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Πεξηθεξεηαθό Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ

(ΠΔ.Κ.Δ.Σ) Θεζζαιίαο

ΠΓΔ Πξσηνβάζκηαο & 

Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο  Θεζζαιίαο

“Σηηο εμεηάζεηο είκαζηε καδί”



Υ.Α. Φ153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΔΚ Β΄ 1904 θαη 1940 

δηνξζώζεηο ζθαικάηωλ) «Πξόζβαζε απνθνίησλ 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.) ζε πνζνζηά ζέζεσλ ηνπ 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εηζαθηέσλ ζε Σρνιέο, Τκήκαηα θαη 

Δηζαγσγηθέο θαηεπζύλζεηο Τκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ,... θαη 

εθεμήο».

Τξνπνπνηήζεηο

Υ.Α. Φ153/40138/Α5  ΦΔΚ 1106/31-3-2020

Υ.Α. Φ153/64779/Α5/4-6-2021

Υ.Α. Φ153/43758/Α5/14-4-2022 (ΦΕΚ 1851)

Γηδαθηέα – εμεηαζηέα ύιε ησλ Παλειιαδηθώο εμεηαδόκελσλ

καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο Ηκεξήζησλ θαη Δζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ. γηα

ην ζρνιηθό έηνο 2021-22.

Υ.Α. Φ6/85271/Δ4 ΦΕΚ 3147/19-07-2021



Σύκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαζνξίδνληαη ηέζζεξα παλειιαδηθά 

εμεηαδόκελα καζήκαηα:

1. δύν καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο: «Νέα Διιεληθά» θαη 

«Μαζεκαηηθά» (Άιγεβξα), 

2. δύν καζήκαηα Δηδηθόηεηαο. 

Οη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 

δηελεξγνύληαη ζε θνηλά ζέκαηα 

θαη ζηελ εμεηαζηέα ύιε πνπ 

θαζνξίδεηαη θάζε ρξόλν κε 

απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

είλαη θνηλή γηα όια ηα ΔΠΑ.Λ. 

ηεο ρώξαο,



Υ.Α. Φ153/40138/Α5 ΦΔΚ 1106/31-3-2020 (Άξζξν 6)

α. Τα ζέκαηα ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ ιακβάλνληαη από ηελ ύιε 

πνπ νξίδεηαη σο εμεηαζηέα.

β. Ο ηξόπνο εμέηαζεο ησλ παλειιαδηθώο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ 

νξίδεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα παξαθάησ θνηλά ζηνηρεία:

1. Οξίδνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα, θιηκαθνύκελνπ βαζκνύ δπζθνιίαο. 

2. Κάζε έλα από ηα ηέζζεξα (4) ζέκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη από 

έλα (1) έσο θαη πέληε (5) εξσηήκαηα, κε δπλαηόηεηα 

ππνεξσηεκάησλ. 

3. Η βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 25% ζε θάζε έλα από ηα ηέζζεξα 

(4) ζέκαηα. Σε πεξίπησζε πνπ έλα ζέκα αλαιύεηαη ζε πεξηζζόηεξα 

από έλα εξσηήκαηα, ε βαζκνινγία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην ζέκα 

απηό θαηαλέκεηαη ηζόηηκα ζηα εξσηήκαηα ή δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ην βαζκό δπζθνιίαο



4. Τα ζέκαηα:

• πεξηέρνπλ εξωηήκαηα ζεωξίαο ή εθαξκνγέο ηεο ζεωξίαο ή 

αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

δπλαηόηεηεο ησλ ππνςεθίσλ θαη δύλαληαη λα απαληεζνύλ από 

ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/-εο,

• δύλαληαη λα είλαη αλνηρηνύ ηύπνπ (εξσηήζεηο αλάπηπμεο) ή 

θιεηζηνύ ηύπνπ (πνιιαπιήο επηινγήο, αληηζηνίρηζεο, 

ζπκπιήξσζεο, δηάηαμεο, ζσζηνύ - ιάζνπο) ή ζύληνκεο 

απάληεζεο, 

• δηαηξέρνπλ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε έθηαζε ηεο 

εμεηαζηέαο ύιεο θαη ειέγρνπλ επξύ θάζκα δηδαθηηθώλ 

ζηόρσλ, 

• είλαη αλάινγα κε εθείλα πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα θαη ζηηο δηδαθηηθέο νδεγίεο ηνπ ΥΠ.ΑΙ.Θ. θαη ηνπ 

Ι.Δ.Π.



5. Τα εξσηήκαηα είλαη δηαηππσκέλα κε ηξόπν ώζηε λα κπνξεί 

λα ειέγρνληαη παξάκεηξνη όπσο: 

• ε απνθηεζείζα γλώζε ησλ ππνςεθίσλ 

• ε θαηνρή θαη θαηαλόεζε ησλ γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ 

• ε ηθαλόηεηα θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ζύλζεζεο 

• ε επεμεξγαζία, ε αμηνπνίεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ 

ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ 

• ε αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ 

• ε ζπλδπαζηηθή ζθέςε 

• ν έιεγρνο ηεο ηθαλόηεηαο ησλ ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ζε ζπλδπαζκό ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ 

απέθηεζαλ θαηά ηελ επίιπζε αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ 

γηα ηελ εμαγσγή ή ηελ παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 



6. Οη ππνςήθηνη/-εο απαληνύλ ππνρξεωηηθά ζε όια ηα 

ζέκαηα.

γ. Δηδηθόηεξα ν ηξόπνο εμέηαζεο γηα θάζε έλα από ηα 

παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ Α’ ΔΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΔΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΓΔΙΑΣ. 

δ. Δηδηθόηεξα ν ηξόπνο εμέηαζεο γηα θάζε έλα από ηα 

παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα Δηδηθόηεηαο 

πεξηγξάθεηαη ζηε Β’ ΔΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΔΙΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

παξνπζίαζε ηεο Υ.Α… 



 Από ην 2021 ζηα εκεξήζηα θαη εζπεξηλά ΔΠΑΛ εηζάγεηαη ε

Διάρηζηε Βάζε Δηζαγσγήο (ΔΒΔ), ε νπνία δηακνξθώλεηαη

εληαία από ηνλ κέζν όξν ησλ κέζσλ όξσλ ησλ

βαζκνινγηθώλ επηδόζεσλ όισλ ησλ ππνςεθίσλ αλά

εηδηθόηεηα ζηα δύν καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ζηα δύν

καζήκαηα εηδηθόηεηαο, ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε

ζπληειεζηή, πνπ απνθαζίδεηαη από ηα ηδξύκαηα

εηζαγσγήο.

Μ.Ο. = (ΜΟΝΔ + ΜΟΜΑ + ΜΟΜΔ1 + ΜΟΜΔ2) / 4



Τν ΥΠΑΙΘ δίλεη ζπληειεζηή ζηελ Δ.Β.Δ. θάζε ζρνιήο (εύξνο από

80% έσο 120% ηνπ ΜΟ). Υ.Α. Φ.251/165669 /Α5/17-12-2021.

Παξάδεηγκα Ι

Αλ ν Μέζνο Όξνο ησλ κέζσλ επηδόζεσλ όισλ ησλ ππνςεθίσλ

ελόο επηζηεκνληθνύ πεδίνπ: 9/20 δειαδή ε ΔΒΔ είλαη 9 θαη ν

ζπληειεζηήο ηεο ΔΒΔ είλαη 0,8 ηόηε:

ε ΔΒΔ δηακνξθώλεηαη: 9 Φ 0,8 = 7,2

Παξάδεηγκα ΙΙ

Μέζνο Όξνο ησλ κέζσλ επηδόζεσλ όισλ ησλ ππνςεθίσλ ελόο

επηζηεκνληθνύ πεδίνπ: 8,5/20 θαη ν ζπληειεζηήο ηεο ΔΒΔ είλαη 1,1

ηόηε ε ΔΒΔ δηακνξθώλεηαη 8,5 Φ 1,1 = 9,35

παξνπζίαζε ηνπ πίλαθα κε ζπληειεζηή ΔΒΔ…



 Υ.Α. Φ.153.1/ 148498 /Α5/18-11-2021

«Καζνξηζκόο ησλ ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο ησλ παλειιαδηθά

εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ γηα

ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην αθαδεκατθό έηνο

2022-2023 θαη εθεμήο.»

πίλαθαο κε ζπληειεζηέο βαξύηεηαο

καζεκάησλ…



Πνηνο βγάδεη ηα ζέκαηα;

 Τα ζέκαηα βγάδεη εηδηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ από ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο κε απόιπηα δηάθαλεο ζπλζήθεο. Σηνπο 

ζεκαηνδόηεο ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑΛ πνπ 

δηδάζθνπλ ηα Παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα ηεο 

θάζε εηδηθόηεηαο. Η όιε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηελ        

Υ.Α. Φ153/40138/Α5 ΦΔΚ 1106/31-3-2020 (Άξζξν 6)

 Πνηνο βαζκνινγεί ηα ζέκαηα;

Τα ζέκαηα βαζκνινγνύλ έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

δηδάζθνπλ ηα ηξία ηειεπηαία ρξόληα ηα καζήκαηα 

εηδηθόηεηαο.



Τα ζέκαηα ζε θάζε κάζεκα είλαη ηέζζεξα (θιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο)

Παράδειγμα: ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο εηδηθόηεηαο

ΘΔΜΑ Α

 πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο Σσζηνύ – Λάζνπο, Αληηζηνίρηζεο, Κελνύ,

Πνιιαπιήο επηινγήο θαη είλαη ζπλήζσο ην πην εύθνιν. Μπνξεί λα

πεξηιακβάλεη έσο ηξεηο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ εξσηήζεσλ Α1, Α2,

Α3. (25 Μνλάδεο)

ΘΔΜΑ Β

 πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο αλάπηπμεο θαη κπνξεί λα έρεη δύν ή θαη

ηξία επηκέξνπο εξσηήκαηα Β1, Β2, Β3, απηά κπνξνύλ λα έρνπλ θαη

ππνεξσηήκαηα. (25 Μνλάδεο)

ΘΔΜΑ Γ

 πεξηιακβάλεη θαη απηό εξσηήζεηο αλάπηπμεο θαη κπνξεί λα έρεη

δύν ή θαη ηξία επηκέξνπο εξσηήκαηα Γ1, Γ2, Γ3, απηά κπνξνύλ λα

έρνπλ θαη ππνεξσηήκαηα. Δίλαη απμεκέλεο δπζθνιίαο ζε ζρέζε κε

ηα πξνεγνύκελα. (25 Μνλάδεο)



ΘΔΜΑ Γ

 Δίλαη ην πην δύζθνιν ζέκα.

 Φσξίδεηαη ζε εξσηήκαηα (2 έσο 3).

 Γελ κπαίλνπλ εξσηήζεηο Σσζηνύ – Λάζνπο, Πνιιαπιήο

επηινγήο, Αληηζηνίρηζεο, Αλάπηπμεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ απιή

απνζηήζηζε.

 Σην Γ ζέκα ειέγρεηαη ε θξηηηθή θαη ζπλδπαζηηθή ζθέςε ησλ

ππνςεθίσλ θαη ε ηθαλόηεηα εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθώλ

γλώζεσλ πνπ έρεη απνθηήζεη …

 Σηηο εμεηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ ην ΘΔΜΑ Γ είλαη απμεκέλεο

δπζθνιίαο.

παξάδεηγκα, ζέκαηα Αλαηνκία ΙΙ 2021…



 Γηαβάδνπκε ηα ζέκαηα δύν θαη ηξεηο θνξέο

 Διέγρνπκε ηηο απαληήζεηο θαη αλ απαληήζακε ζε όια ηα

ζέκαηα

 Γελ παίδεη ξόιν ε ζεηξά ησλ απαληήζεσλ

 Απαληάκε πξώηα ζηα εύθνια ζέκαηα θαη ζε εθείλα πνπ

γλωξίδνπκε θαιά

 Κνηηάμηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δίλνληαη ηα ζέκαηα ηα

ηξία ηειεπηαία ρξόληα

 Η ύιε είλαη από ην πξώην γξάκκα έσο ηελ ηειεπηαία

ηειεία, ηεο θαζνξηδόκελεο από ην Υ.ΠΑΙ.Θ. ύιεο

 Γελ ππάξρνπλ SOS ζέκαηα



 Όιεο νη εξωηήζεηο θαη νη απαληήζεηο βγαίλνπλ κέζα από ηα 

ζρνιηθά βηβιία – εμαληιήζηε ηελ ύιε ησλ βηβιίσλ πξώηα

 Γίλεηαη δεθηή νπνηαδήπνηε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε 

απάληεζε

 Γνπιεύνπκε ζε ζέκαηα πξνζνκνίωζεο Παλειιελίωλ

 Φξνληίδνπκε ηε θπζηθή καο θαηάζηαζε

 Καιό θαγεηό θαη ύπλνο

 Γηαβάδνπκε όζν ην δπλαηόλ 

κε θπζηθό θσο

 Τν πξσηλό δηάβαζκα είλαη 

πάληα πην απνδνηηθό



Ευχαριστώ 

για την προσοχή σας…

Καλή επιτυχία !!!


