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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 137433/Γ2
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27−06−2005 υπουρ−
γική απόφαση (Β΄ 921) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμ−
μα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενι−
αίου Λυκείου».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παρ. 9 του άρθρου
8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ.
2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύ−
κειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις».
3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/
2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα−
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις».
4) Την υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6) Την υπ’ αριθ. 52/25−08−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27−06−2005
υπουργική απόφαση (Β΄ 921) ως προς τη Γ΄ τάξη Γενι−
κού Λυκείου ως εξής:
Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά
δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως και το μάθημα Γενι−
κής Παιδείας Φυσική Αγωγή διδάσκεται 2 ώρες.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27−06−2005
(Β΄ 921) υπουργική απόφαση.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για το σχολικό έτος 2014−
2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 137429/Γ2
Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο.

(2)

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/85
(Α΄167) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2. Την υπ’ αριθ. 115475/Γ2/21−08−2013 (Β΄ 2121) υπουρ−
γική απόφαση με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο
Πρόγραμμα του Ημερησίου Γυμνασίου.
3. Την υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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5. Την υπ’ αριθ. 48/21−07−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1) Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου διδάσκονται
ως β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα
(παράλληλη διδασκαλία).
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμή−
ματος παράλληλης διδασκαλίας στη β΄ ξένη γλώσσα εί−
ναι δώδεκα (12) μαθητές. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της
ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός
μπορεί να μειωθεί στους δέκα (10) μαθητές, με απόφαση
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μία
γλώσσα, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα
β΄ ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί
στο σχολείο.
Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της
τάξης είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού μαθητών
για τη δημιουργία τμήματος β΄ ξένης γλώσσας, με από−
φαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα β΄ ξένης
γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.
2) Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄
τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και
στις επόμενες τάξεις. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να
αλλάξουν την προτίμησή τους για τη β΄ ξένη γλώσσα
έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
3) Στη β΄ ξένη γλώσσα οι μαθητές χωρίζονται σε τμή−
ματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Η κατανομή των
μαθητών σε τμήματα β΄ ξένης γλώσσας καθορίζεται με
βάση την αλφαβητική σειρά. Τα αριθμητικά στοιχεία της
παρ. 1 ισχύουν όταν στο σχολείο λειτουργεί ένα τμήμα
για την κάθε β΄ ξένη γλώσσα. Τα τμήματα συμπτύσσο−
νται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129818/Γ2/16−09−2013 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 2451) και δημιουργείται τμήμα
για τη β΄ ξένη γλώσσα από τους μαθητές όλων των
τμημάτων της ίδιας τάξης.
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός
των τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τμήματα
της τάξης είναι δυνατόν να διαμορφώνονται σύμφωνα
με την επιλογή των μαθητών στη β΄ ξένη γλώσσα με
αλφαβητική σειρά και δημιουργούνται τμήματα τάξης με
μαθητές που έχουν επιλέξει την ίδια β΄ ξένη γλώσσα, τα
οποία πρέπει να είναι αριθμητικά περίπου ισοδύναμα.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2014−15.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 137430/Γ2
(3)
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και της περ. ι της παρ. 2
του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) κοι−
νή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο
Κουκοδήμο.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθ. 48/21−07−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέ−
γουν ως ξένη γλώσσα μία από τις γλώσσες που διδά−
χτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ Αγγλικής, Γαλλικής και
Γερμανικής γλώσσας.
Α) Με την έναρξη του σχολικού έτους οι μαθητές
της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν την ξένη
γλώσσα την οποία επιθυμούν να διδαχθούν. Οι μαθητές
έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για
την ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε
διδακτικού έτους.
Β) Τα τμήματα ξένων γλωσσών συγκροτούνται με
βάση τις επιλογές των μαθητών. Ο ελάχιστος αριθμός
μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος
είναι δεκατέσσερις (14). Σε απομονωμένες σχολικές μο−
νάδες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν
να λειτουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές.
Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε
μία γλώσσα, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε
τμήμα ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουρ−
γηθεί στο σχολείο.
Γ) Η επιλογή της ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ τάξη
του Γενικού Λυκείου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και
στις επόμενες τάξεις.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2014−15.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 137437/Γ2
(4)
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Τεχνολογία»
για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 11 εδαφ. γ του ν. 1566/
1985 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του άρθρου 7 παρ 1, 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
Α΄ 188) “Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες διατάξεις”.
2. Τα άρθρα 4 και 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση
και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 146).

