
Εγκύκλιο με 14 οδηγίες για τις διαδικασίες πραγματοποιήσης των 
προαγωγικών και επαναληπτικών εξετάσεων Α  ́και Β  ́τάξης όλων των τύπων 
Λυκειόυ, μέσω της Τραπ́εζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολιάς (Τ.Θ.Δ.Δ.), 
απέστειλε σήμερα το υπουργείο Παιδείας προς όλα τα Λύκεια της χώρας. 

 Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

Ειδικότερα, οι οδηγίες έχουν ως εξής: 

1. Απο ́το σχολικο ́έτος 2021-22 οι προαγωγικές και επαναληπτικές εξετασ́εις στα 
γραπτως́ εξεταζομ́ενα μαθήματα της Α ́ και Β  ́ταξ́ης όλων των τύπων Λυκείων 
διενεργούνται με θεμ́ατα που κληρων́ονται απο ́την Τ.Θ.Δ.Δ. 

2. Από την Τραπ́εζα Θεματ́ων κληρων́ονται είτε αυτοτελη ́θέματα είτε ενοτ́ητες 

θεματ́ων. 

3.  Μία εβδομαδ́α πριν την έναρξη των προαγωγικων́ εξετασ́εων Μαΐου - Ιουνίου / 

Σεπτεμβρίου 2022 καθ́ε Λύκειο αναρτα,́ με ευθύνη του/της Διευθυντη/́ντριας, το 
πρόγραμμα των εξετασ́εων της Α  ́και Β ́ ταξ́ης στην ιστοσελίδα της Τραπ́εζας 
Θεματ́ων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικης́ 
(http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida, Σχολεία-Διευθύνσεις) με τη 

χρησ́η των κωδικων́ που διαθέτει στο Πανελλην́ιο σχολικο ́δίκτυο (ΠΣΔ). 

4.  Ταυτοχ́ρονα το κοινοποιεί ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας 

εκπαίδευσης. 

5. Σε περίπτωση αναβολης́ προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδηπ́οτε λόγο η ́
σε περίπτωση εξέτασης μαθητων́ που για λογ́ους ασθένειας δεν προσηλ́θαν στις 
προγραμματισμένες εξετασ́εις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και 
καθορίζεται απο ́το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

6. Ταυτοχ́ρονα το επικαιροποιημένο προγ́ραμμα εξετάσεων αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της Τραπ́εζας θεματ́ων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. 

7. Την ημέρα καθ́ε προγραμματισμένης εξέτασης κατά συγκεκριμένο μαθ́ημα και 

Λύκειο, ο/η Διευθυντης́/ντρια και ο/η οικείος/α η ́οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, 
κληρων́ουν απ́αξ τα προς εξέταση απο ́την ΤΘΔΔ θεμ́ατα (έως δύο ωρ́ες προ της 
εναρ́ξεως της εξέτασης για ολ́α τα γραπτως́ εξεταζομ́ενα μαθημ́ατα και τρεις ώρες για 
τα μαθημ́ατα της Αρχαίας Ελληνικης́ Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικων́, 
των Αγγλικων́ και της Νεάς Ελληνικης́ Γλωσ́σας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικων́, 
καθως́ και για τα μαθημ́ατα Σχεδιαστικού Περιεχομένου). 

8. Η κληρ́ωση διενεργείται ως εξης́: 

α) Είσοδος της σχολικης́ μοναδ́ας στην ιστοσελίδα της ΤΘΔΔ με τη χρησ́η των 
κωδικων́ που διαθέτει στο Πανελλην́ιο σχολικο ́δίκτυο (ΠΣΔ). 

β) Επιλογη ́της τρέχουσας εξεταστικης́ περιοδ́ου (Μαΐου-Ιουνίου 2022 η ́Σεπτεμβρίου 
2022), της Ταξ́ης και του Μαθημ́ατος. 

γ) Επιλογη ́Κληρ́ωση: Αναλ́ογα με το εξεταζομ́ενο μαθ́ημα κληρώνονται με τυχαία 
επιλογη ́έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα 
ή τρείς (3) ενότητες θεματ́ων. 

δ) Οι διδασ́κοντες/-ουσες επιλέγουν τα θεμ́ατα ένα (1) για το 2ο και εν́α (1) για το 4ο 
ερωτ́ημα η ́μία ενοτ́ητα θεματ́ων στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/-τριες. Στη 
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συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντη/́ντριας, καταχωρίζουν την επιλογη ́τους στην 
ΤΘΔΔ. 

9. Κατα ́τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υποψ́η τις ιδιαίτερες 

συνθηκ́ες διδασκαλίας των γνωστικων́ αντικειμένων και την εν γένει λειτουργία της 
σχολικης́ μονάδας κατα ́τη τρέχουσα σχολικη ́χρονιά. 

10. Στις προβλεπομ́ενες απο ́τις ισχύουσες διαταξ́εις κατατακτηρ́ιες εξετασ́εις, τα 

θεμ́ατα των προφορικων́ εξετασ́εων καταρτίζονται απο ́τους/τις οικείους/ες 
διδασ́κοντες/ουσες. Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομαδ́ας Α  ́διεξάγονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικων́. Οι μαθητές και οι μαθητ́ριες 
εξεταζ́ονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θεμ́ατα με τους/τις υπολ́οιπους/ες 
μαθητές/τριες (αρ́θρα 113 και 136 του ν. 4610/2019) 

11. Εαν́, εκ παραδρομης́, γίνει κληρ́ωση σε λαθ́ος μαθ́ημα: 
  

  Ο/Η Διευθυντης́/ντρια καταχωρίζει σε συγκεκριμεν́η φορ́μα της ΤΘΔΔ αιτιολογημένο 
αίτημα εκ νέου κληρ́ωσης στο μαθ́ημα αυτο.́ Στη συνέχεια επιλέγει ‘’Αποστολη‘́’. Το 
αίτημα διαβιβάζεται, μέσω της πλατφορ́μας της ΤΘΔΔ, στην οικεία Διεύθυνση 
εκπαίδευσης. 

 Η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αφού προχωρησ́ει σε σχετικο ́έλεγχο, δίνει τη 
δυνατοτ́ητα στη συγκεκριμένη σχολικη ́μονάδα εκ νέου κληρ́ωσης. 

12. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε καπ́οιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατη ́η 
κληρ́ωση των θεματ́ων, ενημερων́εται ο/η οικείος/α Διευθυντης́/ντρια Εκπαίδευσης 
και η σχετικη ́κληρ́ωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης. Τα θέματα 
αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφοροτ́ερο τροπ́ο. 

13. Τη γενικοτ́ερη ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγη ́των εξετάσεων στο πλαίσιο της 
Τραπ́εζας Θεματ́ων (παροχη ́οδηγιων́, υποστηρ́ιξη κ.α) και την αντιμετωπ́ιση ειδικων́ 
προβληματ́ων που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης του έχει ο/η 
Διευθυντης́/ντρια Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης. 

14. Για το σκοπο ́αυτο ́ορίζεται σε καθ́ε Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης υπάλληλος 

(οι) ως Υπεύθυνος (οι) της Τραπ́εζας Θεματ́ων Διαβαθμισμεν́ης δυσκολίας. 

 

 


