
Με την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαιμιςμένησ 
Δυςκολίασ οι προαγωγικέσ εξετάςεισ  

τησ Α’ Λυκείου 

Κατά τθν Α ́ φάςθ , ςχολικό ζτοσ 2020-2021, θ Τ.Θ.Δ.Δ. κα λειτουργιςει για τισ 
προαγωγικέσ εξετάςεισ τθσ Α ́ Λυκείου. Κατά τθ β ́ φάςθ, ςχολικό ζτοσ 2021-2022, θ 
Τ.Θ.Δ.Δ. κα λειτουργιςει και για τισ προαγωγικέσ εξετάςεισ τθσ Β ́ Λυκείου με 
παράλλθλο εμπλουτιςμό των κεμάτων που αφοροφν τθν Α ́ Λυκείου . Κατά τθ γ ́ 
φάςθ, ςχολικό ζτοσ 2022-2023, κα ολοκλθρωκεί ο πρώτοσ κφκλοσ λειτουργίασ τθσ 
Τ.Θ.Δ.Δ., καλφπτοντασ και τισ απολυτθριεσ εξετάςεισ τθσ Γ ́ Λυκείου, με παράλλθλο 
εμπλουτιςμό των κεμάτων των Α ́ και Β ́ τάξεων Λυκείου. 

Τυχαία  επιλογθ  ιεμάτων:  

1. Από τθν Τράπεηα Θεμάτων κλθρώνονται είτε αυτοτελι κζματα είτε ενότθτεσ 
κεμάτων που ςε ποςοςτό αντιςτοιχοφν ςτο πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ γραπτισ 
δοκιμαςίασ για τα γραπτώσ εξεταηόμενα μακιματα ςτισ προαγωγικζσ εξετάςεισ τθσ 
Α΄ και Β΄ τάξθσ κάκε τφπου Λυκείου και ςτισ απολυτιριεσ εξετάςεισ τθσ Γ΄ τάξθσ 
κάκε τφπου Λυκείου. Ωσ κζμα νοείται κάκε εξεταςτικό αντικείμενο που 
βακμολογείται με το 1/4 τθσ εκατοντάβακμθσ κλίμακασ (25 μονάδεσ). 

Κάκε ενότθτα κεμάτων βακμολογείται με το 1/2 τθσ εκατοντάβακμθσ κλίμακασ (50 
μονάδεσ) και κεωρείται ότι αποτελείται από δφο (2) κζματα. Με απόφαςθ του 
Ι.Ε.Π., κακορίηεται ςε ποια μακιματα, κατά τθ διενζργεια τθσ κλιρωςθσ, 
επιλζγονται κζματα και ςε ποια μακιματα επιλζγεται ενότθτα κεμάτων. Για τα 
κζματα που ορίηονται κατά ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) από τον/τθν 
διδάςκοντα/ουςα ι τουσ διδάςκοντεσ/ουςεσ το αντίςτοιχο μάκθμα κατά τθ 
διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, περιλαμβάνονται ςτθν Τ.Θ.Δ.Δ. ενδεικτικά κζματα. 

2. Κάκε Λφκειο καταρτίηει το πρόγραμμα των εξετάςεων για τα γραπτώσ 
εξεταηόμενα μακιματα από τθν Τ.Θ.Δ.Δ., το κοινοποιεί θλεκτρονικά μία εβδομάδα 
πριν από τθν ζναρξθ των εξετάςεων ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Δ.Ε. και ενθμερώνει τθ 
ςχετικι ιςτοςελίδα τθσ Τ.Θ.Δ.Δ. ςτο Ι.Ε.Π. 

3. Προβλζπεται θ αυτόνομθ λειτουργία τθσ Τ.Θ.Δ.Δ. για το Γενικό Λφκειο, το Λφκειο 
Ε.Α.Ε., το Επαγγελματικό Λφκειο και το Λφκειο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ – Λ. ςτθν ίδια δικτυακι 
βάςθ. 

4. Τθν θμζρα των εξετάςεων, κατά ςυγκεκριμζνο μάκθμα και Λφκειο, ο/θ 
Διευκυντισ/Διευκφντρια και ο/θ οικείοσ/α ι οι οικείοι/εσ διδάςκοντεσ/ουςεσ, με τθ 
χριςθ των κωδικών που διακζτει το  ςχολείο, κλθρώνουν (ζωσ δφο ώρεσ προ τθσ 
ενάρξεωσ τθσ εξζταςθσ για όλα τα γραπτώσ 
εξεταηόμενα μακιματα και τρεισ ώρεσ για τα μακιματα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ 
Γλώςςασ και Γραμματείασ/Αρχαίων Ελλθνικών, των Αγγλικών και τθσ Νζασ 
Ελλθνικισ Γλώςςασ και Λογοτεχνίασ/Νζων Ελλθνικών), με απόλυτθ τυχαιότθτα, το 



50% των κεμάτων του μακιματοσ ςτο οποίο κα εξεταςκοφν οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ. 

5. Σε περίπτωςθ που για τεχνικοφσ λόγουσ ςε κάποιο Λφκειο δεν καταςτεί δυνατι θ 
κλιρωςθ των κεμάτων, ενθμερώνεται ο/θ οικείοσ/α Διευκυντισ/ντρια Εκπαίδευςθσ 
και θ ςχετικι κλιρωςθ πραγματοποιείται ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ. Τα κζματα 
αποςτζλλονται ςτο ςχολείο με τον προςφορότερο τρόπο. 

6. Σε περίπτωςθ αναβολισ προγραμματιςμζνθσ εξζταςθσ για οποιονδιποτε λόγο ι 
ςε περίπτωςθ εξζταςθσ μακθτών που για λόγουσ αςκζνειασ δεν προςιλκαν ςτισ 
προγραμματιςμζνεσ εξετάςεισ, ενθμερώνεται ςχετικά θ οικεία Διεφκυνςθ Δ.Ε. και 
κακορίηεται από το ςχολείο νζα θμερομθνία εξζταςθσ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, 
για τθν οποία ενθμερώνεται το Ι.Ε.Π. 

7. Στισ προβλεπόμενεσ από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατατακτιριεσ εξετάςεισ, τα 
κζματα των προφορικών εξετάςεων καταρτίηονται από τουσ/τισ οικείουσ/εσ 
διδάςκοντεσ/ουςεσ. Οι γραπτζσ εξετάςεισ για τα μακιματα τθσ Ομάδασ Α΄ 
διεξάγονται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των προαγωγικών ι απολυτιριων 
εξετάςεων. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ εξετάηονται ςτθν ίδια εξεταςτζα φλθ και 
ςτα ίδια κζματα με τουσ/τισ υπόλοιπουσ/εσ μακθτζσ/ τριεσ (άρκρα 113 και 136 του 
ν. 4610/2019). 

8. Στισ επαναλθπτικζσ εξετάςεισ Σεπτεμβρίου, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ 
εξετάηονται ςε κζματα από τθν Τράπεηα Θεμάτων, όπωσ και ςτισ εξετάςεισ Ιουνίου. 

 


