
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 48803/ΓΔ4 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/

22-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τράπεζα 

Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» 

(Β’ 5787).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 και της παρ. 2 
του άρθρου 138 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχο-
λείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

3. 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).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

7. Τo άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/22-12-2020 απόφα-
ση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τρά-
πεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» 
(Β’ 5787).

9. Την υπό στοιχεία 103701/Δ2/25-08-2021 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθο-
ρισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’ και Β’ 
τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2021-
22» (Β’ 4254).

10. Την υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ομάδες 
και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και 
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις 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 
προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού 
Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα.» (Β’ 4134).

11. Την υπό στοιχεία Φ4/116552/ΓΔ4/17-09-2021 από-
φαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων 
στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και 
των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας 
Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας 
ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό 
έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 
(Α’ 111)» (Β’ 4380).

12. Την υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 από-
φαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κα-
θορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις 
προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαί-
σιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, 
της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών 
κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του 
ν. 4692/2020 (Α’ 111)» (Β’ 5197), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Φ4/157614/Δ4/03-12-2021 «Τρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 
απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός των ”Γραπτώς Εξεταζόμενων” μαθημάτων 
στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο 
πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκο-
λίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης 
αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρ-
θρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)» (Β’ 5197), ως προς την 
ύλη του μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης» του Τομέα 
Εφαρμοσμένων Τεχνών» (Β’ 5824) όμοιά της.

13. Την υπό στοιχεία 160650/Δ3/09-12-2021 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθο-
ρισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις 
προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των Λυκείων των 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθ-
μισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρό-
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που αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-22, 
βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)» (Β’ 5876).

14. Την υπ’  αρ. 20/14-04-2022 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ανακοινοποίηση 
στο ορθό 19-04-2022).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/
198/48756/Β1/29-04-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παρ. 4 του Κεφαλαίου IV της υπό 
στοιχεία 173678/ΓΔ4/22-12-2020 απόφασης της Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τράπεζα Θεμά-
των Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» (Β’ 5787), η 
οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μά-
θημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η 
οικείος/α ή οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, με τη χρή-
ση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν 
άπαξ (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης 
για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις 
ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 
και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και 
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελ-
ληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Πε-

ριεχομένου), με τυχαία επιλογή, το 50% των θεμάτων 
του μαθήματος στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και 
οι μαθήτριες. Η κλήρωση του προηγουμένου εδαφίου 
διενεργείται ως εξής:

Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται 
έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία 
(3) για το 4ο ερώτημα ή τρεις (3) ενότητες θεμάτων. 
Οι διδάσκοντες/-ουσες επιλέγουν τα θέματα ένα (1) για 
το 2ο και ένα (1) για το 4ο ερώτημα ή μία (1) ενότητα 
θεμάτων στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες. 
Στην συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της 
σχολικής μονάδας, η επιλογή των διδασκόντων/ουσών 
καταχωρίζεται στην ΤΘΔΔ.».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/
22-12-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης 
Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» (Β’ 5787).

Η απόφαση ισχύει από το τρέχον σχολικό έτος 2021-
2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02021363004220002*


		2022-04-30T21:06:24+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




