
Μαθήματα Α΄ Λυκείου
(ΥΑ 74181/Δ2/15-6-2020 ΦΕΚ τ.Β 2338/15-6-2020)

Μαθήματα Γενικής Παιδείας-Κοινού Προγράμματος

Ελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ώρες

9 ώρες

Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 4 ώρες

Μαθηματικά
Άλγεβρα 3 ώρες

5 ώρες
Γεωμετρία 2 ώρες

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική 2 ώρες

6 ώρεςΧημεία 2 ώρες

Βιολογία 2ώρες
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Με κόκκινο χρώμα τα μαθήματα

που εξετάζονται τον Ιούνιο



Μαθήματα Α΄ Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας-Κοινού Προγράμματος

Θρησκευτικά 2 ώρες

Ιστορία 2 ώρες

Αγγλικά 3 ώρες

Γαλλικά ή Γερμανικά 2 ώρες

Φυσική Αγωγή 2 ώρες

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου 
και Κοινωνιολογία)

2 ώρες

Εφαρμογές Πληροφορικής 2 ώρες

Σύνολο Κοινού Προγράμματος 35 
ώρες/εβδομάδα
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3. Στη Β΄ τάξη Λυκείου εισαγωγή των 
Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού:

o Κοινό πρόγραμμα 30 ωρών την εβδομάδα,

o Ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού 5 ωρών την
εβδομάδα:

oΟμάδα μαθημάτων Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνικά

Λατινικά

oΟμάδα μαθημάτων Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά

Φυσική
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Μαθήματα Β΄ Λυκείου
(ΥΑ 74181/Δ2/15-6-2020 ΦΕΚ τ.Β 2338/15-6-2020)

Μαθήματα Γενικής Παιδείας-Κοινού Προγράμματος

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία

2 ώρες

6 ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 4 ώρες

Μαθηματικά
Άλγεβρα 3 ώρες

5 ώρες
Γεωμετρία 2 ώρες

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική 2 ώρες

6 ώρεςΧημεία 2 ώρες

Βιολογία 2 ώρες
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Μαθήματα Β΄ Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας-Κοινού Προγράμματος

Θρησκευτικά 2 ώρες

Ιστορία 2 ώρες

Αγγλικά 2 ώρες

Γαλλικά ή Γερμανικά 1 ώρα

Φυσική Αγωγή 2 ώρες

Φιλοσοφία 2 ώρες

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 2 ώρες

Σύνολο Κοινού Προγράμματος 30 
ώρες/εβδομάδα
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Μαθήματα Β΄ Λυκείου

Ομάδα μαθημάτων Προσανατολισμού

Ομάδα μαθημάτων Ανθρωπιστικών 
Σπουδών

ή

Ομάδα μαθημάτων Θετικών
Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία 

3 ώρες Φυσική 2 ώρες

Λατινικά 2 ώρες Μαθηματικά 3 ώρες

Σύνολο ωρών σε κάθε Ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού 5 ώρες

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος και Ομάδας μαθημάτων 
προσανατολισμού

35 ώρες/ 
εβδομάδα
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Προαγωγή Μαθητών Α &Β Γενικού Λυκείου 
(ΥΑ 102474/Δ2/20-8-2021 ΦΕΚ τ.Β 4134/9-9-2021)

• Τα μαθήματα της Α΄ τάξης Ημερήσιου κατανέμονται σε δύο (2) 
ομάδες:
– Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που 

εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:
• Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη 

συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική 
Λογοτεχνία),

• Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία),
• Ιστορία,
• Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία),
• Αγγλικά

– Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας 
και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις.
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Προαγωγή Μαθητών Α &Β Γενικού Λυκείου 
(ΥΑ 71388/Δ2/8-5-2019 ΦΕΚ τ.Β 1674/14-5-2019, ΥΑ 107268/Δ2/3-7-2019 ΦΕΚ τ. Β 2881/5-7-2019)

• Τα μαθήματα της Β΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 
κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
– Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται 

γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:
• Γενικής Παιδείας:

– Ελληνική Γλώσσα (μόνο ο κλάδος Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία),
– Ιστορία,
– Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία),
– Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία),
– Αγγλικά

• και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.

– Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές 
εξετάσεις.

8



Προαγωγή Μαθητών Α & Β Γενικού Λυκείου 
( Αρθ. 109 §1,2,3 Ν 4160/2019 ΦΕΚ τ.Α 70/7-5-2019)

• Για τις Α΄ και Β΄ 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 

Α+Β+2Γ

4
• Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που 

αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος των βαθμών 
των μαθημάτων-κλάδων.

• Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, 
βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των 
βαθμών των δύο (2) τετραμήνων.
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Προαγωγή Μαθητών Α & Β Γενικού Λυκείου 
(Αρθ. 112 §1,2,3 Ν 4160/2019 ΦΕΚ τ.Α 70/7-5-2019)

• Για την προαγωγή των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. 
τουλάχιστον 10, ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών 
ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς 
εξεταζόμενων μαθημάτων.

• Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν 
επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, 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). 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, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν 
επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
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Τράπεζα Θεμάτων 
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

• Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις 
προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης κάθε 
τύπου Λυκείου, τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται 
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία 
επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης 
Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες 
το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους.
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Μαθήματα Γ΄ Λυκείου
(ΥΑ 74181/Δ2/15-6-2020 ΦΕΚ τ.Β 2338/15-6-2020)

Μαθήματα Γενικής Παιδείας-Κοινού Προγράμματος

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 6 ώρες

Θρησκευτικά 1 ώρα

Αγγλικά 2 ώρες

Φυσική Αγωγή 3 ώρες

Ιστορία (το διδάσκονται οι 
μαθητές που επιλέγουν την 
Ομάδα Προσανατολισμού 
Θετικών Σπουδών και Σπουδών 
Υγείας και την Ομάδα 
Προσανατολισμού Σπουδών 
Οικονομίας και Πληροφορικής)

Μαθηματικά (το διδάσκονται οι 
μαθητές που επιλέγουν την
Ομάδα Προσανατολισμού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών) 2 ώρες

Σύνολο Κοινού Προγράμματος 14 ώρες/ 
εβδομάδα
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Μαθήματα Γ΄Λυκείου

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνικά 6 ώρες

Ιστορία 6 ώρες

Λατινικά 6 ώρες

Σύνολο ωρών Ομάδας μαθημάτων προσανατολισμού 18 ώρες

13



Μαθήματα Γ΄ Λυκείου

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά 6 ώρες

Φυσική 6 ώρες

Χημεία 6 ώρες

Σύνολο ωρών Ομάδας μαθημάτων προσανατολισμού 18 ώρες
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Μαθήματα Γ΄ Λυκείου

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

Φυσική 6 ώρες

Χημεία 6 ώρες

Βιολογία 6 ώρες

Σύνολο ωρών Ομάδας μαθημάτων προσανατολισμού 18 ώρες
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Μαθήματα Γ΄ Λυκείου

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθηματικά 6 ώρες

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 6 ώρες

Πληροφορική 6 ώρες

Σύνολο ωρών Ομάδας μαθημάτων προσανατολισμού 18 ώρες
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Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου 
(Ν 4692/2020 ΦΕΚ τ.Α 111/12-6-2020 άρθρο 8, ΥΑ 102474/Δ2/20-6-2021, φεκ τ.Β 4134/9-9-2021)

)

• Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 
κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
– Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νεοελληνική 

Γλώσσα και Λογοτεχνία», Μαθηματικά ή Ιστορία και όλα τα μαθήματα 
Ομάδων Προσανατολισμού, τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις 
απολυτήριες εξετάσεις.

– Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας 
και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις 
απολυτήριες εξετάσεις

• Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς 
εξεταζόμενο είναι το άθροισμα του ετήσιου προφορικού βαθμού 
σε ποσοστό 60% και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων σε 
ποσοστό 40%

• Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας 
επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων
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Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου 
(άρθ. 8 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020), παρ. 1 του άρθρ. 163 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-

12-2020)
)

• Για την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον 10 ο οποίος 
προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη 
γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

• Οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 
παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική 
περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από 
δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται 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 Γενικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του 
Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική 
περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη 
παράγραφο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι 
μικρότερος από δέκα (10).

• Οι μαθητές που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. 
απόλυσης μπορούν:

– να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου
– 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. Για τα μαθήματα της 
Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1ος Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ος Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ος Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

• Όλοι οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να 
δηλώσουν σχολές του επιστημονικού πεδίου 
που αντιστοιχεί στον προσανατολισμό που 
έχουν επιλέξει.

• Εξετάζονται στα 3 μαθήματα Προσανατολισμού 
και την Νεοελληνική Γλώσσα

• Η κάθε σχολή μέχρι 31/5/2022 θα πρέπει να 
ορίσει τον συντελεστή βαρύτητας των 4 
μαθημάτων
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

• Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε 
ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά́ εξεταζόμενα
μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) 
και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

• Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. 
Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή
εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες
προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή
πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας
που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές
δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.
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Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 
(ΕΒΕ)

• Υπολογίζεται ο μέσος όρος των επιδόσεων των 
εξετασθέντων, βάσει των βαθμολογιών του συνόλου των 
υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ως εκ 
τούτου, διαμορφώνεται ένας βαθμός στη βαθμολογική 
κλίμακα του 20, επί του οποίου κάθε τμήμα επιλέγει μια τιμή 
από 0,7 έως 1,2.

• Για παράδειγμα, έστω ότι η ΕΒΕ για ένα πεδίο 
διαμορφώνεται στο 12 βάσει των βαθμολογιών των 
υποψηφίων. Αν το τμήμα επιλέξει να ορίσει τον συντελεστή 
στο 0,90, τότε η βάση για το τμήμα διαμορφώνεται σε 10,8.

• Αντιθέτως, στο ίδιο παράδειγμα με συντελεστή 1,20, η βάση 
διαμορφώνεται στο 14,4.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
• Οι φετινοί υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022,  θα 

συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο για τα Πανεπιστήμια (ονομάζεται μηχανογραφικό δελτίο πρώτης 
φάσης) ενώ υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσουν και μηχανογραφικό δελτίο για διεκδίκηση μιας θέσης στα 
δημόσια ΙΕΚ (αυτό ονομάζεται παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο και υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο 
υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης).

• Στο μηχανογραφικό δελτίο για τα Πανεπιστήμια (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης) θα επιλέξουν 
καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο 
έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών, 
τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου

• Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες 
επιλογές τους, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο 
δεύτερης φάσης), επιλέγοντας, χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις 
επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε.

• Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών 
κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά την πρώτη φάση της διαδικασία. Στη διαδικασία υποβολής 
μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης, μπορούν να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν 
παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο (διεκδικώντας μια θέση σε δημόσιο ΙΕΚ).

• Το Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο

• Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι, που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δύνανται να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου 
μηχανογραφικού δελτίου καθώς 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 προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφιους των 
πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται κατά 
την ίδια περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης. Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στις 
πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτη φάσης όσο και 
το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Χαρακτηρισμός φοίτησης των μαθητών 

(ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019, ΦΕΚ τ.Β 2005/31-5-2019 Άρθρο 28)

• Η φοίτηση όλων των μαθητών των ημερησίων 
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.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Χαρακτηρισμός φοίτησης των μαθητών 

(ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019, ΦΕΚ τ.Β 2005/31-5-2019)

• Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην 
περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των απουσιών 
του μαθητή που σημειώθηκε κατά το λήγον
διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις εκατό 
δεκατέσσερις (114) ανεξάρτητα από τους λόγους 
πραγματοποίησής τους (Άρθρο 28 §3)
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

• Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή 
που σημείωσε πάνω από εκατόν
δεκατέσσερις (114) απουσίες.

• Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση 
χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι 
υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση 
τους στην ίδια τάξη. (Άρθρο 28 § 4)
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Απουσίες δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

(Άρθρο 24)

1) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες 
λειτουργίας του, μαθητών που συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το 
Εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα 
προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις 
όργανα.

2. β) Απουσίες μαθητών για την προσέλευση 
τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής 
Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόμιμα. 27



Απουσίες δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

(Άρθρο 24)

3. Απουσίες μαθητών του Ρωμαιοκαθολικού 
Δόγματος, του Εβραϊκού θρησκεύματος και 
του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά 
τις ημέρες των εορτών 

Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περίπτωσης αυτής, 
πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 (Α’ 
75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του μαθητή ή του 

κηδεμόνα του εάν είναι ανήλικος, για το θρήσκευμα.
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Απουσίες δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

(Άρθρο 24)

4. απουσίες μαθητών/τριών που 
πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής 
τους σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό 
Λύκειο μέχρι δύο (2) ημέρες,

5. απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες
απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη 
διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα 
πραγματοποίησης της διδασκαλίας 
παρευρίσκονται στο σχολείο. 29



Απουσίες δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

(Άρθρο 24)

6. απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά 
δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο,

7. απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό,

8. απουσίες μαθητών/τριών οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη 
ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ 
που βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή σε 
απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που βεβαιώνεται 
από τον οικείο φορέα
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Απουσίες που δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν 
προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το 
διδακτικό έτος:

α) για τους μαθητές που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά 
μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,

β) για τους μαθητές που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής 
μοσχεύματος,

γ) για τους μαθητές που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και 
υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,

δ) για τους μαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η υπουργική απόφαση 2209/1998 (Β’ 314),

ε) για τους μαθητές που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική 
αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό 
ίδρυμα.
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Απουσίες που δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών πρέπει

• α. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα 
περίπτωση του προβλήματος υγείας.

• β. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου 
φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο 
Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή 
Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή 
Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή 
του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου ή 
δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και 
σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της 
ιδιωτικής Κλινικής.
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Απουσίες που δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών 
μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και 
επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα 
ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού 
όπως:

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα 
χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα 
νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες 
παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε Νοσοκομείο ή 
επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο
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Απουσίες που δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών πρέπει

• α. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα 
περίπτωση του προβλήματος υγείας.

• β. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου 
φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο 
Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή 
Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή 
Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή 
του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου ή 
δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και 
σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της 
ιδιωτικής Κλινικής.
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Απουσίες που δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Γ. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις 
αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά 
από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η αίτηση του μαθητή, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και 
δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη 
του Συλλόγου Διδασκόντων όπου εξετάζεται το αίτημα και, εφόσον ισχύουν 
οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε 
περίπτωση μαθητή, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο.
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Απουσίες που δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

• Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων 
καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 
απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως 5 
εργάσιμων ημερών σε περιόδους έξαρσης 
εποχικών επιδημιών, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση επίσημου φορέα του Υπουργείου 
Υγείας και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται 
κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση πρόσφατης 
βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού 
ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το 
είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

• Οι απουσίες που οφείλονται σε COVID 36



Απουσίες που δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

• Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων καταχωρίζονται αλλά δεν 
προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών λόγω συμμετοχής τους σε σχολικές 
αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση 
του ΥΠΑΙΘ.

• Η φοίτηση των μαθητών, οι οποίοι ως αθλητές μέλη των ελληνικών εθνικών 
ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε 
ολυμπιακούς, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες ή 
άλλες αθλητικές διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες, στις οποίες είναι μέλη, 
υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής ακόμη και αν, 
πέραν του προβλεπόμενου ορίου των 114 απουσιών, πραγματοποιήσουν μέχρι 
140 επιπλέον Απουσίες.

• Η φοίτηση των μαθητών που συμμετέχουν σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή 
διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική 
ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, 
πέραν του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων 114 απουσιών 
πραγματοποιήσουν μέχρι και 70 επιπλέον απουσίες.
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Απουσίες που δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Οι απουσίες μαθητών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία 
καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της 
φοίτησης, ως εξής: 

Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο μαθητής προσφέρει αίμα για ασθενή του 
συγγενικού του περιβάλλοντος. 

Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο μαθητής, με δική του πρωτοβουλία, 
προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο μαθητής 
ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης 
ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.

Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών αίματος καθορίζονται από 
το π.δ. 138/2005 (Α’ 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί 
αιμοδότες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.
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Ενημέρωση γονέων –
Υποχρεώσεις γονέων μαθητών που απουσιάζουν

(Άρθρο 29)

• Για την τακτική παρακολούθηση της 
φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας 
κάθε μαθητή που απουσίασε από το σχολείο 
οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους 
λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους 
τρόπους επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, 
κινητό), που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά 
την εγγραφή του μαθητή σε αυτό.
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Ενημέρωση γονέων –
Υποχρεώσεις γονέων μαθητών που απουσιάζουν

(Άρθρο 29)

• Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος 
οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για 
την απουσία των μαθητών και να 
πληροφορείται τους λόγους της απουσίας 
τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με 
τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από 
λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των 
γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή.
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Ενημέρωση γονέων –
Υποχρεώσεις γονέων μαθητών που απουσιάζουν

(Άρθρο 29)

• Σε περίπτωση που μαθητής έχει απουσιάσει τρεις 
συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) 
συνολικά απουσίες, ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος 
του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες 
του μαθητή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με 
επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και 
ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου. Μετά την πρώτη 
ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, ο εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει 
μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.
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Ενημέρωση γονέων –
Υποχρεώσεις γονέων μαθητών που απουσιάζουν

(Άρθρο 29)

• Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες 
του ημερήσιου προγράμματος 
(συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή 
τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, 
χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, 
αναζητούνται οι λόγοι και 
πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού 
χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται 
απαραίτητες.
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Ηλεκτρονική Ανανέωση Εγγραφής
Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 Άρθρο 21

• Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται από τον κηδεμόνα του μαθητή, 
ή τον ίδιο αν είναι ενήλικος, με χρήση των κωδικών taxisnet σε 
ημερομηνίες που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας

• Μετά την οριστική κατάταξη στο σχολείο προσέρχονται εμπρόθεσμα 
μέχρι την έναρξη των μαθημάτων στη Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου 
και υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία 
δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 13, εφόσον οι μαθητές είναι ανήλικοι. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση 
δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της 
πορείας φοίτησης του μαθητή, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για 
την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου 
στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
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