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Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση 

• Λύκειο με τέσσερεις Κατευθύνσεις (Ανθρωπιστικών Σπουδών – Τεχνολογική – 
Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Τροφίμων) 

 

• Τεχνική – Επαγγελματική Σχολή με τρεις Τομείς και δεκαεννέα Ειδικότητες 

 

• Εξειδίκευση για τους αποφοίτους Λυκείου  & Τεχνικής – Επαγγελματικής 
Σχολής 

 

• Κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

• Εισαγωγή αποφοίτων Λυκείου σε ΑΕΙ & ΤΕΙ με τον Βαθμό Απολυτηρίου 

 

• Επαγγελματικά Δικαιώματα στους αποφοίτους 

 

• Πιστοποίηση Επάρκειας Ξένων Γλωσσών δύο επιπέδων 

 

• Πιστοποίηση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων επιπέδου «2», «3» & «3+» για 
τους αποφοίτους 



Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση 

• Θα έχει τους παρακάτω τύπους σχολικών μονάδων: 

 

• Λύκειο 

     Η φοίτηση είναι τριετής.  

     Σε αυτό εγγράφονται απόφοιτοι και των τριών Κατευθύνσεων του Γυμνασίου 
και ισοτίμων σχολείων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.  
Παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

• Το Λύκειο θα διαρθρώνεται σε τέσσερεις κατευθύνσεις που θα 
λειτουργούν υπό ενιαία Διεύθυνση. 

 

• α). Ανθρωπιστικών Σπουδών 

• β). Τεχνολογική 

• γ). Υπηρεσιών 

• δ). Περιβάλλοντος & Τροφίμων 



Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση 

• Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή 

•  Η φοίτηση είναι τριετής.  

       Δέχεται αποφοίτους και των τριών 

Κατευθύνσεων Γυμνασίου και ισοτίμων 

σχολείων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

 

• Παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα 

επιπέδου «3» 

 

• Θα διαρθρώνεται σε τρεις γενικούς 

Τομείς Ειδικοτήτων που θα 

λειτουργούν υπό ενιαία Διεύθυνση. 

 

• α). Τεχνικών Εφαρμογών 

• β). Υπηρεσιών 

• γ). Περιβάλλοντος & Τροφίμων 

• Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Εξειδίκευσης 

•  Λειτουργεί υπό ενιαία διεύθυνση με την Τεχνική - 

Επαγγελματική Σχολή.  

• Διαθέτει δύο προγράμματα φοίτησης και 

παρέχει τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση 

εξειδίκευσης. 

 

• 1ο Πρόγραμμα σπουδών 

•  Η φοίτηση είναι ετήσια. Δέχεται αποφοίτους των 

δύο τύπων σχολείων της μεταγυμνασιακής 

Β/θμιας Εκπαίδευσης με επαγγελματικά 

δικαιώματα επιπέδου «3».  

• Παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα  

       επιπέδου «3+». 

 

• 2ο Πρόγραμμα σπουδών 

•  Η φοίτηση είναι διετής. Δέχεται αποφοίτους 

Λυκείου που δεν διαθέτουν επαγγελματικά 

δικαιώματα.  

• Παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα  

       επιπέδου «3» και «3+». 



Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση 

 

• ΣΕΚ (Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο) 

          Διαθέτει εργαστηριακές υποδομές για την υποστήριξη της πρακτικής 

εργαστηριακής εκπαίδευσης των μαθητών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του 

Λυκείου, της Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής και της Τεχνικής - Επαγγελματικής 

Σχολής Εξειδίκευσης.  

 

         Στις εγκαταστάσεις του θα μπορούν να υλοποιούνται και προγράμματα «Δια βίου 

Μάθησης» Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 

 

• Τα ΙΕΚ και  τα  Σχολεία Δεύτερης  Ευκαιρίας που  λειτουργούν  σήμερα  

καταργούνται.  



Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση 

• Εγγραφές Μαθητών 

 

• Η εγγραφή των μαθητών στη μεταγυμνασιακή εκπαίδευση είναι 

προαιρετική και ολοκληρώνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου.  

 

• Αριθμητικό πλεόνασμα μαθητών καθώς και τυχόν παρεκλίσεις 

ρυθμίζονται με απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Β/θμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

• Κάθε σχολική μονάδα καθορίζει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

άπαξ το μέγιστο αριθμό μαθητών που δέχεται σε κάθε τάξη, ανάλογα 

με τις κτιριακές υποδομές (αίθουσες & εργαστήρια) που διαθέτει.  

          Τον αριθμό αυτό δεν μπορεί να υπερβεί. 

 

• Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την εφαρμογή των παραπάνω. 



Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση 

• Ωράριο έναρξης λειτουργίας και εκπαιδευτικό ωράριο Σχολείων μεταγυμνασιακής Εκπαίδευσης 

 

• Η έναρξη λειτουργίας σε κάθε τύπο σχολείου της μεταγυμνασιακής Β/θμιας Εκπαίδευσης ορίζεται σε: 

 

• 1.   Ημερήσιο Λύκειο:                                                 -> 8.15 π.μ. 

• 2.   Εσπερινό Λύκειο:                                                 -> 4.30 μ.μ. 

• 3.   Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή:                        -> 4.30 μ.μ. 

• 4.   Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Εξειδίκευσης: -> 4.30 μ.μ. 

• 5.   ΣΕΚ (Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο):               -> 8.15 π.μ. 

 

• Επιτρέπεται η ίδρυση ενός μόνο Εσπερινού Λυκείου ανά Διεύθυνση.  

• Η ίδρυση Λυκείων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, μετά από εισήγηση της οικείας 
Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης, αιτιολογημένη απόφαση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και 
γνώμη της Διεύθυνσης Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. 

 

• Λειτουργία Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών και Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών 
εξειδίκευσης σε άλλο ωράριο δεν επιτρέπεται. 

 

• Το ΣΕΚ θα λειτουργεί, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί και τα 
προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποιούνται σε αυτό. 

 

• Το ημερήσιο εκπαιδευτικό ωράριο σε όλους τους τύπους σχολείων της μεταγυμνασιακής Β/θμιας 
εκπαίδευσης ορίζεται στις επτά διδακτικές ώρες και το εβδομαδιαίο σε τριάντα πέντε. 

 

• Κάθε διδακτική ώρα έχει διάρκεια σαράντα πέντε (45΄) λεπτών. Τα διαλείμματα των εργαστηριακών 
ασκήσεων θα πραγματοποιούνται ανά δύο διδακτικές ώρες. 



Φοίτηση Μαθητών μεταγυμνασιακής Εκπαίδευσης  

• Οι μαθητές μπορούν να πραγματοποιούν μέχρι 50 «Δικαιολογημένες» και 30 «Αδικαιολόγητες» 
απουσίες. 

 

• Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για να χαρακτηρίζεται η φοίτηση τους «επαρκής» δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνουν τις παραπάνω απουσίες.  Σε διαφορετική περίπτωση αυτή θα χαρακτηρίζεται 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

 

• Οι πειθαρχικές ποινές των μαθητών, ωριαίες, ημερήσιες και μεγαλύτερης διάρκειας δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους εφόσον παραμένουν είτε στην τάξη, είτε 
σε άλλο σχολικό χώρο σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, σε διαφορετική περίπτωση θα 
χαρακτηρίζονται ως αδικαιολόγητες.  

 

• Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές θα χαρακτηρίζουν τη διαγωγή τους.  

α/α Εύρος διακύμανσης απουσιών Επίδοση μαθητών Χαρακτηρισμός φοίτησης 

1 0 έως 80 ------------- Επαρκής 

2 81 & άνω Μ.Ο. Βαθμολογίας <15 Ελλιπής 

3 81 έως 124 Μ.Ο. Βαθμολογίας >15 Επαρκής 

4 125 & άνω ------------------ Ανεπαρκής 



Λύκειο 

 

• Λύκειο με τέσσερεις Κατευθύνσεις (Ανθρωπιστικών Σπουδών – 
Τεχνολογική – Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Τροφίμων) 

 

• Κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

 

• Εισαγωγή αποφοίτων Λυκείου σε ΑΕΙ & ΤΕΙ με το «Βαθμό 
Απολυτηρίου» 

 

• Επαγγελματικά Δικαιώματα στους αποφοίτους 

 

• Πιστοποίηση Επάρκειας Ξένων Γλωσσών δύο επιπέδων 

 

• Πιστοποίηση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων επιπέδου «2», «3» & 
«3+» για τους αποφοίτους 



Λύκειο 



Λύκειο 

• Δέχεται αποφοίτους και των τριών Κατευθύνσεων του Γυμνασίου και ισοτίμων σχολείων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

• Παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

• Οι απόφοιτοι του λαμβάνουν «Απολυτήριο». 

 

• Δομή και Διάρθρωση Λυκείου 

      Το Λύκειο διαρθρώνεται σε τέσσερεις (4) κατευθύνσεις που θα λειτουργούν υπό ενιαία Διεύθυνση. 

 

• Ανθρωπιστικών Σπουδών 

       Οι απόφοιτοί της έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις Σχολές Κλασικών και Κοινωνικών Σπουδών 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

• Τεχνολογική 

       Οι απόφοιτοί της έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις Σχολές Θετικών Επιστημών, στις Πολυτεχνικές 
Σχολές, στις Πανεπιστημιακές Τεχνολογικές Σχολές, στις Ιατρικές Σχολές της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές Φυσικής Αγωγής, στις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και σε όλα τα επιμέρους αντίστοιχου τεχνολογικού χαρακτήρα 
Τμήματα των Τ.Ε.Ι. 

 

• Υπηρεσιών 

       Οι απόφοιτοί της έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις Σχολές Δημοσιογραφίας, στις Σχολές 
Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Πολιτικής Επιστήμης, στις Αστυνομικές Σχολές, στις Οικονομικές 
Στρατιωτικές Σχολές και σε όλα τα επιμέρους αντίστοιχου χαρακτήρα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. 

 

• Περιβάλλοντος & Τροφίμων 

       Οι απόφοιτοί της έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις Σχολές Μηχανικών Περιβάλλοντος, σε όλες τις 
Γεωπονικές Σχολές και σε όλα τα επιμέρους αντίστοιχου χαρακτήρα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. 





Λύκειο 

• Λύκεια ιδρύονται μετά από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Διευθυντή 
Εκπαίδευσης. 

 

• Σε κάθε Λύκειο θα λειτουργούν τέσσερα (4) Εργαστήρια πρακτικής άσκησης και 
εκπαίδευσης των μαθητών. 

 

1. Φυσικών Τεχνικών Επιστημών 

 

2. Πληροφορικής & Ψηφιακών Μέσων 

 

3. Τεχνικών Κατασκευών 

 

4. Τεχνικών Εφαρμογών 



 

 Λύκειο 

• Μαθήματα και διδακτικές ώρες Α΄, Β & Γ τάξης Λυκείου 

 

• Όλες οι Κατευθύνσεις Λυκείου διαθέτουν στην Α΄ τάξη βασικό κορμό μαθημάτων, 
ώστε να διευκολύνεται η κινητικότητα των μαθητών και να επιτυγχάνονται καλύτερα οι 
παιδαγωγικοί στόχοι. 

 

• Στην Α΄ τάξη ορίζονται πρόσθετα μαθήματα με περιεχόμενο συναφές προς το 
γνωστικό αντικείμενο των Κατευθύνσεων. 

      Στις Β΄ και Γ΄ τάξη το περιεχόμενο των μαθημάτων αντιστοιχεί στις 
Κατευθύνσεις. 

 

• Οι μαθητές της Α΄ τάξης όλων των Κατευθύνσεων θα έχουν το δικαίωμα να 
μετακινούνται από αυτή που επέλεξαν, κατά την εγγραφή τους στο Λύκειο, σε μία 
από τις υπόλοιπες έως την 30η Σεπτεμβρίου.  

      Στη Β΄ τάξη δύνανται να αλλάξουν Κατεύθυνση έως την 30η Σεπτεμβρίου. 

 

• Η Γ΄ τάξη όλων των Κατευθύνσεων Λυκείου αποτελεί προπαρακευαστικό έτος για 
την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

      Από τα ένδεκα συνολικά διδασκόμενα μαθήματα τα τέσσερα θα αναφέρονται στη 
σχολή που θα επιλέξει ο μαθητής  



Λύκειο 

• Ύλη των αναλυτικών προγραμμάτων 

 

      Η ύλη των μαθημάτων θα δομείται με τρόπο που να καλύπτει το γνωστικό 

αντικείμενο με εμβάθυνση στις σημαντικές ενότητες αναπτύσσοντας το ερευνητικό 

πνεύμα του μαθητή, μέσα από ατομικές και ομαδικές εργασίες. 



Δομή και Διδακτική των Μαθημάτων Πληροφορική, Ξένες Γλώσ 

σες, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Φυσική Αγωγή 

• Πληροφορική 

      Η διδασκαλία του μαθήματος θα είναι θεωρητική και εργαστηριακή. 

 

• Ξένες Γλώσσες 

      Θα διδάσκονται δύο γλώσσες από τις Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική & 
Ισπανική σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Το διδασκόμενο γνωστικό 
αντικείμενο στη δεύτερη (2η) ξένη γλώσσα θα είναι η Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική 
ορολογία στα επιμέρους τεχνολογικά γνωστικά αντικείμενα κάθε Τομέα. 

 

• Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

      Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων και των κύκλων σπουδών της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της και των 
ποσοστών απασχόλησής τους σε σχέση με τις προβλέψεις της ελληνικής οικονομίας 
με στόχο την επιλογή από τους μαθητές των Κατευθύνσεων με ορθολογικά κριτήρια. 
Σημαντικό εργαλείο θα αποτελέσουν και οι επισκέψεις σε επαγγελματικούς φορείς και 
οικονομικές, βιομηχανικές, κλπ. μονάδες, ώστε να αποκτούν γνώσεις για το τομέα 
που θα επιλέξουν ως επαγγελματική εξέλιξη. 

 

• Φυσική Αγωγή 

      Το μάθημα αναβαθμίζεται. Θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Θα 
γίνεται χρήση διδακτικού εγχειριδίου με ενδεικτικό περιεχόμενο όπως αθλήματα, 
χορός, κολύμβηση, υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση και επιτραπέζια πνευματικά 
παίγνια. 



Αξιολόγηση μαθητών Λυκείου 

• Είναι πλέον κοινά παραδεκτό από όλους ότι το σύστημα αξιολόγησης των μαθητών 
σε όλες της τάξεις, όπως είναι διαρθρωμένο, έχει αποτύχει. 

      Ένα ρεαλιστικό σύστημα αξιολόγησης των μαθητών θα πρέπει να στοχεύει στη 
διαπίστωση κτήσης αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων, στην εισαγωγή τους στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό και παραγωγικό 
ιστό της Χώρας. 

      Τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συστήματος αξιολόγησης πρέπει να παρέχουν τη 
δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων και μετρήσιμων στοιχείων. 

 

• Η αξιολόγηση των μαθητών θα στηρίζεται: 

 

• για την Α΄ τάξη σε Τεστ πολλαπλών επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου και μια 
γραπτή εξέταση στο τέλος του διδακτικού έτους. 

 

• για τη Β΄ τάξη σε Τεστ πολλαπλών επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου και μια 
γραπτή εξέταση στο τέλος του διδακτικού έτους σε επίπεδο Διεύθυνσης. 

 

• για τη Γ΄ τάξη σε Τεστ πολλαπλών επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου και μια 
γραπτή εξέταση στο τέλος του διδακτικού έτους. 



Αξιολόγηση μαθητών Λυκείου 

• α). Τεστ Αξιολόγησης: Δύναται να είναι, ολιγόλεπτο ή μονόωρο σε μορφή «Ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής ανοικτού και κλειστού τύπου». 

 

• β). Γραπτές Εξετάσεις: Σε όλες τις τάξεις και τις Κατευθύνσεις Λυκείου αυτές θα 
στοχεύουν στην αξιολόγηση των μαθητών όσον αφορά το βαθμό εμπέδωσης και 
κατανόησης των γνώσεων.  

      Τα αποτελέσματα θα είναι τα μετρήσιμα στοιχεία που θα ανακοινώνονται στους γονείς 
και μαθητές και θα χρησιμοποιούνται για την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη ή την 
ολοκλήρωση της φοίτησής τους στην Κατεύθυνση που παρακολούθησαν. 

 

• Τα Γραπτά των εξετάσεων και τα Τεστ Αξιολόγησης θα φυλάσσονται με ευθύνη του 
Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας για χρονικό διάστημα δύο ετών μετά την αποφοίτησή 
τους. 

 

• γ). Θέματα των εξετάσεων: Θα αντλούνται, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων που 
θα δημιουργείται από ομάδα εργασίας του Υπουργείου Παιδείας και θα διατηρείται σαν 
ψηφιακό αρχείο δεδομένων στην κεντρική υπηρεσία αυτού και στις κατά τόπους 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

• Ο αριθμός τους για κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων 
(2.000), θα αναφέρονται στο σύνολο της διδακτέας ύλης και θα κατανέμονται ισόποσα 
και κατά αύξουσα κλίμακα βαθμού δυσκολίας σε τέσσερα αρχεία. Τα οριζόμενα θέματα 
θα προκύπτουν με κλήρωση από κάθε αρχείο. 

 
• Στην αναφερόμενη Τράπεζα Θεμάτων θα έχουν πρόσβαση οι Εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. 



Αξιολόγηση μαθητών Λυκείου στην Α΄ τάξη 

• Η Επιτροπή ενδοσχολικών εξετάσεων κάθε σχολικής μονάδας με κλήρωση, κατά τα 
προαναφερθέντα, θα διαμορφώνει τα θέματα των εξεταζόμενων μαθημάτων. 

 

• Τελική ετήσια βαθμολογία μαθητών σε κάθε διδασκόμενο μάθημα στην Α΄ τάξη: Θα εξάγεται 
με βάση τον αλγόριθμο: 

 

ΕΒΜ = 0.3 (Πα +Πβ):2 + 0.7 Γ 
 

      όπου ΕΒΜ: Ετήσια Βαθμολογία Μαθήματος 

                   Πα: Μ.Ο. Προφορικής βαθμολογίας 1ου τετραμήνου  

                   Πβ: Μ.Ο. Προφορικής βαθμολογίας 2ου τετραμήνου  

                    Γ : Βαθμολογία Γραπτής Εξέτασης 

 

• Συνολικός ετήσιος βαθμός μαθητών: Χαρακτηρίζει τη φοίτηση τους, είναι ο Μ.Ο. των ετήσιων 
βαθμολογιών όλων των διδασκόμενων μαθημάτων και εξάγεται με βάση τον αλγόριθμο: 

 

ΣΕΒΜ = (ΕΒΜ1 + ΕΒΜ2 + ΕΒΜ3 +....+ ΕΒΜν ): ν 
 

      όπου ΣΕΒΜ: Συνολική Ετήσια Βαθμολογία Μαθητή  

                  ΕΒΜ: Ετήσια Βαθμολογία Μαθήματος  

                        ν: Αριθμός Μαθημάτων 



Χαρακτηρισμός Προαγωγής - Υστέρησης  

μαθητών Λυκείου στην Α΄ τάξη 



Αξιολόγηση μαθητών Λυκείου στη Β΄ τάξη 

• Οι μαθητές αξιολογούνται σε όλα τα μαθήματα ενδοσχολικά με Τεστ αξιολόγησης στα δύο 
εκπαιδευτικά τετράμηνα και Γραπτές Εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους, με 
αποκλειστική ευθύνη της Σχολικής Μονάδας τους και με τις εξής διαδικασίες: 

 

• α). Εξετάσεις όλων των διδασκόμενων μαθημάτων εκτός των τεσσάρων μαθημάτων 
ιδιαίτερης βαρύτητας ανά Κατεύθυνση. 

 

       Οι Γραπτές Εξετάσεις αυτής της ομάδας μαθημάτων θα προηγούνται των τεσσάρων 
ιδιαίτερης βαρύτητας και θα διεξάγονται με τις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων της Α΄ 
τάξης. 

 

• β). Εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων ιδιαίτερης βαρύτητας.  

 

       Τα θέματα αυτών των μαθημάτων θα είναι κοινά, για όλα τα Λύκεια, σε επίπεδο Διεύθυνσης 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται και η ισοτιμία ως προς το βαθμό δυσκολίας τους 
μεταξύ των διαφόρων Διευθύνσεων, αλλά και το αδιάβλητο και το απόρρητο αυτών.  

       Θα διεξάγονται δε με ευθύνη του Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος θα συγκροτεί 
τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από Επόπτες Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
διαφορετικών ειδικοτήτων. 

 

• Η Επιτροπή με κλήρωση θα διαμορφώνει τα θέματα των εξεταζόμενων μαθημάτων και θα τα 
αποστέλλει στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της. 



Γραπτές Εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων  

ιδιαίτερης βαρύτητας της Β΄ τάξης Λυκείου 

• Τα στοιχεία των μαθητών, στα τετράδια εξετάσεων, θα επικαλύπτονται με αδιαφανές κάλυμμα. 

 

• Τα θέματα των εξετάσεων θα διανέμονται στους μαθητές σε έντυπη μορφή. 

 

• Σε κάθε τάξη θα υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί του ιδίου σχολείου, διαφορετικών ειδικοτήτων από το 
εξεταζόμενο μάθημα, ως επιτηρητές. 

 

• Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τα γραπτά των μαθητών θα παραδίδονται με ευθύνη της 
Σχολικής Επιτροπής Εξετάσεων στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

 

• Η Επιτροπή Εξετάσεων που συγκροτείται σε επίπεδο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης θα 
αναμειγνύει τα γραπτά κάθε μαθήματος όλων των σχολικών μονάδων και θα τα ανακατανέμει σε 
αριθμό γραπτών δοκιμίων αντίστοιχο με τον αρχικό αριθμό γραπτών κάθε σχολικής μονάδας, στην 
οποία θα αποστέλλονται προς βαθμολόγηση. 

 

• Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνεται με καλυμμένα τα στοιχεία των μαθητών σε ειδικό χώρο της 
σχολικής μονάδας από το διδάσκοντα και από ένα δεύτερο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας, σε 
διαφορετική ημέρα και με καλυμμένη τη βαθμολογία του πρώτου βαθμολογητή. Εφόσον δεν υπάρχει 
δεύτερος εκπαιδευτικός στη σχολική μονάδα θα ορίζεται από το Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

 

• Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων, αυτά 
θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπου η αρμόδια Επιτροπή θα καταχωρίζει τη 
βαθμολογία ανά μαθητή και σχολείο σε ψηφιακό αρχείο που θα έχει ορίσει το Υπουργείο Παδείας. 

 

• Στη συνέχεια η Διεύθυνση Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας θα διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες, όπου μέσω ειδικού αλγόριθμου θα 
εξάγουν το Μ.Ο. της βαθμολογίας για κάθε μαθητή. 



Χαρακτηρισμός Προαγωγής των Μαθητών Λυκείου 

στην Β΄ τάξη 

• Τελική ετήσια βαθμολογία μαθητών σε κάθε διδασκόμενο μάθημα: Θα εξάγεται με βάση τον 
αλγόριθμο: 

 

ΕΒΜ = 0.3 (Πα + Πβ):2 + 0.7 Γ  

 
            όπου  ΕΒΜ: Ετήσια Βαθμολογία Μαθήματος 

                          Πα: Μ.Ο. Προφορικής βαθμολογίας 1ου τετραμήνου  

                          Πβ: Μ.Ο. Προφορικής βαθμολογίας 2ου τετραμήνου  

                            Γ: Βαθμολογία Γραπτής Εξέτασης 

 

• Συνολικός ετήσιος βαθμός μαθητών: Χαρακτηρίζει τη φοίτηση τους, είναι ο Μ.Ο. των ετήσιων 
βαθμολογιών όλων των διδασκόμενων μαθημάτων και εξάγεται με βάση τον αλγόριθμο: 

 

ΣΕΒΜ = 0.4 ((ΕΒΜα1 +...+ ΕΒΜαν):να) + 0.6 ((ΕΒΜβ1 + ΕΒΜβ2 + ΕΒΜβ3 + ΕΒΜβ4):4) 

 
          όπου ΣΕΒΜ: Συνολική Ετήσια Βαθμολογία Μαθητή 

                    ΕΒΜα: Ετήσια Βαθμολογία Μαθήματος 1ης ομάδας  

                    ΕΒΜβ: Ετήσια Βαθμολογία Μαθήματος 2ης ομάδας 

                          να: Αριθμός Μαθημάτων 1ης ομάδας 

                            4: Αριθμός Μαθημάτων 2ης ομάδας 



Χαρακτηρισμός Προαγωγής - Υστέρησης μαθητών 

Λυκείου στην Β΄ τάξη 



Αξιολόγηση των μαθητών  

στη Γ΄ τάξη Λυκείου 

• Η αξιολόγηση των μαθητών στη Γ΄ τάξη και των τεσσάρων Κατευθύνσεων του 
Λυκείου θα αποτελεί κριτήριο για την επιτυχή αποφοίτηση και εισαγωγή τους 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

• Οι ενδοσχολικές γραπτές εξετάσεις στη Γ΄ τάξη του Λυκείου θα διεξάγονται από 
Επιτροπή η οποία θα συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Β/ θμιας 
Εκπαίδευσης και στην οποία θα συμμετέχουν: 

 

1. Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας 

2. Ο Υποδιευθυντής 

3. Τρεις εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄ 

4. Ένας εκπαιδευτικός ειδικότητας Πληροφορικής 

5. Ο Γραμματέας της σχολικής μονάδας ή ελλείψει αυτού ένας εκπαιδευτικός. 



Αξιολόγηση των μαθητών  

στη Γ΄ τάξη Λυκείου 

• Οι μαθητές αξιολογούνται σε όλα τα μαθήματα ενδοσχολικά με Τεστ αξιολόγησης στα δύο 
εκπαιδευτικά τετράμηνα και Γραπτές Εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους, με 
αποκλειστική ευθύνη της Σχολικής Μονάδας και τις εξής διαδικασίες: 

 

• Θα προηγούνται οι γραπτές εξετάσεις όλων των διδασκόμενων μαθημάτων εκτός των 
τεσσάρων που αφορούν την επιλογή των υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στα 
οποία τα θέματα θα είναι κοινά για τις Κατευθύνσεις που διδάχθηκαν σε όλα τα Λύκεια της 
χώρας. 

 

• Τα θέματα θα αντλούνται με κλήρωση, σε ποσοστό αντίστοιχο με το βαθμό δυσκολίας τους, 
από Τράπεζα θεμάτων που θα δημιουργηθεί από ομάδα εργασίας του Υπουργείου Παιδείας και 
θα διατηρείται σαν ψηφιακό αρχείο δεδομένων στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου. 

 

• Ο αριθμός τους για κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων (2.000), 
θα αναφέρονται στο σύνολο της διδακτέας ύλης και θα κατανέμονται ισόποσα και κατά 
αύξουσα κλίμακα βαθμού δυσκολίας σε τέσσερα αρχεία. 

•   

• Τα οριζόμενα θέματα θα προκύπτουν με κλήρωση από κάθε αρχείο. 

 

• Στην αναφερόμενη Τράπεζα Θεμάτων θα έχουν πρόσβαση οι Εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. 



Γραπτές Εξετάσεις Γ΄ Λυκείου μαθημάτων Επιλογής 

στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

• Τα στοιχεία των μαθητών, στα τετράδια εξετάσεων, θα επικαλύπτονται με αδιαφανές κάλυμμα. 

 

• Τα θέματα των εξετάσεων θα διανέμονται στους μαθητές σε έντυπη μορφή. 

 

• Σε κάθε τάξη θα υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί του ιδίου σχολείου, διαφορετικών ειδικοτήτων από το 
εξεταζόμενο μάθημα, ως επιτηρητές. 

 

• Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τα γραπτά των μαθητών θα παραδίδονται με ευθύνη της 
Σχολικής Επιτροπής Εξετάσεων στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

 

• Η Επιτροπή Εξετάσεων που συγκροτείται σε επίπεδο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης θα 
αναμειγνύει τα γραπτά κάθε μαθήματος όλων των σχολικών μονάδων και θα τα ανακατανέμει σε 
αριθμό γραπτών δοκιμίων αντίστοιχο με τον αρχικό αριθμό γραπτών κάθε σχολικής μονάδας, στην 
οποία θα αποστέλλονται προς βαθμολόγηση. 

 

• Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνεται με καλυμμένα τα στοιχεία των μαθητών σε ειδικό χώρο της 
σχολικής μονάδας από το διδάσκοντα και από ένα δεύτερο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας, σε 
διαφορετική ημέρα και με καλυμμένη τη βαθμολογία του πρώτου βαθμολογητή. Εφόσον δεν υπάρχει 
δεύτερος εκπαιδευτικός στη σχολική μονάδα θα ορίζεται από το Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

 

• Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων, αυτά 
θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπου η αρμόδια Επιτροπή θα καταχωρίζει τη 
βαθμολογία ανά μαθητή και σχολείο σε ψηφιακό αρχείο που θα έχει ορίσει το Υπουργείο Παδείας. 

 

• Στη συνέχεια η Διεύθυνση Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας θα διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες, όπου μέσω ειδικού αλγόριθμου θα 
εξάγουν το Μ.Ο. της βαθμολογίας για κάθε μαθητή. 



Αξιολόγηση των μαθητών  

στη Γ΄ τάξη Λυκείου 

• Τα Γραπτά των εξετάσεων και τα Τεστ Αξιολόγησης θα φυλάσσονται με ευθύνη 
του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας για διάστημα δύο ετών. 

 

• Επιτρέπεται η χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων σε ενήλικες μαθητές ή εάν 
είναι ανήλικοι στους κηδεμόνες τους, έναντι παραβόλου, των βαθμολογημένων 
Τεστ Αξιολόγησης και Τετραδίων Γραπτών εξετάσεων όλων των τάξεων του Λυκείου. 

 

• Η συνολική βαθμολογία (προφορικά - γραπτά) των μαθητών και των τριών 
τάξεων πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων θα διαβιβάζεται σε ψηφιακή μορφή 
στην οικεία Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης και στην αντίστοιχη Διεύθυνση 
Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. 

 

• Η Επιτροπή ορισμού θεμάτων κάθε Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης θα ορίζει 
Λύκεια στα οποία οι Επόπτες Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
ειδικότητας, θα διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο τα συμπεράσματα του οποίου 
θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας. 



Βαθμολογίες Μαθημάτων στη Γ΄ τάξη Λυκείου 

• Τελική ετήσια βαθμολογία των μαθητών: Σε κάθε διδασκόμενο μάθημα που αξιολογείται με 
ενδοσχολικές εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα εξάγεται με βάση τον αλγόριθμο: 

 

ΕΒΜγ = 0.3 (Πγα + Πγβ):2 + 0.7 Γγ 

 
          όπου ΕΒΜγ: Ετήσια Βαθμολογία Μαθήματος 

                       Πγα : Μ.Ο. Προφορικής βαθμολογίας 1ου τετραμήνου  

                       Πγβ : Μ.Ο. Προφορικής βαθμολογίας 2ου τετραμήνου  

                         Γγ : Βαθμολογία Γραπτής Εξέτασης 

 

• Τελική ετήσια βαθμολογία των μαθητών: Σε κάθε διδασκόμενο μάθημα Επιλογής για τη 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που αξιολογείται με με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο θα εξάγεται 
με βάση τον αλγόριθμο: 

 

ΕΒΜεγ = 0.2 (Πεγα + Πεγβ):2 + 0.8 Γεγ 

 
        όπου ΕΒΜεγ: Ετήσια Βαθμολογία Μαθήματος 

                    Πεγα : Μ.Ο. Προφορικής βαθμολογίας 1ου τετραμήνου  

                    Πεγβ : Μ.Ο. Προφορικής βαθμολογίας 2ου τετραμήνου  

                      Γεγ : Βαθμολογία Γραπτής Εξέτασης 

 



Χαρακτηρισμός Αποφοίτησης  

μαθητών Λυκείου  Γ΄ τάξης 

• Συνολικός ετήσιος βαθμός μαθητών: Είναι ο Μ.Ο. των ετήσιων βαθμολογιών όλων των διδασκόμενων 
μαθημάτων και εξάγεται με βάση τον αλγόριθμο: 

 

ΣΕΒΜγ = 0.3 ((ΕΒΜγα1 +...+ ΕΒΜγα7 ): 7γα)+ 0.7 ((ΕΒΜγε1 + ΕΒΜγε2 + ΕΒΜγε3 + ΕΒΜγε4 ): 4γε) 

 
       όπου ΣΕΒΜγ: Συνολική Ετήσια Βαθμολογία Μαθητή 

                 ΕΒΜγα: Ετήσια Βαθμολογία Μαθήματος 1ης ομάδας  

                 ΕΒΜγε: Ετήσια Βαθμολογία Μαθήματος Επιλογής 

                       7γα: Αριθμός Μαθημάτων 1ης ομάδας 

                       4γε: Αριθμός Μαθημάτων Επιλογής 



Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου 

• Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου: Εξάγεται από τη σχέση: 

 

ΒΑπΛ = 0.10 ΣΕΒΜα + 0.30 ΣΕΒΜβ + 0.60 ΣΕΒΜγ  

 

           όπου ΒΑπΛ: Βαθμός Απολυτηρίου 

                ΣΕΒΜα : Βαθμός Προαγωγής Α΄ τάξης  

                 ΣΕΒΜβ: Βαθμός Προαγωγής Β΄ τάξης  

                ΣΕΒΜγ : Βαθμός Αποφοίτησης Γ΄ τάξης 


