
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Α΄-Β΄-Γ΄ 

ΣΑΞΔΩΝ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 
Μπιλανάκη Ελευθερία 

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 



Σα μαθήμαηα  (γενικής παιδείας)  Α 

ΛΤΚΕΙΟΤ 

 
• α) Ελληνική Γλώζζα, ελλέα (9) δηδαθηηθώλ ωξώλ, κε δηαθξηηά δηδαθηέα αληηθείκελα – 

θιάδνπο ηελ Αρταία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ηε Νέα Ελληνική Γλώζζα 
και Λογοηετνία γηα ηα νπνία δηαηίζεληαη πέληε (5), δύν (2) θαη δύν (2) ώξεο, 
αληίζηνηρα. 

• β) Μαθημαηικά, πέληε (5) ωξώλ, κε δηαθξηηά δηδαθηέα αληηθείκελα – θιάδνπο ηελ 
Άλγεβρα και τη Γεωμετρία γηα ηα νπνία δηαηίζεληαη ηξεηο (3) ώξεο θαη δύν (2) ώξεο, 
αληίζηνηρα. 

• γ) Φσζικές Επιζηήμες, έμη (6) ωξώλ, κε δηαθξηηά αλά δύν ώξεο δηδαθηέα αληηθείκελα – 
θιάδνπο ηε Φσζική, ηη Υημεία και ηη Βιολογία γηα ηα νπνία δηαηίζεληαη αλά 
αληηθείκελν δύν (2) ώξεο. 

• δ) Ιζηορία, δύν (2) ωξώλ. 
• ε) Πολιηική Παιδεία, ηξηώλ (3) ωξώλ, κε δηδαθηέα αληηθείκελα Οικονομία, Πολιτικοί 

Θεσμοί και Αρτές Δικαίοσ και Κοινωνιολογία. 

• ζη) Θρηζκεσηικά, δύν (2) ωξώλ. 
• δ) Ερεσνηηική Εργαζία (ζπλζεηηθή εξγαζία / project), δύν (2) ωξώλ. 

• ε) Ξένη Γλώζζα, δύν (2) ωξώλ, (Αγγιηθά, Γαιιηθά ή Γεξκαληθά). 
• ζ) Φσζική Αγωγή, δύν (2) ωξώλ. 

 

 



Σα μαθήμαςα επιλξγήπ Α ΛΤΚΕΙΟΤ 

 
• α) Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, δύν (2) ωξώλ. 

• β) Γεωινγία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθώλ Πόξωλ, δύν (2) 

ωξώλ. 

• γ) Διιεληθόο θαη Δπξωπαϊθόο Πνιηηηζκόο δύν (2) 

ωξώλ θαη 

• δ) Καιιηηερληθή Παηδεία, δύν (2) ωξώλ. 

 



ΝΟΜΟΘΔΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ 

 
• Ν. 4186/ΦΕΚ 193/τ.1./17-9-2013 



ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ 

 



Σα μαθήμαηα γενικής παιδείας  

Β ΛΤΚΕΙΟΤ 

 • α) Ελληνική Γλώζζα, έμη (6) δηδαθηηθώλ ωξώλ, κε δηαθξηηά δηδαθηέα αληηθείκελα – θιάδνπο 
ηελ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία, ηε Νέα Διιεληθή Γιώζζα θαη Λνγνηερλία γηα 
ηα νπνία δηαηίζεληαη αλά αληηθείκελν δύν (2) ώξεο. 

• β) Μαθημαηικά, πέληε (5) ωξώλ, κε δηαθξηηά δηδαθηέα αληηθείκελα – θιάδνπο ηελ Άιγεβξα 

θαη ηε Γεωκεηξία γηα ηα νπνία δηαηίζεληαη ηξεηο (3) θαη δύν (2) ώξεο, αληίζηνηρα. 

• γ) Φσζικές Επιζηήμες, έμη (6) ωξώλ, κε δηαθξηηά δηδα− θηέα αληηθείκελα – θιάδνπο ηε 
Φπζηθή, ηε Υεκεία θαη ηε Βηνινγία γηα ηα νπνία δηαηίζεληαη αλά αληηθείκελν δύν (2) ώξεο. 

• δ) Ειζαγωγή ζηις Αρτές ηης Επιζηήμης ηων Η/Τ, κία (1) ώξα. 

• ε) Ιζηορία, δύν (2) ωξώλ. 

• ζη) Φιλοζοθία, δύν (2) ωξώλ. 

• δ) Πολιηική Παιδεία, δύν (2) ωξώλ, κε δηδαθηέα αληηθείκελα Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί 
θαη Αξρέο Γηθαίνπ θαη Κνηλωληνινγία. 

• ε) Θρηζκεσηικά, δύν (2) ωξώλ. 

• ζ) Ερεσνηηική Εργαζία (ζπλζεηηθή εξγαζία / project), κία (1) ώξα. 

• η ) Ξένη Γλώζζα, δύν (2) ωξώλ, (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά). 

• ηα) Φσζική Αγωγή, κίαο (1) ώξαο. 
 



Σα μαθήμαηα προζαναηολιζμού ηων 

Ανθρωπιζηικών ποσδών Β ΛΤΚΕΙΟΤ 

 
• α) Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία, ηξηώλ 

(3) ωξώλ θαη 

• β) Βαζηθέο Αξρέο Κνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ 

(Κνηλωληνινγία, Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε θαη Πνιηηηθή 

Δπηζηήκε), δύν (2) ωξώλ. 

 



Σα μαθήμαςα ποξραμαςξλιρμξύ ςωμ 

Θεςικώμ πξσδώμ Β ΛΤΚΕΙΟΤ 

 
• α) Φπζηθή, ηξηώλ (3) ωξώλ θαη 

• β) Μαζεκαηηθά, δύν (2) ωξώλ. 

 



Γ   ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

• ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΩΡΕ 
ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ 1 
ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 2  
ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ1 
ΙΣΟΡΙΑ 2 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ θαη ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 
ΙΣΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ1 
ΞΔΝΗ ΓΛΩΑ (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 
ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 
ΤΝΟΛΟ 15 

 



Ποόγοαμμα ςωμ Μαθημάςωμ Ποξραμαςξλιρμξύ ςηπ Γ
  

 

ςάνηπ Ημεοήριξσ Γεμικξύ Λσκείξσ  

 



Ομάδα Ποξραμαςξλιρμξύ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
• ΜΑΘΗΜΑΣΑ                                 ΩΡΔ 

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ      5 

ΙΣΟΡΙΑ                                            3 

ΛΑΣΙΝΙΚΑ                                        3 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ                                 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ                           2 

ΤΝΟΛΟ                                         15 

 



Ομάδα Ποξραμαςξλιρμξύ ΘΕΣΙΚΩΝ 

ΠΟΤΔΩΝ 
• ΜΑΘΗΜΑΣΑ                                 ΩΡΔ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ                               5 

ΦΤΙΚΗ                                           3 

ΥΗΜΔΙΑ                                          3 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                       2 

ΑΔΠΠ (Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό 

Πεξηβάιινλ)                                    2 

ΤΝΟΛΟ                                       15 

 



Ομάδα Ποξραμαςξλιρμξύ ΠΟΤΔΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

 
• ΜΑΘΗΜΑΣΑ                                  ΩΡΔ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ                                5 

ΑΟΘ (Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο) 3 

ΙΣΟΡΙΑ                                            3 

ΑΔΠΠ (Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό 

Πεξηβάιινλ)                                     2 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ                          2 

ΤΝΟΛΟ                                        15 

 



Σα Μαζήκαηα Δπηινγήο ηεο Γ
  

ηάμεο 

Ηκεξήζηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ  
• δηδάζθνληαη δύν (2) ώξεο θαη νη καζεηέο ηεο επηιέγνπλ 

κεηαμύ ηωλ εμήο πξνζθεξόκελωλ καζεκάηωλ:  
• α) Γεύηεξε Ξέλε γιώζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά),  
• β) Διεύζεξν ρέδην, γ) Γξακκηθό ρέδην,  
• δ) Ιζηνξία ηεο Σέρλεο, 
•  ε) Αξρέο Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη 

Τπεξεζηώλ (ΑΟΓΔΤ).  
• Όζνη καζεηέο επηζπκνύλ λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηηο εμεηάζεηο 

ηωλ Δηδηθώλ Μαζεκάηωλ Διεύζεξνπ ρεδίνπ θαη Γξακκηθνύ 
ρεδίνπ, δύλαληαη λα δειώζνπλ όηη ζέινπλ λα 
παξαθνινπζήζνπλ θαη ηα δύν καζήκαηα, εθ ηωλ νπνίωλ ην 
έλα ζα δηδάζθεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξήζηνπ ωξνιόγηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
 



ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

• Ν. 4327/ΦΕΚ 50/τ.1./14-5-2015 


