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Παρ. 2 του
άρθρου 4

Παρ. 3 του
άρθρου 4

Παρ. 4 του
άρθρου 4

Οι µαθητές της Γ΄ Τάξης Ηµερησίου και ∆΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
µε την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεµβρίου
επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική ∆ήλωση Οµάδας Μαθηµάτων
Προσανατολισµού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους µονάδα προ της λήξης
του προηγούµενου διδακτικού έτους.
Έκαστος µαθητής επιλέγει µία (1) Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού και
Επιστηµονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένα
Επιστηµονικά Πεδία Σχολών και Τµηµάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
στις οποίες επιθυµούν την εισαγωγή τους.
Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα
εξεταζόµενα µαθήµατα ανά Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού και Επιστηµονικό
Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής:
α) Ε.Π.Ε. - Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νοµικές:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραµµατεία. III. Ιστορία και IV. Λατινικά.
β) Ε.Π.Ε. − Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. II. Μαθηµατικά. III. Φυσική και IV.
Χηµεία.
γ) Ε.Π.Ε. − Επιστήµες Υγείας:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. II. Φυσική.
III. Χηµεία και IV. Βιολογία.
δ) Ε.Π.Ε. − Επιστήµες Οικονοµίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήµες:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. II. Μαθηµατικά και Στοιχεία
Στατιστικής. III. Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης και IV. Στοιχεία Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστηµών.
ε) Ε.Π.Ε. - Παιδαγωγικών Επιστηµών:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. II. Μαθηµατικά και Στοιχεία
Στατιστικής. III. Ιστορία και IV. Αρχές Φυσικών Επιστηµών.
Για τον υπολογισµό του Βαθµού Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
προσµετράται και ο «Βαθµός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α.).
Για την προσµέτρηση αυτή ο γενικός βαθµός προαγωγής της Α΄ τάξης Ηµερ. ΓΕΛ, της
Β΄ τάξης Ηµερ. ΓΕΛ, ο γενικός βαθµός απόλυσης της Γ΄ τάξης Ηµερ. ΓΕΛ εφόσον
έκαστος είναι µεγαλύτερος της µίας µονάδας σε σχέση µε τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά
Οµάδα Προσανατολισµού µαθηµάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις
αναπροσαρµόζεται (κατά περίπτωση προς τα πάνω ή προς τα κάτω) ώστε να µην απέχει
περισσότερο από µία (1) µονάδα από τον βαθµό του Μ.Ο. και στη συνέχεια ο
αναπροσαρµοσµένος «προαγωγικός» βαθµός της Α΄ λυκείου πολλαπλασιάζεται µε
συντελεστή 0,4, της Β΄ µε συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ΄τάξης µε συντελεστή
0,9. Το άθροισµα των τριών διαιρούµενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α..
Β.Π.Α. = (Αν.Β. Α΄ ΓΕΛx 0,4 + Αν.Β. Β΄ΓΕΛx0,7 + Αν.Β. Γ΄ΓΕΛx0,9) /2
Το εν λόγω πηλίκο (και µέχρι του τρίτου δεκαδικού) λογίζεται ως πέµπτος
βαθµός για την εισαγωγή του µαθητή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Κατά τα λοιπά και για τους µαθητές και των τριών τάξεων
του
Γενικού
Λυκείου
ισχύουν
οι
εξουσιοδοτικές
και
µεταβατικές διατάξεις των άρθρων 42 και 45 του ίδιου νόµου.

Σελίδα 4η από 4η

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 193. Αθήνα 17 Σεπτεµβρίου 2013.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186 «Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
διατάξεις».
Αποσπασµατική παράθεση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ για «Το Γενικό Λύκειο».

λοιπές

και ειδικότερα για το ηµερήσιο ΓΕΛ προς ενηµέρωση των µαθητών της Α΄ ΓΕΛ για τη σχολική χρονιά 2013-2014.

Άρθρο 1 «Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου».
Παρ. 1 του
άρθρου 1
Παρ. 2 του
άρθρου 1

Το «Γενικό Λύκειο» αποτελεί εκπαιδευτική µονάδα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
παροχής γενικής παιδείας και βαθµιαίας εµβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιµέρους
γνωστικά αντικείµενα.
Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι ιδίως:
α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συµβάλλει στην ισόρροπη γνωστική,
συναισθηµατική, πνευµατική και σωµατική ανάπτυξη όλων των µαθητών.
β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δηµιουργικότητας και των
ικανοτήτων των µαθητών.
γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισµικής µας κληρονοµιάς αλλά και η
προετοιµασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.
δ) Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισµικής
ετερότητας στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας.
ε) Η ενδυνάµωση των αξιών της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της συλλογικότητας και της
αλληλεγγύης και η διαµόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.
στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι µαθητές να έχουν τη
δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δηµιουργία και τη δυνατότητα να
συµµετέχουν στην παραγωγή κοινών έργων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην οποία
µετέχουν.
ζ) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρµογής της γνώσης και επίλυσης προβληµάτων.
η) Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόµου για κριτική προσέγγιση και η ανάπτυξη
δεξιοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και
θ) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των µαθητών στην αγορά
εργασίας.

Παρ. 3 ...
Άρθρο 2 «∆ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Γενικού Λυκείου».
Παρ. 1 του
άρθρου 2

Η Α΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής
παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35)
συνολικά ωρών εβδοµαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρµόζεται εκπαιδευτικό πρόγραµµα
τριάντα τριών (33) ωρών εβδοµαδιαίως, µε εννέα (9) µαθήµατα, που είναι κοινό για
όλους τους µαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραµµα δύο (2) ωρών εβδοµαδιαίως που
αποτελείται από ένα (1) µάθηµα επιλογής το οποίο επιλέγεται µεταξύ τεσσάρων
µαθηµάτων.
Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι
τα εξής:
α) Ελληνική Γλώσσα, εννέα (9) διδακτικών ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα - κλάδους
την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα
οποία διατίθενται πέντε (5), δύο (2) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.
β) Μαθηµατικά, πέντε (5) ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα - κλάδους την Άλγεβρα και
τη Γεωµετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) ώρες και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.
γ) Φυσικές Επιστήµες, έξι (6) ωρών, µε διακριτά ανά δύο ώρες διδακτέα αντικείµενα - κλάδους
τη Φυσική, τη Χηµεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείµενο δύο (2) ώρες.
δ) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
ε) Πολιτική Παιδεία, τριών (3) ωρών, µε διδακτέα αντικείµενα Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί
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και Αρχές ∆ικαίου και Κοινωνιολογία.
στ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
ζ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία /project), δύο (2) ωρών.
η) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερµανικά).
θ) Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών.
Τα µαθήµατα επιλογής του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι τα εξής:
α) Εφαρµογές Πληροφορικής, δύο (2) ωρών.
β) Γεωλογία και ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων, δύο (2) ωρών.
γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισµός δύο (2) ωρών και

Παρ. 2 του
άρθρου 2

Τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού των Αν− θρωπιστικών Σπουδών είναι:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, δέκα (10) ωρών και
β) Λατινικά, τεσσάρων (4) ωρών και
γ) Ιστορία έξι (6) ωρών.

Τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού των Θετικών Σπουδών είναι:
α) Φυσική, έξι (6) ωρών.
β) Μαθηµατικά, οκτώ (8) ωρών ή Βιολογία οκτώ (8) ωρών (για τις Επιστήµες Υγείας).
γ) Χηµεία, έξι (6) ωρών.

Τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού των Οικονοµικών−Πολιτικών−Κοινωνικών
και Παιδαγωγικών Σπουδών είναι:

δ) Καλλιτεχνική Παιδεία, δύο (2) ωρών.
Στη Β΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων που
περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών
εβδοµαδιαίως και δύο (2) Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού, Ανθρωπιστικών και
Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως έκαστη οµάδα,
όπου οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν τη µία.
Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι
τα εξής:
α) Ελληνική Γλώσσα, έξι (6) διδακτικών ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα - κλάδους
την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα
οποία διατίθενται ανά αντικείµενο δύο (2) ώρες.
β) Μαθηµατικά, πέντε (5) ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα - κλάδους την Άλγεβρα και
τη Γεωµετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.
γ) Φυσικές Επιστήµες, έξι (6) ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα - κλάδους τη Φυσική, τη
Χηµεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείµενο δύο (2) ώρες.
δ) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ, µία (1) ώρα.
ε) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
στ) Φιλοσοφία, δύο (2) ωρών.
ζ) Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ωρών, µε διδακτέα αντικείµενα Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και
Αρχές ∆ικαίου και Κοινωνιολογία.
η) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
θ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), µία (1) ώρα.
ι ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερµανικά).
ια) Φυσική Αγωγή, µίας (1) ώρας.

Τα µαθήµατα προσανατολισµού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, τριών (3) ωρών και β) Βασικές Αρχές Κοινωνικών
Επιστηµών (Κοινωνιολογία, Οικονοµική Επιστήµη και Πολιτική Επιστήµη), δύο (2) ωρών.

α) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής, οκτώ (8) ωρών.
β) Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης έξι (6) ωρών, όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τµήµατα: Αρχές
Φυσικών Επιστηµών έξι (6) ωρών.
γ) Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών έξι (6) ωρών, όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά
Τµήµατα: Ιστορία έξι (6) ωρών.

Έκαστος µαθητής Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου επιλέγει µία (1) από τις Οµάδες
Μαθηµάτων Προσανατολισµού και Επιστηµονικό Πεδίο Εξειδίκευσης, όπως
ορίζονται στο άρθρο τέσσερα.
Παρ. 4…
Παρ. 5…
Άρθρο 3 «Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου».
Παρ. 1 του
άρθρου 3

Εδάφιο
τρίτο της
παρ. 3 του
άρθρου 3

τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ του προηγούµενου εδαφίου επαναλαµβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν
πληροί την προϋπόθεση β΄ του προηγούµενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά
αντικείµενα µαθηµάτων ή στα υπόλοιπα µαθήµατα, παραπέµπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε
αυτά και προάγεται ή επαναλαµβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόµενα ως άνω.

Τα µαθήµατα προσανατολισµού των Θετικών Σπουδών είναι:
α) Φυσική, τριών (3) ωρών και β) Μαθηµατικά, δύο (2) ωρών.

Παρ. 3 του
άρθρου 2

Στη Γ΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων
τριάντα τεσσάρων (34) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας
δεκατεσσάρων (14) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως και τρεις (3) Οµάδες
Μαθηµάτων Προσανατολισµού: την Οµάδα Ανθρωπιστικών, την Οµάδα των Θετικών
και την Οµάδα των Οικονοµικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών
µεταξύ των οποίων οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν της προτίµησής τους.
Εκάστη από τις οµάδες αυτές περιλαµβάνει είκοσι (20) συνολικά διδακτικές ώρες
εβδοµαδιαίως.
Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι
τα εξής:
α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, έξι (6) διδακτικών ωρών, µε διακριτά διδακτέα
αντικείµενα - κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα τέσσερις (4) ώρες και Λογοτεχνία δύο (2) ώρες.
β) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ , δύο (2) ωρών.
γ) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
δ) Θρησκευτικά, µίας (1) ώρας.
ε) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερµανικά) και
στ) Φυσική Αγωγή, µιας (1) ώρας.

Σελίδα 2η από 4η

Η αξιολόγηση στα µαθήµατα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην
ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεµάτων και θεµελιωδών εννοιών κάθε
γνωστικού αντικειµένου και ταυτόχρονα στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η
αυτοαξιολόγηση, η αξιοποίηση δεδοµένων για την παραγωγή τεκµηριωµένων
επιχειρηµάτων, η επινοητικότητα και η πρωτοτυπία κατά την επίλυση
προβληµάτων.
Προϋπόθεση για την προαγωγή του µαθητή από την Α΄ Τάξη ΓΕΛ στη Β΄Τάξη
ΓΕΛ αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β)
Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθµολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείµενο
των µαθηµάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηµατικών τουλάχιστον δέκα (10) και
τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα µαθήµατα. Όταν µαθητής δεν πληροί

Εδάφιο
δεύτερο της
παρ. 4 του
άρθρου 3

Προϋπόθεση για την προαγωγή των µαθητών από την Β΄ Τάξη ΓΕΛ στην
Γ΄Τάξη ΓΕΛ αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή ανώτερου του δέκα
(10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθµολογίας κατά διακριτό γνωστικό
αντικείµενο των µαθηµάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηµατικών και των
µαθηµάτων οµάδας προσανατολισµού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ
(8) σε καθένα από τα υπόλοιπα µαθήµατα. Όταν µαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄
και β΄ του προηγούµενου εδαφίου επαναλαµβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την
προϋπόθεση β΄ του προηγούµενου εδαφίου κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείµενα
µαθηµάτων ή µαθήµατα προσανατολισµού ή υπόλοιπα µαθήµατα παραπέµπεται σε επανεξέταση σε
αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαµβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόµενα ως άνω.

Παρ. 5…
Άρθρο 4 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου».
Παρ. 1 του
άρθρου 4

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται, µετά την απόλυση του
µαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που
προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, µε κλήρωση από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και
β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.
Σελίδα 3η από 4η
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