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Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 

λοιπές διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Άρθρο 1
Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου

1. Το «Γενικό Λύκειο» (Ηµερήσιο και Εσπερινό) αποτε−
λεί εκπαιδευτική µονάδα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
παροχής γενικής παιδείας και βαθµιαίας εµβάθυνσης 
και εξειδίκευσης στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα.

2. 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 πρωτοβου−
λίας, της δηµιουργικότητας και των ικανοτήτων των 
µαθητών.

γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πο−
λιτισµικής 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 δη−
µοκρατίας, 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 συν−
δυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δηµιουργία 
και τη δυνατότητα να συµµετέχουν στην παραγωγή κοι−
νών 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 αξιο−
ποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επι−
κοινωνιών και

θ) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των µαθητών στην αγορά εργασίας.

3. Στην Α΄Τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κά−
τοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου. 
Στη Β΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι από την Α΄ 
Τάξη του Γενικού ή του Επαγγελµατικού Λυκείου. Στη 
Γ΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι από τη Β΄ Τάξη 
του Γενικού Λυκείου.

Άρθρο 2
∆ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

Γενικού Λυκείου

1. Η Α΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη 
αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται 
πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά 
ωρών εβδοµαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρµόζεται εκπαι−
δευτικό πρόγραµµα τριάντα τριών (33) ωρών εβδο−
µαδιαίως, 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 αντι−

κείµενα Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και Αρχές ∆ικαίου 
και Κοινωνιολογία.

στ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
ζ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), 

δύο (2) ωρών.
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της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά δεν χρησιµοποιείται η 
εργαστηριακή υποδοµή του ΕΛ.Γ.Ο. − ∆ΗΜΗΤΡΑ.

Τα εργαστήρια των αυτοελεγχόµενων ή τα ιδιωτικά 
εργαστήρια που χρησιµοποιούνται για τις αναλύσεις του 
γάλακτος πρέπει να έχουν εγκριθεί ή καταχωρισθεί από 
την αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή ή τον ΕΛ.Γ.Ο. − ∆ΗΜΗ−
ΤΡΑ. Οι αναλύσεις γίνονται σύµφωνα µε την ενωσιακή 
νοµοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζεται η διαδι−
κασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης 
στον ΕΛ.Γ.Ο. − ∆ΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω εισφοράς, καθώς 
και κάθε σχετικό θέµα.»

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, κα−
ταργούνται οι διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 94 του 
ν. 2127/1993, όπως ισχύουν.

Άρθρο 55
Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων
1. Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραµµένων επιχει−

ρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργολη−
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφο−
ρών και ∆ικτύων, οι οποίες έχουν ηµεροµηνία λήξης 
από 1.1.2013 έως 31.12.2013 ή έχουν λάβει παράταση, σύµ−
φωνα µε την υποπαράγραφο 3 της παραγράφου Η.6 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 έως τις 30.6.2013, 
παρατείνονται από την ηµεροµηνία λήξης τους µέχρι 
31.12.2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό 
αίτηµα έως και εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου ή έχουν υποβάλει στην 
Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης.

Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται 
από την ψήφισή της.

Άρθρο 56
∆ιεύρυνση προστασίας των ΑΜΕΑ

Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 3227/2004 
(Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα Άτοµα µε Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί µέσα 
στο τελευταίο έτος πριν τη δηµοσίευση του παρόντος 
σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 
του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας ή δυνάµει αποφάσεων ασφαλιστικών 
µέτρων ή µε προσωρινές διαταγές, θεωρείται ως προς 
όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν 
να παρέχουν την εργασία τους δυνάµει του ν. 2643/1998, 
εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυµεί να συνεχίσει 
να τους απασχολεί.»

 Άρθρο 57

To άρθρο 15 του ν. 3404/2005 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παρ. 2 του άρθρου 15: «2. Το ποσοστό των κα−

τατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιµων 
προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού 
(αναγνωρισµένα από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ορίζεται σε πο−
σοστό 10% επί του αριθµού των εισακτέων σε κάθε 
τµήµα Πανεπιστηµίου. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, 
κατατάξεις πτυχιούχων Τµηµάτων Οδοντιατρικής σε 
Τµήµατα Ιατρικής και πτυχιούχων Τµηµάτων Ιατρικής 
σε Τµήµατα Οδοντιατρικής πραγµατοποιούνται σε ξε−

χωριστό ποσοστό 3% του αριθµού των εισακτέων στο 
Τµήµα υποδοχής.»

β. Η παρ. 3 του άρθρου 15: «3. Αν ο αριθµός που προ−
κύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω προς την αµέσως πλησιέστερη 
ακέραιη µονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς 
το µισό της µονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς 
τα πάνω προς την αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα. 
Επιµερισµός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα µε την 
προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή 
ανακατανοµή τυχόν εναποµένοντος ποσοστού σε άλλες 
κατηγορίες µετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέ−
πεται.»

γ. Η παρ. 4 του άρθρου 15: «4. Υπέρβαση του ποσο−
στού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των 
υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλει−
στικά µε κατατακτήριες εξετάσεις µε θέµατα ανάπτυξης 
σε τρία µαθήµατα. Στην επιλογή των υποψηφίων µε 
εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το 
αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υπο−
ψηφίων καθορίζεται από το άθροισµα, της βαθµολογίας 
όλων των εξεταζόµενων µαθηµάτων. Στη σειρά αυτή 
περιλαµβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική 
βαθµολογία τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες και µε 
την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, δέκα(10)µονά−
δες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) µαθήµατα. 
Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογί−
ας µέχρι να καλυφθεί το προβλεπόµενο ποσοστό. Αν 
υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι µε την ίδια συνολική 
βαθµολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαµβά−
νεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τµήµατος µε συναφή 
µαθήµατα µε το Τµήµα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται 
από τα αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών. Αν και ο 
αριθµός των συναφών µαθηµάτων εί ναι ίδιος µετα−
ξύ των ισοβαθµούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση 
µεταξύ των ισοδύναµων υποψηφίων. ∆εν επιτρέπεται 
επιλογή υποψηφίων που ισοβαθµούν µε τον τελευταίο 
κατατασσόµενο στο Τµήµα υποδοχής ως υπεράριθ−
µων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να προβλέπεται η 
καταβολή παραβόλου για τη συµµετοχή των υποψήφιων 
για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής µε 
εξετάσεις.»

δ. Η παρ. 5 του άρθρου 15: «5. Το εξάµηνο κατάταξης 
πτυχιούχων σε Τµήµα ορίζεται από τα αρµόδια όργανα 
της Σχολής και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο του 
7ου εξαµήνου για Τµήµατα Σχολών εξαετούς φοίτησης 
ή του 5ου εξαµήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος του 
Πανεπιστηµίου ή της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος 
του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. κατά περίπτωση οι κατατασ−
σόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων 
ή ασκήσεων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµα−
τος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο 
Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, 
οι κατατασσόµενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε 
µαθήµατα ή ασκήσεις, τα οποία σύµφωνα µε το πρό−
γραµµα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως 
ή επαρκώς στο Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε 
περίπτωση οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την 
εξέταση των µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκαν για 
την κατάταξή τους, εφόσον τα µαθήµατα αυτά αντι−
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στοιχούν σε µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών 
του Τµήµατος υποδοχής.»

ε. Προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται 
ειδικότερα θέµατα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετι−
κά µε τη διαδικασία των κατατάξεων των πτυχιούχων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.»

Άρθρο 58

Το διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το 
οποίο µέχρι τις 31.8.2013 είχε τοποθετηθεί στα πρώην 

παραρτήµατα του Κιλκίς και της Κατερίνης δύναται 
µόνο µε αίτησή του και κατά παρέκκλιση των κείµενων 
διατάξεων να µεταταγεί κατ’ εξαίρεση, χωρίς προκήρυ−
ξη, στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο εντάχθη−
καν µε το π.δ. 82/2013 τα ανωτέρω τµήµατα.

Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από τη δηµο−
σίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

  Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 2013

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ−Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ

 ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

Vassilis Charmandaris




