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Η ιστοσελίδα του Γενικού Λυκείου



Α΄ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που 
εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις: 

• Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και 
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) 

• Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία)
• Ιστορία 

• Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία)
• Αγγλικά 

β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα 
οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις (Θρησκευτικά, 
Βιολογία, 2η Ξένη Γλώσσα, Πολιτική Παιδεία, Φυσική Αγωγή, 
Εφαρμογές Πληροφορικής)



Στην Β΄ τάξη

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο προσανατολισμούς:

1. Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Ελληνικά
Λατινικά

2.  Προσανατολισμός θετικών Σπουδών
Μαθηματικά 
Φυσική



Στην Β΄ Τάξη
Τα μαθήματα της Β΄ τάξης κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: 

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής: 

• Γενικής Παιδείας

✓Ελληνική Γλώσσα (μόνο ο κλάδος Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) 

✓Ιστορία 

✓Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία) 

✓Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία) 

✓Αγγλικά και 

• τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού. 



β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής
Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές
εξετάσεις:
✓Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
✓Φυσική
✓Χημεία
✓Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης Η/Υ
✓Θρησκευτικά
✓Φιλοσοφία,
✓2η Ξένη Γλώσσα
✓Φυσική Αγωγή



Στην Γ΄ τάξη
1. Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά

2.  Προσανατολισμός  Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία

3. Προσανατολισμός Σπουδών Υγείας

Βιολογία, Φυσική, Χημεία

4. Προσανατολισμός  Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά, Πληροφορική, Οικονομία

Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής Ομάδας Προσανατολισμού   στην    Γ΄τάξη!



Μαθήματα Γ΄ Τάξης

Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται 

γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: 

✓Όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού

✓Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

✓Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και
Πληροφορικής)

✓Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών)

β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα
οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

✓Θρησκευτικά, Αγγλικά, Φυσική Αγωγή



Δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού

• Οι μαθητε ́ς της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. με την
ε ́ναρξη του σχολικού ε ́τους και ο ́χι αργο ́τερα της 20ης
Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχικη ́ Δη ́λωση
Ομάδας Προσανατολισμού, που ε ́χουν υποβάλει στη σχολικη ́ τους
μονάδα, προ της λη ́ξης του προηγούμενου διδακτικού ε ́τους.

• Κάθε μαθητη ́ς επιλε ́γει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων
Προσανατολισμού.

• Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρε ́πουν την προ ́σβαση σε
συγκεκριμε ́να Επιστημονικά Πεδία.

• Κάθε υποψη ́φιος επιλε ́γει ε ́να μο ́νο Επιστημονικο ́ Πεδίο.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΤΜ. Α'

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

για τα οποία έχουν οριστεί συντελεστές βαρύτητας ανά Τμήμα 

με την αριθμ.Φ.253.1/148469/Α5/2021 (Β΄ 5399) ΥΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

3. ΙΣΤΟΡΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

2Ο ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 

3. ΧΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

3. ΧΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 

4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 



Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο
1. Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι, που συμμετέχουν στις πανελλαδικές
εξετάσεις του εκάστοτε σχολικού έτους, δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την υποβολή
παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
2. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος
αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα
με την παρ. 7 του άρθρου 13Δ, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και
υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους.

3. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο
υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης.
4. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου
σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης
φάσης όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο



















Επαγγελματικός προσανατολισμός

• https://sep4u.gr/

https://sep4u.gr/


Για τις Εξετάσεις Μαΐου- Ιουνίου 
και την προαγωγή των μαθητών



Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ θα γράψουν εξετάσεις
σε οκτώ μαθήματα

1. Η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια ορίζεται η Παρασκευή 20 Μαΐου
2022,ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος
Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

2. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο

Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν

από τη λήξη των μαθημάτων.

3. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και

Εσπερινών ΓΕ.Λ. διεξάγονται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου

2022.

4. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο την Τρίτη 21 Ιουνίου

2022.



Οι έλεγχοι  προόδου του δευτέρου τετραμήνου

αποστέλλονται στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών 

το αργότερο τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022.



Διάρκεια Εξετάσεων

Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων

εξετάσεων είναι δίωρη, με εξαίρεση τα μαθήματα για τα

οποία ορίζεται ότι συνεξετάζονται και η εξέταση αυτή

είναι τρίωρης διάρκειας (Νεοελληνική Γλώσσα και

Λογοτεχνία)



Κλήρωση θεμάτων

Από το σχολικό έτος 2021-22 οι προαγωγικές και

επαναληπτικές εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα

μαθήματα της Α΄ και Β΄ τάξης όλων των τύπων

Λυκείων διενεργούνται με θέματα που κληρώνονται από

την Τ.Θ.Δ.Δ. (Τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης

Δυσκολίας)



Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης κατά συγκεκριμένο μάθημα

και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/ντρια και ο/η οικείος/α ή οι οικείοι/ες

διδάσκοντες/ουσες, κληρώνουν άπαξ τα προς εξέταση από την ΤΘΔΔ

θέματα (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα

γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των

Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων

Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου).



Σε περίπτωση ασθένειας

Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέτασης για

οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών που για

λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες

εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και

καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με

τα παραπάνω. Ταυτόχρονα το επικαιροποιημένο πρόγραμμα

εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας θεμάτων

Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.



Οι γονείς /κηδεμόνες των μαθητών που απουσιάζουν

δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή

άλλου αποχρώντος λόγου, υποβάλλουν αίτηση στο Λύκειο. Εάν

είναι ενήλικοι την υποβάλλουν οι ίδιοι.

Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με 

υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των 

μαθητών, εφόσον είναι ενήλικοι.



Προαγωγή και απόρριψη μαθητών 

Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό

Λύκειο απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)

τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο

όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των

γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων και

εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.



Ειδική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου

Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν

επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. δέκα (10), παραπέμπονται το πρώτο

δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων

του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για

να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι

μικρότερος από δέκα (10)



Αναβαθμολόγηση γραπτών

Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων

και των δύο εξεταστικών περιόδων 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.

Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κυκλάδων.



Υποχρεώσεις των μαθητών/-τριών κατά τη διάρκεια της εξέτασης

• Οι μαθητές κατά την είσοδο 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 Σύλλογος Διδασκόντων.

• Επίσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν διορθωτικό (blanco). Για τον
έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

• Αν ο μαθητής φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή
μέσο από τα αναφερόμενα ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από
βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις 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 εξέταση 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) Τα
οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.



Επιμέλεια παρουσίασης : Μαργαρίτα Απέργη ΠΕ02

Διευθύντρια ΓΕΛ Τήνου


