
  

 

                      

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β’/2016) Υπουργικής Απόφασης 
«Διαδικασίες σχετικά µε τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, µε το σύστηµα 
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που θεσπίστηκε µε το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».  

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 42 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) «Βοσκήσιµες γαίες 
Ελλάδας και άλλες διατάξεις».  
3. Τις διατάξεις της αριθµ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β’/2016) Υπουργικής Απόφασης 
«Διαδικασίες σχετικά µε τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, µε το σύστηµα 
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που θεσπίστηκε µε το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».  
4. Την σχετική Απόφαση του Ι.Ε.Π. (Απόσπασµα Πρακτικού 24/31-05-2018) για τις αλλαγές 
στον τρόπο αξιολόγησης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού 
Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου της Οµάδας Προσανατολισµού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών στις πανελλαδικές εξετάσεις. 
5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 
6. Τη µε αριθµ.πρωτ.Φ.1/Γ/303/138226/Β1/23-08-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.   
7. Τις διατάξεις  του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄) .  

Αποφασίζουµε 

Τροποποιούµε την αριθµ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β’/2016) Υπουργική Απόφαση 
«Διαδικασίες σχετικά µε τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, µε το σύστηµα 
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         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ     
           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
                                          ΤΜΗΜΑ Α’  
                                                 ----- 
            
Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37                                                                      Μαρούσι,     24  -  08 -  
2018   
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                           Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                     Φ.251/ 138819  /Α5 
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
                                                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ                                                   

                                      
                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                             -----
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εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση που θεσπίστηκε µε το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», ως ακολούθως:  

Άρθρο ΜΟΝΟ 

Το Κεφάλαιο «Α. Αρχαία Ελληνικά» µετά την παρ. 2 του άρθρου 3 της  αριθµ. Φ.251/37802/Α5 
(ΦΕΚ 698 Β’/2016) Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται, ως ακολούθως:  

«Α. Αρχαία Ελληνικά 

Για την εξέταση στο µάθηµα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου 
και  Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (µάθηµα Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών 
Σπουδών) ισχύουν τα εξής: 

1. Δίνονται στους µαθητές και στις µαθήτριες αποσπάσµατα διδαγµένου κειµένου 12 – 20 
στίχων µε νοηµατική συνοχή και τους ζητείται να απαντήσουν σε: 

i) Μία (1) ερώτηση κατανόησης µε την οποία ζητείται να αποκωδικοποιήσουν 
σηµεία του κειµένου και να αντλήσουν βασικές πληροφορίες που εντοπίζονται 
στο κείµενο. Η ερώτηση µπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήµατα µε τη 
µορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου (σωστού ή λάθους, πολλαπλών επιλογών, 
αντιστοίχισης, συµπλήρωσης κενών κλπ) ή ανοικτού τύπου 

ii) Δύο (2) ερωτήσεις ερµηνευτικές, που µπορεί να αναφέρονται σε ιδέες /αξίες/
προβλήµατα, σε στάσεις/ήθος/χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/
κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δοµή/σύνθεση του 
κειµένου, σε υφολογικά/αισθητικά θέµατα, µε βάση το απόσπασµα 

iii) Μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου που αναφέρεται στο γραµµατειακό είδος στο 
οποίο ανήκει το κείµενο, στον συγγραφέα ή στο έργο του 

iv) Μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σηµασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, 
διατήρηση ή αλλαγή της σηµασίας τους, οικογένειες οµόρριζων λέξεων, απλών 
ή σύνθετων, συνώνυµα, αντώνυµα) 

v) Δίνεται παράλληλο κείµενο στη νέα ελληνική, διδαγµένο ή αδίδακτο, από την 
αρχαία ή νεότερη ελληνική γραµµατεία, και καλούνται να απαντήσουν σε µία 
(1) ερώτηση ερµηνευτική, µε την οποία ζητείται να συγκρίνουν το παράλληλο 
µε το πρωτότυπο κείµενο. 

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείµενο αττικής διαλέκτου 12 – 20 στίχων στερεότυπης 
έκδοσης µε νοηµατική συνοχή. Στο αδίδακτο κείµενο προτάσσεται σύντοµο σχετικό 
εισαγωγικό σηµείωµα, µέσω του οποίου δίνονται εξωκειµενικές πληροφορίες 
απαραίτητες για την κατανόηση του κειµένου. 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες καλούνται: 

i) Να µεταφράσουν στα νέα ελληνικά µέρος του κειµένου από τέσσερις έως έξι 
στίχους 

ii) Να απαντήσουν σε µια ερώτηση κατανόησης που αναφέρεται στον νοηµατικό 
άξονα του κειµένου 

iii) Να απαντήσουν σε µια (1) ερώτηση γραµµατικής, η οποία µπορεί να αναλύεται 
σε δύο υποερωτήµατα 

iv) Να απαντήσουν σε µια (1) ερώτηση συντακτικού (πχ αναγνώριση λέξεων/
φράσεων/προτάσεων/άλλων δοµ ικών στοιχε ίων του κε ιµένου , 
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µετασχηµατισµός µέρους του κειµένου ως προς τη δοµολειτουργική του 
διάσταση), η οποία µπορεί να επιµερίζεται σε δύο υποερωτήµατα. 

3. Κάθε ζητούµενη ερώτηση-δραστηριότητα που τίθεται για το διδαγµένο ή το παράλληλο 
ή το αδίδακτο κείµενο βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες της εκατοντάβαθµης 
κλίµακας. 

Για την εξέταση των παραπάνω θεµάτων, τόσο στο διδαγµένο όσο και στο αδίδακτο 
κείµενο, κρίνεται σκόπιµο να αξιοποιείται ποικιλία τύπων ασκήσεων/ερωτήσεων. 

              Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019.» 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 ΚΟΙΝ: Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση. 

Εσωτερική διανοµή: 
                    1)Γραφ. κ. Υπουργού                 
                    2) Γραφ. κ. Γεν. Γραµµατέα  
                    3) Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων                 
                    4) Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. 
                    5) Γενικής Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
                    6) Δνση Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης  Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
                    7) Δ/νση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων/Τµήµα Α’ 
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