ. 79–80 

Βιβλ. 3, Κεφ. 82–83  

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

ΚΕΦ. 1:   όλο 

ΚΕΦ. 3:   όλο 

ΚΕΦ. 9:   σελ. 139-140, 150-152, 165-166 

ΚΕΦ. 12: σελ. 203-211, 217-227 

 

ΑΛΓΕΒΡΑ  

ΚΕΦ. 2: ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού  

2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των αποδείξεων των ιδιοτήτων 3 και 4) 

ΚΕΦ. 3: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού 

3.2 Η Εξίσωση 
νx α    

3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού 

ΚΕΦ. 4: ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ  

4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού 

4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού 

ΚΕΦ. 5: ΠΡΟΟΔΟΙ 

5.2  Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν) 

5.3  Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν) 

ΚΕΦ. 6: ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης  

6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (εκτός της υποπαραγράφου «Απόσταση σημείων»)  

6.3   Η Συνάρτηση f(x)=αx+β (εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος μεταβολής) 

 

ΦΥΣΙΚΗ

Σελίδες 40-45, 48-56, 75-87, 111-116, 120-122, 163-174 

 

ΧΗΜΕΙΑ  

ΚΕΦ. 1: σελ. 19-22, 36-38 

ΚΕΦ. 2: σελ. 45-66, 70-79 

ΚΕΦ. 3: σελ. 83-94, 100-105, 112-122 

ΚΕΦ. 4: σελ. 128-149, 157-165 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  

ΚΕΦ. 3: ΤΡΙΓΩΝΑ 

3.2 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 

3.3 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος, σελ. 39) 

3.4 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων  

3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 

3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός των αποδείξεων των θεωρημάτων I και II, σελ. 44-45) 

3.7 Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος 

3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
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3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος, σελ. 54) 

3.12 Τριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος, σελ. 54) 

3.13 Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ, σελ. 59) 

3.15 Εφαπτόμενα τμήματα 

ΚΕΦ. 4: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ 

4.2 Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης της πρότασης Ι σελ., 77 και της 

απόδειξης της πρότασης ΙV, σελ. 78) 

4.4 Γωνίες με πλευρές παράλληλες 

4.6 Άθροισμα γωνιών τριγώνου 

4.8 Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου 

ΚΕΦ. 5: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

5.2 Παραλληλόγραμμα 

5.3 Ορθογώνιο 

5.4 Ρόμβος 

5.5 Τετράγωνο 

5.6 Εφαρμογές στα τρίγωνα 

5.7 Βαρύκεντρο τρίγωνο (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 

5.8 Το ορθόκεντρο τριγώνου 

5.9 Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου  

5.10 Τραπέζιο 

5.11 Ισοσκελές τραπέζιο 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ  

Από το βιβλίο On Screen B2 

Pages 6-11, 14-20, 22-27, 32-36, 40-43, 48- 52, 54-59, 64-68, 74-75, 80-84, 88-91, 96-99, 102-107, 112-116, 

118-123 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 9.3, 11, 13, 15, 16 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  

ΚΕΦ. 2: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 

2.1.1 Αγροτική κοινωνία 

2.1.2 Βιομηχανική κοινωνία 

2.1.3 Μεταβιομηχανική κοινωνία 

2.1.4 Η κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 

2.2 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας 

ΚΕΦ. 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα 

4.1.1 Οι ανάγκες 

4.1.2 Τα αγαθά- το καταναλωτικό πρότυπο 

4.2 Οι επιχειρήσεις 

4.2.1 Οι συντελεστές παραγωγής 

4.2.2 Το κόστος παραγωγής 

4.2.3    Η τιμή των αγαθών 

4.3.      Τα νοικοκυριά 

4.3.1    Το εισόδημα των νοικοκυριών 

4.3.2    Ο οικογενειακός προϋπολογισμός 
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4.4       Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής 

4.5       Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας 

ΚΕΦ. 7: Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ  

7.8  Ο εθελοντισμός 

7.10 Ο ψηφιακός πολίτης 

ΚΕΦ.10: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

10.1  Το επιχειρείν: ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση 

10.2  Η παραγωγή προϊόντων 

10.2.1  Ανταγωνιστικότητα προϊόντων 

10.2.2  Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων  

10.3  Η καινοτομία 

10.4  Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 

10.5      Διάκριση των επιχειρήσεων 

10.5.1  Η νομική μορφή των επιχειρήσεων 

10.5.2  Οι επιχειρήσεις κατά τομέα και κλάδο παραγωγής 

10.6.    Κοινωνικές και μεικτές επιχειρήσεις 

Α) Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση 

Β) Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα - ΣΔΙΤ 

ΚΕΦ. 11: ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

11.1.  Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 

11.2  Το χρήμα 

11.2.1  Ιδιότητες και λειτουργίες του χρήματος 

11.2.2  Σύγχρονες μορφές χρήματος 

11.3  Οι Τράπεζες 

11.3.1  Εμπορικές Τράπεζες, Κεντρική Τράπεζα 

11.3.2  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

11.4  Αποταμίευση - Καταθέσεις - Δάνεια 

11.5  Το Χρηματιστήριο – Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

ΚΕΦ.12: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  

12.1 Η μετανάστευση 

12.1.1 Κατηγορίες και αίτια και μετανάστευσης  

12.1.2  Κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες  

12.2  Οι πρόσφυγες και η συμφωνία Schengen 

12.3   Έλληνες και αλλοδαποί 

12.3.1  Η Ελληνική Ιθαγένεια 

12.3.2  Απόκτηση και απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας 

12.4  Δημοκρατικές αρχές για την κοινωνική συμβίωση  

12.4.1  Αλληλεγγύη και δικαιοσύνη  

12.4.2  Σεβασμός του Άλλου και ανεκτικότητα 

12.4.3  Πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας 

12.4.4  Ειρηνική επίλυση διαφορών (προσώπων, ομάδων, κρατών) 

ΚΕΦ. 13: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   

13.1  Κοινωνικά προβλήματα 

13.1.1  Προσδιορισμός και αίτια 

13.1.2  Συνέπειες και αντιμετώπιση  

13.2  Φτώχεια, ανεργία,  

13.3  Το πρόβλημα της βίας 

13.3.1  Είδη βίας: ενδοσχολική, ενδοοικογενειακή, αθλητική, κτλ.  

13.3.2  Αιτίες, επιπτώσεις και  αντιμετώπιση της βίας  

13.4  Υπερδανεισμός ιδιωτών και δημοσίου 

13.5  Υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού 
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Π.Δ. 46/2016  (ΦΕΚ Α΄ 74/22-04-2016)  

«Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου» 
 

Άρθρο 5 

Βαθμολογική Κλίμακα 

1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα 

μαθήματα, είναι 0 − 20 και λεκτικώς προσδιορίζεται 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 προαγωγικών 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 μαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο Μέσος Όρος 

(Μ.Ο) των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή 

σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. 

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

προσέγγιση δεκάτου. 

Άρθρο 10 

Κοινοποίηση της προφορικής βαθμολογίας - Ενημέρωση των κηδεμόνων 

1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας, 

καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του 

μαθητή. 

3. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών, εφόσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο. 

Εγκ. 62602/Δ2/22-04-2015:   

α) Τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων μαθητών των Λυκείων δεν εκτίθενται σε δημοσιότητα και σε 

πρόσβαση τρίτων. 

β) Δεν υφίσταται δυνατότητα χορηγήσεως φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων των εξετάσεων  των  

μαθητών των Λυκείων, αλλά μόνο δυνατότητα επιδείξεως των εν λόγω γραπτών δοκιμίων στους μαθητές ή 

στους κηδεμόνες τους. 

4. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μαθητές και στους κηδεμόνες, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο 

αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθητών του τμήματος για κάθε μάθημα. 

Άρθρο 13 

Ύλη μαθημάτων 

1. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές 

εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας. Η επιλογή και ο 

ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα  

Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

πριν από τη λήξη των μαθημάτων 

Άρθρο 14 

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων 

1. Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για 

κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν 

στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διατρέχουν όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου 

βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα. 
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Άρθρο 17 

Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

1. Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης γίνεται, με αλφαβητική σειρά, με την ευθύνη του 

Διευθυντή του Λυκείου, ο οποίος συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η 

τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται 

στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών. 

2. Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, 

τετράδια, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή 

άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει ο οικείος Σύλλογος Διδασκόντων. Επίσης, δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν διορθωτικό (blanco). Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.  

Αντιγράφοντες 
3. Αν ο μαθητής φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε 

είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις 

υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή 

δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη 

απόφαση του Διευθυντή του Λυκείου, των επιτηρητών και των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα. Το 

γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0) με απόφαση του Διευθυντή του Λυκείου και 

μετά από εισήγηση των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα. Ο Διευθυντής του Λυκείου, οι επιτηρητές και οι 

διδάσκοντες το εξεταζόμενο μάθημα πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλούν σε προφορική 

απολογία τον μαθητή και συντάσσουν σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τους ανωτέρω. Τα οποιαδήποτε 

αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό. 

Άρθρο 18 

Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών εξετάσεων 

1. Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών εξετάσεων διορθώνονται και βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο 

οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

3. Οι βαθμοί παραδίδονται μαζί με τα γραπτά στη Διεύθυνση του Λυκείου το πολύ μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την ημέρα της εξέτασης κάθε μαθήματος. Ο Διευθυντής του Λυκείου μεριμνά για την καταχώριση της 

βαθμολογίας στα οικεία βιβλία και στον Υπολογιστή του Σχολείου. Οι βαθμοί είναι δυνατόν να 

τροποποιηθούν, μόνον εφόσον οι μαθητές υποβάλουν αίτηση αναβαθμολόγησης και η βαθμολογία του 

γραπτού δοκιμίου τροποποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 19 

Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού 

Λυκείου 

Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών του Γενικού Λυκείου με την ακόλουθη 

διαδικασία: 

1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση Δ.Ε., στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο Λύκειο. 

2. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι 

ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν 

την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο 

παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο. 

4. Με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. συγκροτείται τριμελής επιτροπή 

αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το 

αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθμολογητές της 

αναβαθμολόγησης και από ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δ.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, ο οποίος είναι ο 

αναβαθμολογητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 

δώδεκα (12) μονάδες. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. 

5. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται-αναβαθμολογούνται από δύο (2) καθηγητές, οι οποίοι αναγράφουν το 

βαθμό τους στο γραπτό. Πριν από τη βαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου από τον δεύτερο βαθμολογητή-

αναβαθμολογητή επικαλύπτεται με αδιαφανή ταινία ο βαθμός του πρώτου, κατά τρόπο ώστε να μην γνωρίζει ο 

δεύτερος το βαθμό που έδωσε ο πρώτος. Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) 

μονάδων στην κλίμακα 0−100, τελικός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0−20) είναι το πηλίκο της 

διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10). 
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Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 

δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0−100, το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται και από τρίτο καθηγητή-

αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων 

βαθμολογητών-αναβαθμολογητών. 

Σε αυτή την περίπτωση τελικός βαθμός του γραπτού δοκιμίου στην κλίμακα (0−20) είναι το πηλίκο της 

διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών εκ των τριών βαθμολογητών δια του δέκα (10). 

Ο τελικός βαθμός της αναβαθμολόγησης είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, 

είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το γραπτό 

δοκίμιο από τον οικείο καθηγητή. 

6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο 

περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών δοκιμίων, το οποίο και αποστέλλει στα Γενικά Λύκεια 

προέλευσής τους μαζί με τα γραπτά δοκίμια. 

Άρθρο 20 

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 Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» 

μηδέν (0). 

2. Όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4452/2017, άρθρο 33, παρ. 2: 

Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου: 

Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση 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 απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με 

υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι διατάξεις 

του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων 

εξετάσεων 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, εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών 

προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν 

στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα 

υγείας διαρκεί καθ' όλο τον Ιούνιο στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν 

εξετάσθηκαν. Το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται από ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού 

Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος 

Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την πρώτη εξεταστική περίοδο, καθώς και μετά 

την ειδική 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 

μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5 μπορούν να προσέλθουν 

στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή εφόσον το 

σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ' όλο τον Ιούνιο μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής 

εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι 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 ότι οι 

μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, εκτός από τα μαθήματα 

στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας 

επίδοσης μικρότερο του 9,5. 

Άρθρο 22 

Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα 

1. Για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς 

εξεταζόμενο είναι ο Μέσος Όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών 

εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου. 
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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 συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, 

όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται με προσέγγιση 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. 

Άρθρο 26 

Προαγωγή και απόρριψη μαθητών 

1. Για την προαγωγή των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου 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. 

3. Όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15-02-2017), άρθρο 33, παρ. 3: 

Όσοι μαθητές όλων των τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο των 

προηγούμενων παραγράφων, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

Ιουνίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων, στα μαθήματα στα 

οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν ύστερα από την ειδική 

εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι μαθητές δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο προαγωγής, τότε οι μαθητές των 

Α' και Β' τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου επαναλαμβάνουν τη φοίτηση. 

3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός 

βαθμός του μαθήματος. 

Άρθρο 29 

Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών 

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Γενικών Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των 

διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο 

των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια 

προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα. 

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:  

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις 

πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους. 

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω 

από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες. 

Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη 

φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δεκαπέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115−164) απουσίες, υπό 

την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται είτε σε 

ασθένεια, είτε σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως 

ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος 

όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο 

τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.  

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν 

εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.  

5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη 

φοίτηση στην ίδια τάξη. 

 

 


