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Καλοδήμος Δ.-ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 13/12/2014 

Άρθρο 57 

Ρύθμιση θεμάτων διάρθρωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 

 

1. Τα εδάφια α΄και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίστανται ως 

ακολούθως: 

«3. Στη Γ΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα τριών 

(33) ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δεκατριών (13) 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 την προτίμησή τους. 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, τεσσάρων (4) ωρών και τη Λογοτεχνία, δύο (2) 

ωρών.  

β) Ιστορία, δύο (2) ωρών. 

γ) Θρησκευτικά, μίας (1) ώρας.  

δ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) και  

ε) Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών.» 

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι:  

α) Φυσική, έξι (6) ωρών. 

 β) Μαθηματικά, οκτώ (8) ωρών ή Βιολογία, οκτώ (8) ωρών. 

γ) Χημεία, έξι (6) ωρών ή Πληροφορική, έξι (6) ωρών.» 

3. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«5. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε ώρες εντός πρωινής λειτουργίας δύναται να λειτουργούν 

τμήματα ειδικών μαθημάτων, ιδίως ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, ισπανικών, ιταλικών, για 

την προετοιμασία των μαθητών που επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές 

Κατευθύνσεις που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα 

ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των τμημάτων ειδικών μαθημάτων, ο αριθμός των 

μαθητών ανά τμήμα, τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή 

λεπτομερειακό θέμα.» 

  


