
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 104182/Δ2  
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/ 

20-08-2021 υπουργικής απόφασης «Ομάδες και 

κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτα-

σης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώ-

σεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των 

θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων 

των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, 

αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προ-

αγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενι-

κού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β’ 4134). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις παρ. 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 «Ενι-

αίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έρ-
γου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188) όπως συμπληρώθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90).

2) Τις περ. ε, στ και θ της παρ. 9 του άρθρου 8 του 
ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 167).

3) Την υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 118).

4) Την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 
(Α’ 193).

5) Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7) Το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8) Το π.δ. 2/2021 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β’ 33).

10) Την υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 (Β’ 4134) 
υπουργική απόφαση.

11) Την υπ’ αρ. 43/04-08-2022 πράξη του Δ.Σ. του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

12) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/
423/102125/Β1/22-08-2022 εισήγηση του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 102474/Δ2/ 
20-08-2021 υπουργική απόφαση «Ομάδες και κλάδοι 
μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολό-
γησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρε-
ώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος 
διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών 
δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, 
αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών 
και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρό-
πος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» 
(Β’ 4134) ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημά-
των του άρθρου 5 στα κάτωθι Κεφάλαια:

«Α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία/Αρχαία 
Ελληνικά».

«Δ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».
«Ε. Ιστορία».
«ΣΤ. Λατινικά».
«Ζ. Μαθηματικά».
«Η. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία)».
«Θ. Πολιτική Παιδεία, Οικονομία».
«ΙΑ. Εφαρμογές Πληροφορικής, Εισαγωγή στις Αρχές 

της Επιστήμης των Η/Υ, Πληροφορική».
Επομένως το άρθρο 5 της ανωτέρω υπουργικής από-

φασης διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«Άρθρο 5
Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

1. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων και κα-
τατακτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που 
ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος 
που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες 
με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις 
οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δια-
τρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξετα-
στέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων 
και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές 
απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε 
υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό 
κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν 
κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφο-
ρετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

Α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία/Αρχαία 
Ελληνικά

Ι. Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 
Γραμματείας στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γε-
νικού Λυκείου, δίνεται στους/στις μαθητές/-ήτριες σε 
φωτοαντίγραφο:

α) απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από το πρωτό-
τυπο, δώδεκα έως είκοσι (12-20) στίχων, με νοηματική 
συνοχή,

β) απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από μετάφραση, 
και ζητείται:

α) να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ένα τμήμα του 
πρωτότυπου κειμένου οκτώ έως δέκα (8-10) στίχων.

β) να απαντήσουν σε:
i. Τρεις (3) ερωτήσεις ερμηνευτικές που μπορεί να ανα-

φέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα, στη στάση, στο 
ήθος ή στον χαρακτήρα προσώπων, στο ιστορικό, κοι-
νωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής 
του έργου, στη δομή του κειμένου, σε υφολογικά και 
αισθητικά θέματα. Οι δύο (2) από τις ερωτήσεις αυτές 
αναφέρονται στο απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από 
το πρωτότυπο, και η τρίτη στο τμήμα του διδαγμένου 
από μετάφραση κειμένου σε συσχετισμό με το παραπά-
νω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα.

ii. Μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που 
αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της 
Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύν-
θετες, στη σύνδεση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας 
Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας 
τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα κ.λπ.

iii. Μία (1) ερώτηση γραμματικής.
iv. Μία (1) ερώτηση συντακτικού.
ν. Μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου (σωστό ή λάθος, 

πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, κ.ά.) που αναφέρε-
ται στο γραμματειακό είδος του κειμένου, στον συγγρα-
φέα ή στο έργο του.

Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «ii», «iii» και «iv» μπο-
ρεί να αναλύονται σε δύο (2) ισοδύναμα βαθμολογικώς 
υποερωτήματα.

Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονά-
δες και καθεμία από τις επτά (7) ερωτήσεις με δέκα (10) 
μονάδες.

Το διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο, και, μαζί 
με αυτό, το οριζόμενο προς μετάφραση τμήμα του, η 
λεξιλογική-σημασιολογική ερώτηση υπό το στοιχείο «β, 
ii» και η ερώτηση υπό το στοιχείο «β, v» λαμβάνονται 
με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμέ-
νης Δυσκολίας. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις, καθώς και το 
απόσπασμα του διδαγμένου από μετάφραση κειμένου 
ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

II. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσ-
σα και Γραμματεία Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης Ημε-
ρήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους/
στις μαθητές/-ήτριες, σε φωτοαντίγραφο, απόσπασμα 
διδαγμένου από το πρωτότυπο κειμένου 12 έως 20 στί-
χων, με νοηματική συνοχή και ζητείται:

α) Μετάφραση στη Νέα Ελληνική ενός τμήματός του 
που αποτελείται από οκτώ έως δέκα (8-10) στίχους.

β) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που 
μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα και 
επιχειρήματα, στη στάση, στο ήθος ή στο χαρακτήρα 
των προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πο-
λιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, 
στη συσχέτιση του υπό εξέταση κειμένου με γραμματο-
λογικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη 
του μαθήματος. Οι δύο (2) αυτές ερωτήσεις αναφέρονται 
στο δοθέν από το πρωτότυπο απόσπασμα.

γ) Απάντηση σε μία (1) ερώτηση που ζητεί τη σύγκριση 
του εξεταζόμενου κειμένου με παράλληλο κείμενο σε 
νεοελληνικό λόγο, διδαγμένο (από τα μεταφρασμένα 
κείμενα των οποίων έχει γίνει σχετική επεξεργασία κατά 
τη διδακτική διαδικασία) ή αδίδακτο που επιλέγεται από 
τον/τη διδάσκοντα/-ουσα. Για τις απαιτήσεις της σύγκρι-
σης δίνεται στους/στις μαθητές/-ήτριες σε φωτοαντίγρα-
φο το εν λόγω κείμενο.

δ) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις επί του δοθέντος 
από το πρωτότυπο διδαγμένου κειμένου (που είναι δυ-
νατόν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα βαθμολογικώς 
υποερωτήματα) από τις οποίες:

i. μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που 
αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της 
Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύν-
θετες, στη συσχέτιση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας 
Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας 
τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα, κ.λπ. και

ii. μία (1) ερώτηση αποκλειστικά υφολογικού χαρα-
κτήρα (εκφραστικά σχήματα, αισθητικά θέματα, λεξι-
κογραμματικά φαινόμενα), προκειμένου να αναδειχθεί 
η λειτουργία συγκεκριμένων εκφραστικών επιλογών του 
συγγραφέα.

Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, 
οι δύο (2) ερμηνευτικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο 
πρωτότυπο δοθέν απόσπασμα βαθμολογούνται με δεκα-
πέντε (15) μονάδες η καθεμία, η ερώτηση σύγκρισης του 
εξεταζόμενου με παράλληλο κείμενο βαθμολογείται με 
δέκα (10) μονάδες και τέλος καθεμία από τις ερωτήσεις 
υπό τα στοιχεία δ) i και δ) ii με δεκαπέντε (15) μονάδες.

III. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα και Γραμματεία της Ομάδας Προσανατολισμού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:
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1. Δίνονται στους/στις μαθητές/-ήτριες σε φωτοαντί-
γραφο απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από το πρω-
τότυπο, δώδεκα έως είκοσι (12-20) στίχων, με νοηματική 
συνοχή, και παράλληλο κείμενο στη Νέα Ελληνική από 
την αρχαία ή νεότερη ελληνική γραμματεία.

Οι μαθητές/-ήτριες καλούνται:
i) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση κατανόησης με 

την οποία ζητείται να αποκωδικοποιήσουν σημεία του 
κειμένου από το πρωτότυπο και να αντλήσουν βασικές 
πληροφορίες που εντοπίζονται στο κείμενο. Η ερώτηση 
μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα με τη μορφή 
ερωτήσεων ανοικτού ή κλειστού τύπου (σωστό ή λάθος, 
πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κε-
νών κ.λπ.).

ii) Να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές 
(2Χ10):

- Η πρώτη αναφέρεται 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/αισθη-
τικά θέματα, με βάση το διδαγμένο από το πρωτότυπο 
κείμενο.

- Η δεύτερη αναφέρεται στο παράλληλο κείμενο σε 
συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο 
απόσπασμα.

iii) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση ανοικτού ή κλει-
στού τύπου που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος στο 
οποίο ανήκει το κείμενο, στον συγγραφέα ή στο έργο του.

iv) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση λεξιλογική-ση-
μασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατή-
ρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρρι-
ζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής δια-
λέκτου δώδεκα έως είκοσι (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/-ήτριες καλούνται:
i) Να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική οκτώ 

έως δέκα (8-10) στίχους.
ii) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση κατανόησης 

που αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του κειμένου.
iii) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση γραμματικής, 

η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.
iv) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση συντακτικού 

(π.χ. αναγνώριση λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων 
δομικών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός 
μέρους του κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του 
διάσταση), η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποε-
ρωτήματα.

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. Η μετάφραση του αδίδακτου κειμένου βαθμο-
λογείται με είκοσι (20) μονάδες. Για την εξέταση των παρα-
πάνω θεμάτων, τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο 
κείμενο, κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιείται ποικιλία τύπων 
ασκήσεων/ερωτήσεων.

Τα τρία κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο, αδίδακτο) και 
οι ζητούμενες ερωτήσεις- δραστηριότητες 1i και 1iv, κα-
θώς και οι 2i και 2iv που τα ακολουθούν, λαμβάνονται με 
κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης 
Δυσκολίας, ενώ οι υπόλοιπες ερωτήσεις-δραστηριότητες 
ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

IV. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 
της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
ισχύουν τα εξής:

1. Δίνονται στους/στις μαθητές/-ήτριες σε φωτοα-
ντίγραφο αποσπάσματα κειμένου, διδαγμένου από το 
πρωτότυπο, δώδεκα έως είκοσι (12-20) στίχων, με νοη-
ματική συνοχή, και παράλληλο κείμενο στη Νέα Ελλη-
νική, από την αρχαία ή νεότερη γραμματεία, ελληνική 
ή παγκόσμια.

Οι μαθητές/-ήτριες καλούνται:
i) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση κατανόησης με 

την οποία ζητείται να αποκωδικοποιήσουν σημεία του 
κειμένου από το πρωτότυπο και να αντλήσουν βασικές 
πληροφορίες που εντοπίζονται στο κείμενο. Η ερώτηση 
μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα με τη μορφή 
ερωτήσεων κλειστού τύπου (σωστό ή λάθος, πολλαπλών 
επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών κ.λπ.) ή 
ανοικτού τύπου.

ii) Να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές:
- Η πρώτη αναφέρεται 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/αισθη-
τικά θέματα, με βάση το διδαγμένο από το πρωτότυπο 
κείμενο.

- Η δεύτερη αναφέρεται στο παράλληλο κείμενο σε 
συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο 
απόσπασμα.

iii) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση κλειστού τύ-
που που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος στο οποίο 
ανήκει το κείμενο από το πρωτότυπο, στον συγγραφέα 
ή στο έργο του.

iv) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση λεξιλογική-ση-
μασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατή-
ρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρρι-
ζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής δια-
λέκτου δώδεκα έως είκοσι (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/-ήτριες καλούνται:
i) Να μεταφράσουν στα νέα ελληνικά μέρος του κειμέ-

νου από οκτώ έως δέκα (8-10) στίχους.
ii) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση κατανόησης 

που αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του κειμένου.
iii) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση γραμματικής, 

η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.
iv) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση συντακτικού (π.χ. 

αναγνώριση λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων δομι-
κών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός μέρους 
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του κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του διάσταση), 
η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.

3. Κάθε ζητούμενη ερώτηση-δραστηριότητα που τί-
θεται για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το αδίδακτο 
κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες της εκα-
τοντάβαθμης κλίμακας. Η μετάφραση του αδίδακτου 
κειμένου βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Για την 
εξέταση των παραπάνω θεμάτων, τόσο στο διδαγμένο 
όσο και στο αδίδακτο κείμενο, κρίνεται σκόπιμο να αξι-
οποιείται ποικιλία τύπων ερωτήσεων.

Το διδαγμένο από το πρωτότυπο και το παράλληλο 
κείμενο, καθώς και οι ζητούμενες ερωτήσεις- δραστηριό-
τητες που τα ακολουθούν λαμβάνονται με κλήρωση από 
την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ 
το αδίδακτο κείμενο και οι ερωτήσεις-δραστηριότητες 
που το ακολουθούν ορίζονται από τους/τις διδάσκο-
ντες/-ουσες το μάθημα.

Β. Ελληνική Γλώσσα (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτε-
χνία) Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Για την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογο-
τεχνίας στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου οι μαθητές/-ήτριες αξιολογούνται σε ενιαία 
τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου.

Δίνονται στους/στις μαθητές/-ήτριες δύο μη διδαγμέ-
να κείμενα, συνολικής έκτασης έως δύο σελίδων, εκ των 
οποίων το ένα είναι λογοτεχνικό, αυτοτελές ή απόσπα-
σμα, (ποίημα, διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα ή θεατρι-
κό έργο) και το δεύτερο μη λογοτεχνικό κείμενο το οποίο 
μπορεί να είναι αυτοτελές, ελαφρώς διασκευασμένο, ή 
απόσπασμα, (άρθρο, συνέντευξη, κριτική, δοκίμιο, επι-
στολή, χρονογράφημα, επιφυλλίδα, εισήγηση-ομιλία). 
Τα κείμενα είναι δυνατόν να συνοδεύονται από σύντο-
μο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια, και 
λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων 
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα 
μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των μαθη-
τών/-τριών να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, 
να ερμηνεύουν, να μετασχηματίζουν, να προεκτείνουν 
δημιουργικά, να διαλέγονται με αυτά, να αξιολογούν 
στάσεις, αξίες, ιδέες, βασιζόμενοι/ες σε στοιχεία των κει-
μένων και να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα 
θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας 
και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσε-
ων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο του μη 
λογοτεχνικού κειμένου είναι συναφές με κάποια από τις 
θεματικές ενότητες που ορίζονται στην εξεταστέα ύλη. 
Το πρώτο θέμα σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κείμενο 
και περιλαμβάνει τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ 
τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι 
κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απά-
ντησης. Το πρώτο ερώτημα αφορά την κατανόηση του 
κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων-θέσε-
ων που διατυπώνονται για ένα από τα πραγματευόμενα 
στο κείμενο θέματα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την ορ-
γάνωση του λόγου (συνοχή, συνεκτικότητα, τρόποι ανά-
πτυξης, συλλογιστική πορεία). Το τρίτο ερώτημα αφορά 
τη λειτουργία μορφοσυντακτικών δομών του κειμένου, 
επικοινωνιακές συνθήκες, πλαίσιο, στόχους, σημειωτι-

κούς τρόπους, βασικές κειμενικές λειτουργίες, λεξιλόγιο, 
υφολογικά στοιχεία, στίξη, γλωσσικές ποικιλίες.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες 
(10+10+15).

Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κεί-
μενο και αφορά τη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου 
επί θέματος που απορρέει και προεκτείνει το κείμενο 
αναφοράς. Με αυτό καλούνται οι μαθητές/-ήτριες να 
κρίνουν, να σχολιάσουν σημεία του κειμένου ή να ανα-
σκευάσουν θέσεις του, αναπτύσσοντας τεκμηριωμένα 
τις προσωπικές απόψεις τους. Το μαθητικό κείμενο ανα-
πτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας 
(δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση 350-
400 λέξεις.

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.
Το τρίτο θέμα συνδέεται με το λογοτεχνικό κείμενο και 

αφορά τη γλώσσα/μορφή του: γλωσσικές επιλογές, λε-
ξιλόγιο, έγκλιση, ρηματικό πρόσωπο, στίξη, εκφραστικά 
μέσα, το ύφος και τον τόνο. Το τρίτο θέμα βαθμολογείται 
με 20 μονάδες.

Το τέταρτο θέμα αναφέρεται στο λογοτεχνικό κείμενο 
και ζητείται από τους/τις μαθητές/-ήτριες να σχολιάσουν 
ερμηνευτικά το κείμενο, να παρουσιάσουν την πρόσλη-
ψη/ανταπόκρισή τους σε αυτό, να προβούν σε στοχαστι-
κές επισημάνσεις (αποδοχή ή απόρριψη) που αφορούν 
χαρακτήρες του κειμένου, θέσεις, στάσεις, ιδέες, αξίες, 
κοινωνικά περιβάλλοντα.

Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Τα δύο κείμενα, καθώς και το πρώτο και το τέταρτο 

θέμα που τα ακολουθούν, λαμβάνονται με κλήρωση από 
την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Τα 
υπόλοιπα θέματα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-
ουσες το μάθημα.

Γ. Ελληνική Γλώσσα (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτε-
χνία) Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Για την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογο-
τεχνίας στη Β’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου οι μαθητές/-ήτριες αξιολογούνται σε ενιαία 
τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου.

Δίνονται στους/στις μαθητές/-ήτριες δύο μη διδαγμέ-
να κείμενα, συνολικής έκτασης έως δύο σελίδων, εκ των 
οποίων το ένα είναι λογοτεχνικό, αυτοτελές ή απόσπα-
σμα, (ποίημα, διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα ή θεατρι-
κό έργο) και το δεύτερο μη λογοτεχνικό κείμενο το οποίο 
μπορεί να είναι αυτοτελές, ελαφρώς διασκευασμένο, ή 
απόσπασμα, (άρθρο, συνέντευξη, κριτική, δοκίμιο, επι-
στολή, χρονογράφημα, επιφυλλίδα, εισήγηση-ομιλία). 
Τα κείμενα είναι δυνατόν να συνοδεύονται από σύντο-
μο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια, και 
λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων 
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα 
μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των μαθη-
τών/-τριών να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, 
να ερμηνεύουν, να μετασχηματίζουν, να προεκτείνουν 
δημιουργικά, να διαλέγονται με αυτά, να αξιολογούν 
στάσεις, αξίες, ιδέες, βασιζόμενοι/-ες σε στοιχεία των κει-
μένων και να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα 
θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας 
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και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσε-
ων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο του μη 
λογοτεχνικού κειμένου είναι συναφές με κάποια από τις 
θεματικές ενότητες που ορίζονται στην εξεταστέα ύλη. 
Το πρώτο θέμα σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κείμενο 
και περιλαμβάνει τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ 
τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι 
κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απά-
ντησης. Το πρώτο ερώτημα αφορά την κατανόηση του 
κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων-θέσε-
ων που διατυπώνονται για ένα από τα πραγματευόμενα 
στο κείμενο θέματα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την ορ-
γάνωση του λόγου (συνοχή, συνεκτικότητα, τρόποι ανά-
πτυξης, συλλογιστική πορεία). Το τρίτο ερώτημα αφορά 
τη λειτουργία μορφοσυντακτικών δομών του κειμένου, 
επικοινωνιακές συνθήκες, πλαίσιο, στόχους, σημειωτι-
κούς τρόπους, βασικές κειμενικές λειτουργίες, λεξιλόγιο, 
υφολογικά στοιχεία, στίξη, γλωσσικές ποικιλίες.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες 
(10+10+15).

Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κεί-
μενο και αφορά τη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου 
επί θέματος που απορρέει και προεκτείνει το κείμενο 
αναφοράς. Με αυτό καλούνται οι μαθητές/-ήτριες να 
κρίνουν, να σχολιάσουν σημεία του κειμένου ή να ανα-
σκευάσουν θέσεις του, αναπτύσσοντας τεκμηριωμένα 
τις προσωπικές απόψεις τους. Το μαθητικό κείμενο ανα-
πτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας 
(δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση 350-
400 λέξεις.

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.
Το τρίτο θέμα συνδέεται με το λογοτεχνικό κείμενο και 

αφορά τη γλώσσα/μορφή του: γλωσσικές επιλογές, λε-
ξιλόγιο, έγκλιση, ρηματικό πρόσωπο, στίξη, εκφραστικά 
μέσα, το ύφος και τον τόνο. Το τρίτο θέμα βαθμολογείται 
με 20 μονάδες.

Το τέταρτο θέμα αναφέρεται στο λογοτεχνικό κείμενο 
και ζητείται από τους/τις μαθητές/-ήτριες να σχολιάσουν 
ερμηνευτικά το κείμενο, να παρουσιάσουν την πρόσλη-
ψη/ανταπόκρισή τους σε αυτό, να προβούν σε στοχαστι-
κές επισημάνσεις (αποδοχή ή απόρριψη) που αφορούν 
χαρακτήρες του κειμένου, θέσεις, στάσεις, ιδέες, αξίες, 
κοινωνικά περιβάλλοντα.

Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Τα δύο κείμενα, καθώς και το πρώτο και το τέταρτο 

θέμα που τα ακολουθούν, λαμβάνονται με κλήρωση από 
την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Τα 
υπόλοιπα θέματα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-
ουσες το μάθημα.

Δ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» 

στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
οι μαθητές/-ήτριες αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέ-
ταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου.

Δίνονται στις μαθήτριες και τους μαθητές δύο ή τρία 
κείμενα, τα οποία δεν εμπεριέχονται στα διδακτικά 
βιβλία που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη του 
μαθήματος, συνολικής έκτασης έως τρεις σελίδες, ένα 
εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή 

αποσπασματική μορφή, (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα 
ή θεατρικό έργο)·τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί να είναι 
σε ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπα-
σματική μορφή: δημοσιογραφικά άρθρα, συνεντεύξεις, 
κριτικές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα, αφίσες με λεζά-
ντα, πληροφοριακά κείμενα με εικόνες, σκίτσα, πίνακες 
ή διαγράμματα κ.ά., διαφορετικά μεταξύ τους ως προς 
το κειμενικό είδος, ώστε να αποτιμάται η αναγνωστική 
ικανότητα των μαθητών και μαθητριών σε ποικιλία κει-
μενικών ειδών. Τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονται 
από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά 
σχόλια.

Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα 
μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των μαθη-
τών/-τριών να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, 
να ερμηνεύουν και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες 
κ.ά. βασιζόμενοι/ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς 
επίσης να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα 
θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας 
και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντή-
σεων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο των 
μη λογοτεχνικών κειμένων πρέπει να είναι συναφές με 
κάποιον ή κάποιους από τους θεματικούς άξονες που 
προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεο-
ελληνική Γλώσσα.

Τα κείμενα συνοδεύονται από τα εξής θέματα:
Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμε-

να και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση από 
τους μαθητές και τις μαθήτριες μέρους ενός κειμένου ή 
τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνο-
νται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 20 μονάδες.
Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά 

κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά 
μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να 
είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της 
απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο 
υποερωτήματα.

Τα ερωτήματα σχετίζονται με:
α) την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνι-

κού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρόνου) 
με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενεργειών 
των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που ανα-
φέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους,

β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση 
σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του/
των συντάκτη/συντακτών των κειμένων, καθώς και την 
τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου,

γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημά-
των, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη 
ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους 
αξίας,

δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων 
κειμενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο ως ση-
μασιοδοτημένη κατασκευή - δηλαδή, οι μαθητές/-ήτριες 
να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο δείκτες (π.χ. λεξιλόγιο, 
ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους 
σύνταξης, κ.ά.) και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους 
στο κείμενο,
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ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση του 
τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, πα-
ραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε ένα κεί-
μενο, αφού λάβουν οι μαθητές και οι μαθήτριες υπόψη το 
επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα,

στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως 
προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, 
την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του 
νοήματος κ.α.

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, που 
επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητα 
τους (15+10+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολο-
γούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο 
και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το 
οποίο επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφενός 
να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγ-
ματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυ-
αστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, 
αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέ-
ματα/ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές 
τους θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης 
μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις.

Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Στα παραπάνω θέματα χρειάζεται να είναι σαφής και 

προσεκτική η διατύπωση των ερωτημάτων, ώστε να 
αποφεύγονται επικαλύψεις στις απαντήσεις των μαθη-
τριών και των μαθητών.

Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά 
κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή κριτικού 
λόγου, 300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα 
του θέματος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμέ-
νο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, 
κειμενικό είδος) και ζητεί από τους/τις μαθητές/-ήτριες 
την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη 
συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, 
στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το 
κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς.

Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.
Τα κείμενα καθώς και το δεύτερο και το τρίτο θέμα που 

τα ακολουθούν λαμβάνονται με κλήρωση από την Τρά-
πεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Τα υπόλοιπα 
θέματα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το 
μάθημα.

Ε. Ιστορία
1. Οι μαθητές/-ήτριες στην Α’ τάξη Ημερήσιου και 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου αξιολογούνται στο μάθημα 
της Ιστορίας σε τέσσερα (4) θέματα, καθένα από τα οποία 
βαθμολογείται συνολικά με είκοσι πέντε (25) μονάδες, 
ως εξής:

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις «αντι-
κειμενικού τύπου» (1.α.), που βαθμολογούνται με δέκα 
(10) μονάδες β) εξήγηση, δύο (2) ή τριών (3), ιστορικών 
όρων/εννοιών (1.β.), που βαθμολογείται με δεκαπέντε 
(15) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντο-
μης απάντησης, αναπαραγωγής ιστορικών γνώσεων, 
(2.α.) και (2.β.) και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες.

Το τρίτο και το τέταρτο θέμα περιλαμβάνουν από μία 
ερώτηση, καθεμία από τις οποίες βαθμολογείται με εί-
κοσι πέντε (25) μονάδες και αναλύεται σε δύο επιμέρους 
ερωτήσεις (3.α. και 3.β./4.α. και 4.β.), με τις οποίες ελέγ-
χονται η ικανότητα των μαθητών/-τριών στη σύνθεση 
των ιστορικών γνώσεων και η κριτική προσέγγισή τους.

Στο τρίτο και το τέταρτο θέμα χρησιμοποιούνται ερω-
τήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται 
στους/στις μαθητές/-ήτριες φωτοτυπημένο. Το υλικό 
αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες-ιστορικές 
πηγές, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογρα-
φίες, στατιστικούς πίνακες, δημοσιογραφικά άρθρα, χάρ-
τες, διαγράμματα και, γενικότερα, από υλικό το οποίο 
αποτελεί ιστορικό τεκμήριο ή χρησιμοποιείται ως πηγή 
άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συ-
μπερασμάτων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να 
αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν το υλικό των ιστο-
ρικών μαρτυριών που τους δίνεται για επεξεργασία βά-
σει δεδομένων κριτηρίων, τα οποία μπορεί να αφορούν 
σε ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή συνθηκών, αποτίμηση 
της δράσης προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, 
συγκριτική προσέγγιση διαφορετικών απόψεων, κα-
θώς και σε αποτίμηση της εγκυρότητας και αξιοπιστί-
ας επιμέρους πληροφοριών. Οι απαντήσεις πρέπει να 
συνδυάζουν σε κάθε περίπτωση τις πληροφορίες που 
προκύπτουν από την κριτική επεξεργασία των ιστορικών 
μαρτυριών με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη 
διδασκαλία του μαθήματος.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμά-
των διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας 
της. Η βαθμολογία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των 
θεμάτων και ανακοινώνεται γραπτώς στους/στις μαθη-
τές/-ήτριες.

To πρώτο και το τρίτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση 
από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. 
Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα ορίζονται από τους/τις 
διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Προς αποφυγή επικα-
λύψεων τα θέματα που ορίζονται από τους/τις εκπαι-
δευτικούς θα πρέπει να επιλέγονται από ενότητες της 
εξεταστέας ύλης διαφορετικές εκείνων από τις οποίες 
προέρχονται το 1.β. και το τρίτο θέμα.

2. Οι μαθητές/-ήτριες εξετάζονται στο μάθημα της 
Ιστορίας της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου σε τέσσερα (4) θέματα, καθένα από τα οποία 
βαθμολογείται συνολικά με είκοσι πέντε (25) μονάδες, 
ως εξής:

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις «αντι-
κειμενικού τύπου» (1.α.), που βαθμολογούνται με δέκα 
(10) μονάδες β) εξήγηση δύο (2) ή τριών (3) ιστορικών 
όρων/εννοιών (1.β.), που βαθμολογείται με δεκαπέντε 
(15) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντο-
μης απάντησης, αναπαραγωγής ιστορικών γνώσεων, 
(2.α.) και (2.β.), και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες.

Το τρίτο και το τέταρτο θέμα περιλαμβάνουν από μία 
ερώτηση, καθεμιά από τις οποίες βαθμολογείται με εί-
κοσι πέντε (25) μονάδες και αναλύεται σε δύο επιμέρους 
ερωτήσεις (3.α. και 3.β./4.α. και 4.β.) με τις οποίες ελέγ-
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χονται η ικανότητα των μαθητών/-τριών στη σύνθεση 
των ιστορικών γνώσεων και η κριτική προσέγγισή τους.

Στο τρίτο και το τέταρτο θέμα χρησιμοποιούνται ερω-
τήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται 
στους/στις μαθητές/-ήτριες φωτοτυπημένο. Το υλικό 
αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες-ιστορικές 
πηγές, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογρα-
φίες, στατιστικούς πίνακες, δημοσιογραφικά άρθρα, χάρ-
τες, διαγράμματα και, γενικότερα, από υλικό το οποίο 
αποτελεί ιστορικό τεκμήριο ή χρησιμοποιείται ως πηγή 
άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συ-
μπερασμάτων.

Οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να αξιολογήσουν και να 
αξιοποιήσουν το υλικό των ιστορικών μαρτυριών, που 
τους δίνεται για επεξεργασία βάσει δεδομένων κριτηρί-
ων, τα οποία μπορεί να αφορούν σε ανάλυση ή σύνθεση 
αιτίων ή συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων, συγκριτική προσέγγιση 
διαφορετικών απόψεων καθώς και σε αποτίμηση της 
εγκυρότητας και αξιοπιστίας επιμέρους πληροφοριών. 
Οι απαντήσεις πρέπει να συνδυάζουν σε κάθε περίπτω-
ση τις πληροφορίες που προκύπτουν από την κριτική 
επεξεργασία των ιστορικών μαρτυριών με τις γνώσεις 
που αποκτήθηκαν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμά-
των διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας 
της. Η βαθμολογία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των 
θεμάτων και ανακοινώνεται γραπτώς στους/στις μαθη-
τές/-ήτριες.

To πρώτο και το τρίτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση 
από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. 
Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα ορίζονται από τους/τις 
διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Προς αποφυγή επικα-
λύψεων τα θέματα που ορίζονται από τους/τις εκπαι-
δευτικούς θα πρέπει να επιλέγονται από ενότητες της 
εξεταστέας ύλης διαφορετικές εκείνων από τις οποίες 
προέρχονται το 1.β. και το τρίτο θέμα.

3. Οι μαθητές/-ήτριες εξετάζονται στο μάθημα της 
Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ’ τάξης Ημερήσιου και 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου σε τέσσερα (4) θέματα, κα-
θένα από τα οποία βαθμολογείται συνολικά με είκοσι 
πέντε (25) μονάδες, ως εξής:

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις «αντικει-
μενικού τύπου» (1.α.), οι οποίες βαθμολογούνται με δέκα 
(10) μονάδες, β) εξήγηση, δύο ή τριών, ιστορικών όρων/
εννοιών (1.β.), η οποία βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) 
μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντο-
μης απάντησης, αναπαραγωγής ιστορικών γνώσεων, 
(2.α.) και (2.β.) και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες.

Το τρίτο και το τέταρτο θέμα περιλαμβάνουν από μία 
ερώτηση, καθεμιά από τις οποίες βαθμολογείται με εί-
κοσι πέντε (25) μονάδες και αναλύεται σε δύο επιμέρους 
ερωτήσεις (3.α. και 3.β./4.α. και 4.β.), με τις οποίες ελέγ-
χονται η ικανότητα των μαθητών/-τριών στη σύνθεση 
των ιστορικών γνώσεων και η κριτική προσέγγισή τους.

Στο τρίτο και το τέταρτο θέμα χρησιμοποιούνται ερω-
τήσεις κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας ιστορικού 

υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές/-ήτριες φωτοτυ-
πημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρ-
τυρίες - ιστορικές πηγές, αρχαιολογικές μελέτες, έργα 
τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, δημοσιο-
γραφικά άρθρα, χάρτες, διαγράμματα και, γενικότερα, 
από υλικό το οποίο αποτελεί ιστορικό τεκμήριο ή χρη-
σιμοποιείται ως πηγή άντλησης πληροφοριών για την 
εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

Οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να αξιολογήσουν και να 
αξιοποιήσουν το υλικό των ιστορικών μαρτυριών, που 
τους δίνεται για επεξεργασία βάσει δεδομένων κριτηρί-
ων, τα οποία μπορεί να αφορούν σε ανάλυση ή σύνθεση 
αιτίων ή συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων, συγκριτική προσέγγιση 
διαφορετικών απόψεων καθώς και σε αποτίμηση της 
εγκυρότητας και αξιοπιστίας επιμέρους πληροφοριών. 
Οι απαντήσεις πρέπει να συνδυάζουν σε κάθε περίπτω-
ση τις πληροφορίες που προκύπτουν από την κριτική 
επεξεργασία των ιστορικών μαρτυριών με τις γνώσεις 
που αποκτήθηκαν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμά-
των διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας 
της. Η βαθμολογία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των 
θεμάτων και ανακοινώνεται γραπτώς στους/στις μαθη-
τές/-ήτριες.

To πρώτο και το τρίτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση 
από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. 
Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα ορίζονται από τους/τις 
διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Προς αποφυγή επικα-
λύψεων τα θέματα που ορίζονται από τους/τις εκπαι-
δευτικούς θα πρέπει να επιλέγονται από ενότητες της 
εξεταστέας ύλης διαφορετικές εκείνων από τις οποίες 
προέρχονται το 1.β. και το τρίτο θέμα.

4. Η Ιστορία της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπι-
στικών Σπουδών στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, 
οι οποίες ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες.

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα 
που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες 
ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών/-τριών 
(ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, 
δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, 
πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κ.τ.λ.) και η κατα-
νόησή τους:

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις «αντικει-
μενικού τύπου» (1.α.), οι οποίες βαθμολογούνται με δέκα 
(10) μονάδες, β) εξήγηση δύο (2) ή τριών (3) ιστορικών 
όρων/εννοιών (1.β.), η οποία βαθμολογείται με δεκαπέ-
ντε (15) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντο-
μης απάντησης, αναπαραγωγής ιστορικών γνώσεων, 
(2.α.) και (2.β.), και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες.

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) θέ-
ματα (τρίτο και τέταρτο θέμα) που απαιτούν σύνθεση 
ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις 
ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση 
αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση 
και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κ.τ.λ.). 
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Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται 
και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο 
δίνεται στους/στις μαθητές/-ήτριες σε φωτοτυπία. Το 
υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά 
έργα, χάρτες, διαγράμματα κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται 
ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων 
για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από 
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερω-
τήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 
με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία 
καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανα-
κοινώνεται στους/στις μαθητές/-ήτριες γραπτώς.

To πρώτο θέμα που περιλαμβάνεται στην πρώτη ομά-
δα (1.α. και 1.β.) και το τρίτο θέμα που περιλαμβάνεται 
στη δεύτερη ομάδα λαμβάνονται με κλήρωση από την 
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Τα υπό-
λοιπα θέματα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ου-
σες το μάθημα. Προς αποφυγή επικαλύψεων τα θέματα 
που ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς θα πρέπει να 
επιλέγονται από ενότητες της εξεταστέας ύλης διαφο-
ρετικές εκείνων από τις οποίες προέρχονται το 1.β. της 
πρώτης ομάδας και το τρίτο θέμα που περιλαμβάνεται 
στη δεύτερη ομάδα.

ΣΤ. Λατινικά
1. Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομά-

δας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ 
τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται 
στους/στις μαθητές/- ήτριες διδαγμένο κείμενο δέκα 
έως δώδεκα (10-12) στίχων και ζητείται από αυτούς/ές:

α) να το μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική (20 μονάδες)
β) να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 

80 μονάδες):
- μία (1) παρατήρηση από την Εισαγωγή του σχολικού 

βιβλίου ανοικτού ή κλειστού τύπου (10 μονάδες)
- μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων 

της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα 
Ελληνική (10 μονάδες)

- μία (1) παρατήρηση που θα αξιοποιεί τη χρήση στε-
ρεότυπης λατινικής φράσης στο κατάλληλο κειμενικό 
περιβάλλον της Νέας Ελληνικής (10 μονάδες)

- δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες)
- μία (1) παρατήρηση Συντακτικού (20 μονάδες).
Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συ-

ντακτικού μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) ισοδύναμα 
υποερωτήματα.

Από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκο-
λίας λαμβάνονται με κλήρωση το κείμενο και, μαζί με 
αυτό, το οριζόμενο προς μετάφραση τμήμα του, καθώς 
και οι κάτωθι παρατηρήσεις:

- μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων 
της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα 
Ελληνική

- μία (1) παρατήρηση Συντακτικού, η οποία μπορεί να 
αναλύεται σε δύο (2) ισοδύναμα υποερωτήματα.

Οι υπόλοιπες παρατηρήσεις ορίζονται από τους/τις 
διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

2. Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
δίνεται στους/στις μαθητές/- ήτριες διδαγμένο κείμενο 
δεκατεσσάρων έως δεκαέξι (14-16) στίχων από ένα ή 
περισσότερα κείμενα και ζητείται από αυτούς/ές:

α) να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική δέκα 
έως δώδεκα (10-12) στίχους (20 μονάδες) β) να απαντή-
σουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):

- μία (1) παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από 
την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου των Μ. Πασχάλη, Γ. 
Σαββαντίδη, Λατινικά τ. Α’ (10 μονάδες)

- μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων 
της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα 
Ελληνική (10 μονάδες)

- δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες)
- δύο (2) παρατηρήσεις Συντακτικού (30 μονάδες).
Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντα-

κτικού μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) υποερωτήματα.
Από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκο-

λίας λαμβάνονται με κλήρωση το κείμενο και, μαζί με 
αυτό, το οριζόμενο προς μετάφραση τμήμα του, καθώς 
και οι δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής, καθεμία από 
τις οποίες μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) υποερωτήμα-
τα. Οι υπόλοιπες παρατηρήσεις ορίζονται από τους/τις 
διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

Ζ. Μαθηματικά
1. Η εξέταση στην Άλγεβρα και τη Γεωμετρία στις Α’ 

και Β’ τάξεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θε-
τικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου γίνεται ως εξής:

Ι. Στους/στις μαθητές/-ήτριες δίνονται τέσσερα (4) 
θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται 
η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπα-
ραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης 
γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της μαθητή/-
ήτριας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δη-
μιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα 
επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

II. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις μαθη-
τές/-ήτριες διαρθρώνονται ως εξής:

α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώ-
το μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού 
τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λάθους, αντιστοί-
χισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση 
των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπε-
ρασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη 
έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται 
η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, 
θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη 
στο σχολικό εγχειρίδιο.

β. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που 
είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδι-
οτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαι-
τεί από τον/τη μαθητή/-ήτρια ικανότητα συνδυασμού 
και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστι-
κών διαδικασιών.

δ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα 
πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/τη μαθητή/-
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ήτρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, 
αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη 
στρατηγικών επίλυσής του.

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να ανα-
λύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον/
τη μαθητή/-ήτρια στη λύση.

III. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) 
μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικό-
τερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με 
δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται 
με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέ-
ταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους 
ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το 
βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση 
των θεμάτων.

Στα μαθήματα της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας των Α’ 
και Β’ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θε-
τικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου, το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμ-
βάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Δια-
βαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα 
επιλέγονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

2. Για την εξέταση στα Μαθηματικά Γενικής Παιδεί-
ας και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού 
Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας 
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφο-
ρικής στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυ-
κείου ισχύουν τα εξής:

Στους/στις μαθητές/-ήτριες δίνονται τέσσερα (4) θέμα-
τα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύ-
ονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνα-
τότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση 
εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνω-
στών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της μαθητή/-ήτριας 
να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουρ-
γικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλο-
γής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου. Ειδικότερα για 
την εξέταση του μαθήματος των Μαθηματικών Γενικής 
Παιδείας της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου, τα θέματα θα συνοδεύονται από τυπολόγιο το 
οποίο θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες.

Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις μαθητές/-
ήτριες διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρί-
ας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, 
θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η 
κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων 
συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργά-
νωση μιας λογικής δομής.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που 
είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδι-
οτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαι-
τεί από τον/τη μαθητή/-ήτρια ικανότητα συνδυασμού 
και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστι-
κών διαδικασιών.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή 
ένα πρόβλημα που η λύση της/του απαιτεί από τον/τη 

μαθητή/-ήτρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης 
γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής της/του.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονά-
δες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Η κατανομή 
της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να 
διαφοροποιείται και καθορίζεται στη διατύπωση των 
θεμάτων.

Στα μαθήματα των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 
και των Μαθηματικών της Ομάδας Προσανατολισμού 
Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας 
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφο-
ρικής της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυ-
κείου, το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με 
κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης 
Δυσκολίας, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται 
από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

Η. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία)
1. Στα μαθήματα Φυσική και Χημεία στις Α’ και Β’ τάξεις 

Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και στο μάθη-
μα Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 
της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
η εξέταση γίνεται ως εξής:

Ι. Στους/Στις μαθητές/-ήτριες δίνονται τέσσερα (4) θέ-
ματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις 
αντικειμενικού τύπου, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση 
της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της 
εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, 
με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι 
ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/-
ήτριες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων 
ή άλλων πειραματικών δραστηριοτήτων που έγιναν στο 
πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζη-
τηθεί από τους/τις μαθητές/-ήτριες να αναπτύξουν την 
απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλει-
στού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής 
της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών και μπορεί 
να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα 
ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για 
την επίλυσής του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση 
μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

ΙΙ. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) 
μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα.

Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθ-
μολογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα η 
πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες 
και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες. Στο τρίτο και 
τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέ-
ρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 
με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση 
των θεμάτων.

Στα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας της Α’ 
τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και 
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στο μάθημα της Φυσικής Ομάδας Προσανατολισμού 
Θετικών Σπουδών Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου, το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται 
από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Το δεύτερο 
και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την 
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

2. Στο μάθημα Βιολογία στις Α’ και Β’ τάξεις Ημερήσιου 
και Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι μαθητές/-ήτριες εξετά-
ζονται σε τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα που έχουν την 
ακόλουθη μορφή, περιεχόμενο και σκοπό:

1ο Θέμα: Περιλαμβάνει πέντε (5) ισόβαθμες ανεξάρτη-
τες ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, όπως: πολλαπλής 
επιλογής, σωστού-λάθους, διαζευκτικής απάντησης (από 
τις οποίες ο/η μαθητής/- ήτρια επιλέγει όποια ή όποιες 
συνεχίζουν ορθά μια ημιτελή φράση) κ. ά.

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της απόκτησης γνώ-
σεων και της κατανόησης από τον/τη μαθητή/- ήτρια 
βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων από ένα 
ευρύ τμήμα της εξεταστέας ύλης.

2ο Θέμα: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι οποίες 
βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μο-
νάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύ-
ονται σε επιμέρους υποερωτήματα.

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του/
της μαθητή/-ήτριας να ανακαλεί γνώσεις που έχει απο-
κτήσει γύρω από το εξεταζόμενο θέμα (βιολογική έν-
νοια, διαδικασία ή φαινόμενο) και να τις εκθέτει ή/και 
να τεκμηριώνει τις απόψεις του/της με πληρότητα και 
σαφήνεια.

3ο Θέμα: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες 
βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μο-
νάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύ-
ονται σε επιμέρους υποερωτήματα.

Κάθε μία από τις ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνει μια 
απεικόνιση (εικόνα, διάγραμμα ροής, γραφική παρά-
σταση κ.ά.) που μπορεί να αποδίδει μια βιολογική δομή, 
λειτουργία ή φαινόμενο. Η απεικόνιση συνοδεύεται από 
σχετικό επεξηγηματικό κείμενο.

Ο/Η μαθητής/-ήτρια καλείται να απαντήσει σε υποε-
ρωτήματα που μπορεί να αφορούν στη δομική και λει-
τουργική σχέση των μερών (αν πρόκειται για βιολογική 
δομή), στην έκβαση του ή/και στους παράγοντες που 
την επηρεάζουν (αν πρόκειται για λειτουργία ή βιολογικό 
φαινόμενο) κ.ά.

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του/
της μαθητή/-ήτριας να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και 
δεξιότητες (ανάλυσης, σύνθεσης κ.τ.λ.) που έχει αποκτή-
σει, προκειμένου να εντοπίζει, να αντλεί, να αξιολογεί και 
να επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα που του/
της παρέχει η απεικόνιση και το επεξηγηματικό κείμενο 
που τη συνοδεύει, ώστε να εξάγει συμπεράσματα και 
να διατυπώνει πλήρεις, σαφείς και στοιχειοθετημένες 
απαντήσεις.

4ο Θέμα: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες 
βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μο-
νάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύ-
ονται σε επιμέρους υποερωτήματα.

Κάθε ερώτηση αποτελεί δοκιμασία στην οποία ο/η 
μαθητής/-ήτρια καλείται είτε να διερευνήσει μια πραγ-

ματική ή υποθετική κατάσταση που περιγράφεται στην 
εκφώνηση (π.χ. την έκβαση μιας βιολογικής διαδικασίας) 
είτε να επιλύσει ένα πρόβλημα που άπτεται εφαρμογών 
της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου αν-
θρώπου, είτε να λύσει μια άσκηση εφαρμόζοντας την 
κατάλληλη μεθοδολογία και αξιοποιώντας βιολογικούς 
νόμους και θεωρίες.

Το θέμα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ικανότητας 
του/της μαθητή/-ήτριας να αξιοποιεί, σε συνδυασμό, 
γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει από ποικί-
λες περιοχές της ύλης, προκειμένου να διερευνά και να 
ερμηνεύει καταστάσεις ή να επιλύει προβλήματα που 
σχετίζονται με τις εφαρμογές της Βιολογίας στην καθη-
μερινή ζωή.

Στο μάθημα της Βιολογίας Β’ τάξης Ημερήσιου και 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου το πρώτο και το τρίτο θέμα 
επιλέγονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μά-
θημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με 
κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης 
Δυσκολίας.

3. Για την εξέταση στο μάθημα Φυσική της Ομάδας 
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγεί-
ας στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, 
ισχύουν τα εξής:

Στους/Στις μαθητές/-ήτριες δίνονται τέσσερα (4) θέ-
ματα που θα συνοδεύονται από πίνακα δεδομένων και 
τύπων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδη-
γίες. Τα θέματα έχουν την παρακάτω μορφή:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις 
οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνα-
τόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις 
οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική 
ικανότητα των μαθητών/-τριών, καθώς και οι νοητικές 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργα-
στηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηρι-
οτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρ-
μογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυα-
σμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η 
άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή 
μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής 
για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση 
μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονά-
δες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Στο μάθημα 
της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Γ’ τάξη Ημερήσιου 
και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το πρώτο και το τρίτο 
θέμα επιλέγονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το 
μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται 
με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης 
Δυσκολίας.

4. Για την εξέταση στο μάθημα Χημεία της Ομάδας 
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγεί-
ας στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, 
ισχύουν τα εξής:
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Στους/Στις μαθητές/-ήτριες δίνονται τέσσερα (4) θέ-
ματα που έχουν την παρακάτω μορφή:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις 
οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνα-
τόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις 
οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική 
ικανότητα των μαθητών/-τριών, καθώς και οι νοητικές 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργα-
στηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηρι-
οτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρ-
μογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυα-
σμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η 
άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή 
μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής 
για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση 
μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μο-
νάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα.

Στο μάθημα της Χημείας της Ομάδας Προσανατολι-
σμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Γ’ τάξη 
Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου το πρώτο και 
το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους/τις διδάσκοντες/-
ουσες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα 
λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων 
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

5. Για την εξέταση στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολι-
σμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Γ’ τάξη 
Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα 
εξής:

Στους/Στις μαθητές/-ήτριες δίνονται τέσσερα (4) θέ-
ματα που έχουν ως εξής:

α) Το πρώτο και δεύτερο θέμα αποτελούνται από ανε-
ξάρτητες ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της 
απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης 
και τεκμηρίωσης θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα 
ύλη και της κατανόησης από τον/τη μαθητή/-ήτρια βιο-
λογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων.

β) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις που στο-
χεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του/της μαθητή/-
ήτριας να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες 
(ανάλυση, σύνθεση κ.τ.λ.) για την αξιολόγηση δεδομέ-
νων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα 
πρόβλημα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του/
της μαθητή/-ήτριας να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, 
γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μο-
νάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα.

Στο μάθημα της Βιολογίας της Ομάδας Προσανατολι-
σμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Γ’ τάξη 
Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το πρώτο 
και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους/τις διδάσκο-
ντες/-ουσες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα 
λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων 
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Θ. Πολιτική Παιδεία, Οικονομία
1. Η εξέταση στο μάθημα Πολιτική Παιδεία (Οικονο-

μία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 
στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με 
ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο 
η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η 
κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει 
ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις 
αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε 
(25) μονάδες. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: μία ερώτηση 
με πέντε (5) υποερωτήματα Σωστού-Λάθους (5x3=15 
Μονάδες) και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που 
καθεμία βαθμολογείται με πέντε (5) Μονάδες (5x2=10 
Μονάδες).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύ-
ντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς 
(13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με ερω-
τήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής 
και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή 
πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/-ήτριες. 
Κάθε ένα από τα δύο (2) θέματα περιέχει δύο (2) ερωτή-
σεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και 
βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) 
μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και 
βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη 
ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και 
η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.

2. Η εξέταση στο μάθημα Οικονομία της Ομάδας Προ-
σανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 
στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες ερωτήσεων:

α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποί-
ες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών 
στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

β) Η δεύτερη αποτελείται από μία (1) ερώτηση με 
την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής 
ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των 
γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/-ήτριες.

γ) Η τρίτη αποτελείται από μία (1) άσκηση, η οποία 
απαιτεί την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την 
εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Η άσκη-
ση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Η τέταρτη αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα, το 
οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για 
τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονο-
μικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται 
σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε καθεμία από 
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερω-
τήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 
με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία 
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καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανα-
κοινώνεται στους/στις μαθητές/-ήτριες γραπτώς.

Tα θέματα της δεύτερης και της τέταρτης ομάδας 
λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων 
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Τα θέματα της πρώτης και 
της τρίτης ομάδας ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-
ουσες το μάθημα.

Ι. Θρησκευτικά
1. Η εξέταση στο μάθημα Θρησκευτικά στην Α’ τάξη 

Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει 
δύο (2) ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο (2) θέματα 
με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται 
τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο 
και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο (2) θέματα 
περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντι-
κειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες (5x5=25).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύ-
ντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς 
(13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο (2) θέματα 
με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις 
οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής 
ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων 
και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές/-ήτριες.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθ-
μολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση 
και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

2. Για το μάθημα Θρησκευτικά στη Β’ τάξη Ημερήσιου 
και Εσπερινού Γενικού Λυκείου η εξέταση περιλαμβάνει 
δύο (2) ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο (2) θέματα 
με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται 
τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο 
και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο (2) θέματα 
περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντι-
κειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες (5x5=25).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύ-
ντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε 
(25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα 
(10) μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο (2) θέματα 
με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις 
οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής 
ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων 
και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές/-ήτριες.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθ-
μολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση 
και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

3. Η εξέταση στο μάθημα Θρησκευτικά στη Γ’ τάξη 
Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει 
δύο (2) ομάδες ερωτήσεων:

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που 
ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων που περιλαμβάνονται 
στην εξεταστέα ύλη και την κατανόησή τους.

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) ερω-
τήσεις που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτική 
ικανότητα από μέρους των μαθητών/-τριών.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από 
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερω-
τήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 
με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία 
καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανα-
κοινώνεται στους/στις μαθητές/-ήτριες γραπτώς.

ΙΑ. Εφαρμογές Πληροφορικής, Εισαγωγή στις Αρχές 
της Επιστήμης των Η/Υ, Πληροφορική

1. Η εξέταση στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής 
στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και 
συγκεκριμένα:

α) δύο (2) θέματα θεωρίας,
β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων.
Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις δια-

φόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η 
κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθη-
τών/-τριών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώ-
σεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με 
σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν 
στον έλεγχο της ικανότητας του/της μαθητή/- ήτριας 
να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες 
που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα 
της θεωρίας (2x25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή 
τα προβλήματα (2x25%).

2. Η εξέταση στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επι-
στήμης των Η/Υ στη Β’ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 
γίνεται ως εξής:

i. Στους/Στις μαθητές/-ήτριες δίνονται τέσσερα (4) 
θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η 
γνώση και η κατανόηση εννοιών και ορολογίας, η κριτι-
κή ικανότητα, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών 
στοιχείων, η ικανότητα του/της μαθητή/-ήτριας να ανα-
λύει, να συνθέτει και να δημιουργεί, συνδυάζοντας γνώ-
σεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

ii. Τα τέσσερα (4) θέματα που δίνονται στους/στις μα-
θητές/-ήτριες διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις 
αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λά-
θους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και 
η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιό-
τερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν 
ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, 
με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι 
ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/-
ήτριες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων 
ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του 
μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από 
τους/τις μαθητές/-ήτριες να αναπτύξουν την απάντησή 
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τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου 
και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα ή 
μία (1) άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί 
ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, 
εντολών και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέ-
ρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον/τη μαθητή/-
ήτρια στη λύση.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα 
ή μία (1) άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για 
τη διαδικασία δημιουργίας ή επίλυσής του. Το πρόβλημα 
αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερω-
τήματα που διευκολύνουν τον/τη μαθητή/-ήτρια στη λύση.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονά-
δες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα.

Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθμο-
λογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώ-
τη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η 
δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο 
θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερω-
τήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό 
δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

3. Η εξέταση στο μάθημα Πληροφορική της Ομάδας 
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφο-
ρικής στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυ-
κείου περιλαμβάνει τέσσερα (4) θέματα που περιέχουν 
θεωρία και ασκήσεις ή προβλήματα και είναι κλιμακού-
μενης δυσκολίας.

α) Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις 
διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η 
κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθη-
τών/-τριών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώ-
σεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με 
σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

β) Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν 
στον έλεγχο της ικανότητας του/της μαθητή/- ήτριας να 
χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που 
απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονά-
δες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, 
το πρώτο θέμα είναι θεωρίας. Το δεύτερο θέμα αποτε-
λείται από το πρώτο μέρος, που είναι θεωρίας και βαθμο-
λογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες, και από το δεύτερο 
μέρος που, όπως και το τρίτο και το τέταρτο θέμα, είναι 
ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του 
μαθήματος και τις εφαρμογές του.

Στο μάθημα της Πληροφορικής της Ομάδας Προσανα-
τολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της 
Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το 
δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση 
από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, 
ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους/
τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

ΙΒ. Ξένες Γλώσσες
1. Στην Α’ και Β’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενι-

κού Λυκείου τα θέματα των εξετάσεων των Αγγλικών 
ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίδεται κείμενο 180-350 λέξεων, το οποίο συνοδεύεται 

από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα συμπλήρω-
σης που αποσκοπούν (α) στον έλεγχο σφαιρικής κατα-
νόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/
πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30% της βαθμο-
λογίας). Επισημαίνεται ότι το κείμενο αυτό θα πρέπει 
να είναι τροποποιημένο απόσπασμα από κείμενο των 
ενοτήτων της διδακτέας ύλης ή άλλο κείμενο συναφές με 
το θεματικό περιεχόμενο και το λεξιλόγιο των ενοτήτων 
αυτών. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα της εξέτασης θα 
προκύψουν μετά από επεξεργασία και τροποποίηση των 
διδαγμένων κειμένων και ασκήσεων του βιβλίου. Δίνεται 
η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και νέα κείμενα με 
την προϋπόθεση ότι ανήκουν στις ίδιες θεματικές κατη-
γορίες με τις ως άνω ενότητες (2-8) και περιλαμβάνουν 
αντίστοιχο λεξιλόγιο.

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία με αφετηρία το κείμενο κατα-

νόησης, που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανό-
τητας με δέκα (10) επιμέρους ερωτήματα συμπλήρωσης 
(σύνολο 20% της βαθμολογίας).

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο 

γραμματικής ικανότητας με δέκα (10) επιμέρους ερωτή-
ματα επιλογής (σύνολο 20% της βαθμολογίας).

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να παράγουν 

κείμενο γραπτού λόγου έκτασης 120-150 λέξεων, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες 
που παρέχονται στα αγγλικά και οι οποίες ορίζουν με 
σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του 
(δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) 
(σύνολο 30%).

Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από την 
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας και κατά 
50% από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα. Συγκεκριμένα: Τα 
θέματα 1 και 2α λαμβάνονται με κλήρωση από την Τρά-
πεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας ενώ τα θέ-
ματα 2β και 3 ορίζονται από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα 
το μάθημα.

2. Η εξέταση των Γαλλικών και Γερμανικών στην Α’ και 
Β’ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει θέματα 
διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα θέματα των εξετάσεων 
ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίδεται στους/στις μαθητές/-ήτριες διδαγμένο κείμενο 

150-180 λέξεων, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμα-
σία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγ-
χο σφαιρικής κατανόησης ή/και κατανόησης επιμέρους 
μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30%).

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο 

λεξιλογικής ικανότητας με πέντε (5) επιμέρους ερωτήμα-
τα. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20%).

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο 

γραμματικής ικανότητας με πέντε (5) επιμέρους ερωτή-
ματα. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%).
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Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να γράψουν ένα κείμε-

νο, έκτασης 80-120 λέξεων, σύμφωνα με πληροφορίες, 
παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη 
γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμε-
νικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει 
σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).

3. Η εξέταση των Αγγλικών στη Γ’ τάξη Ημερήσιου Γε-
νικού Λυκείου συνίσταται στα εξής:

α) Δίδεται στους/στις μαθητές/-ήτριες διδαγμένο 
κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις (4) ερωτήσεις κα-
τανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε 
περισσότερα υποερωτήματα.

β) Δίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις γραμματικοσυ-
ντακτικών φαινομένων, μέσα από το κείμενο. Κάθε παρα-
τήρηση μπορεί να έχει δύο (2) ως τέσσερα (4) ερωτήματα.

γ) Ο/Η μαθητής/-ήτρια καλείται να παραγάγει γραπτό 
λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις 
της κατηγορίας Α’ και Β’ και κατά 30% στην παραγωγή 
γραπτού κειμένου.

ΙΓ. Φιλοσοφία
Για την εξέταση στο μάθημα Φιλοσοφία στη Β’ τάξη 

Ημερήσιου Γενικού Λυκείου δίνονται δύο (2) ομάδες 
θεμάτων:

Στην Α’ ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα (με 
ερωτήσεις διαφόρων τύπων), με τα οποία ελέγχεται ο 
βαθμός κατανόησης της διδαχθείσας ύλης (φιλοσοφικών 
εννοιών, θεωριών κ.λπ.).

Στη Β’ ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, τα 
οποία απαιτούν συνδυασμό γνώσεων, επιχειρηματο-
λογία και τεκμηρίωση, και με τα οποία ελέγχεται η ικα-
νότητα του/της μαθητή/- ήτριας για αυτοδύναμη συν-
θετική και κριτική σκέψη, καθώς και η ικανότητά του/
της για προεκτάσεις σε σύγχρονους προβληματισμούς. 
Στις ερωτήσεις αυτές ενδείκνυται να δίνονται σύντομα 
αποσπάσματα φιλοσοφικών ή άλλων κειμένων, εικόνες, 
πολυτροπικά κείμενα κ.λπ., με στόχο τη διασάφηση και 
προέκταση φιλοσοφικών θεμάτων που αφορούν στην 
εξεταστέα ύλη.

Τα παραπάνω θέματα μπορεί να αναλύονται σε δύο 
(2) ερωτήσεις το καθένα και ορίζονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις της ύλης.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε κάθε ομάδα 
θεμάτων. Κριτήρια για την αξιολόγηση των θεμάτων της 

ομάδας Β’ είναι η εννοιολογική ακρίβεια, η ορθότητα 
και η εγκυρότητα των επιχειρημάτων, η ευστοχία των 
παραδειγμάτων, η έκταση και η πρωτοτυπία του κριτικού 
προβληματισμού που αναπτύσσεται.

Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις των θε-
μάτων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό 
δυσκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες καθορίζο-
νται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνο-
νται γραπτώς στους/στις μαθητές/-ήτριες.

ΙΔ. Φυσική Αγωγή
Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής τα αντικείμενα κρί-

σης είναι πολλά (φυσικές-σωματικές ικανότητες, κινητι-
κές-αθλητικές γνώσεις, συμμετοχή, ενδιαφέρον, αθλητι-
κό ήθος κ.ά.). Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος 
της Φ.Α., που αποβλέπει και σε άλλους παράπλευρους 
στόχους (όπως ψυχοπαιδαγωγικούς, βιωματικούς, κοι-
νωνικούς κ.ά.), τα εξωγυμναστικά στοιχεία πριμοδοτού-
νται αρκετά, τόσο για να βοηθήσουν τους μαθητές εκεί-
νους που εξαιτίας κληρονομικών ή άλλων λόγων (π.χ.: 
παχυσαρκία, έλλειψη σωματικών ικανοτήτων κ.ά.) δεν 
μπορούν να έχουν επιδόσεις όσο και για να δημιουργή-
σουν κίνητρα για συμμετοχή στο μάθημα, αφού μέσα 
απ’ αυτό θα αποκτηθούν και οι κινητικές συνήθειες (τα 
αθλητικά χόμπι).

Η βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 50% από τα τρία 
εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής 
δραστηριότητας που διάλεξαν οι μαθητές/-ήτριες και 
κατά 50% από τα άλλα εξωγυμναστικά στοιχεία (παρου-
σίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον κ.ά.). Συμπερασματικά, τα 
κριτήρια που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τελικής 
βαθμολογίας του μαθήματος της Φ.Α. είναι:

1. Άθλημα ή Κινητική Δραστηριότητα Επιλογής: 50%
2. Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον: 50% «Σύνολο 

100%».»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 102474/Δ2/

20-08-2021 υπουργική απόφαση (Β’ 4134).
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 

έτος 2022-2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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*02046780509220016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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