Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 τ.Αϋ)
Άρκρο 46
Παρ. 4. Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 7 του Ν. 1894/1990 αντικακίςταται ωσ εξισ:
1.α) Μακθτζσ των ςχολείων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι διακόπτουν τθ
φοίτθςθ τουσ εξαιτίασ αςκενειϊν που απαιτοφν μακρά νοςοκομειακι ι κατ` οίκον
νοςθλεία, ςτράτευςθσ, προςωρινισ φυλάκιςθσ, παραμονισ ςτο εξωτερικό, ανάλθψθσ
εργαςίασ ςτο εμπορικό ναυτικό ι για άλλουσ εξαιρετικοφσ αντικειμενικοφσ λόγουσ, οι
οποίοι εμποδίηουν τθ φοίτθςθ τουσ, μπορεί να χαρακτθρίηονται ωσ κατ` ιδίαν διδαχκζντεσ
και να παραπζμπονται ςε προαγωγικζσ ι απολυτιριεσ εξετάςεισ για τα μακιματα τθσ τάξθσ
ςτθν οποία ζπρεπε να φοιτιςουν.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων, εξειδικεφονται οι λόγοι χαρακτθριςμοφ των μακθτϊν ωσ κατ` ιδίαν
διδαχκζντων και κακορίηονται θ διαδικαςία διεξαγωγισ των εξετάςεων, θ ζκδοςθ των
αποτελεςμάτων και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια.
ΠΔ 50/2008 Άρκρο 25
Κατατακτιριεσ εξετάςεισ των «κατ’ ιδίαν διδαχκζντων » μακθτϊν
1 α).Οι πακιςεισ και καταςτάςεισ των μακθτϊν που δικαιολογοφν τθν υπαγωγι τουσ ςτθν
κατθγορία
των
«κατ’
ιδίαν
διδαχκζντων»
κακορίηονται
ςτισ
Ε1/550/04.05.82(Βϋ296),Ε3/96/22.02.85(Βϋ105),Γ2/3031/22.10.85(Βϋ726),
Γ2/3560/25.09.89 (Βϋ720) Αποφάςεισ του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων.
β)τθν Αϋ τάξθ του ΕΠΑ.Λ., ςτθν κατθγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχκζντων μακθτϊν»,
υπάγονται όλοι οι μακθτζσ. τθ Βϋ τάξθ υπάγονται μόνο οι μακθτζσ που φοιτοφν ςτον
τομζα Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και ςτον τομζα τθσ Πλθροφορικισ, ενϊ ςτθ
Γϋ τάξθ οι μακθτζσ που φοιτοφν ςτισ ειδικότθτεσ i)Τπαλλιλων Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν, ii)Τπαλλιλων Σουριςτικϊν Επιχειριςεων και iii) Τποςτιριξθσ υςτθμάτων ,
Εφαρμογϊν και Δικτφων Η/Τ.
2. Οι "κατ’ ιδίαν διδαχκζντεσ μακθτζσ" εξετάηονται προφορικά και γραπτά κατά τθν
εξεταςτικι περίοδο του Μαΐου – Ιουνίου ι παραπζμπονται ςε ειδικι εξεταςτικι περίοδο
του επτεμβρίου του ίδιου ζτουσ και εξετάηονται γραπτϊσ και προφορικϊσ ςε όλα τα
μακιματα, όπωσ οι υπόλοιποι μακθτζσ τθσ αντίςτοιχθσ τάξθσ του Επαγγελματικοφ Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.), ςτθν ίδια εξεταςτζα φλθ και ςτα ίδια κζματα. Η προφορικι εξζταςθ προθγείται
τθσ γραπτισ και διενεργείται ςφμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίηεται από το
Διευκυντι του ςχολείου ενϊπιον τριμελοφσ επιτροπισ, με πρόεδρο το Διευκυντι ι τον
Τποδιευκυντι του ΕΠΑ.Λ. και μζλθ δφο κακθγθτζσ τθσ ίδιασ ι ςυγγενοφσ ειδικότθτασ. Ο
μζςοσ όροσ των βακμϊν των δφο κακθγθτϊν είναι ο προφορικόσ βακμόσ τετραμινων του
μακθτι ςτο εξεταηόμενο μάκθμα. Ειδικά τα μακιματα τοιχεία Σεχνολογίασ, Εφαρμογζσ
Πλθροφορικισ, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ(Θεςμοί και Πολιτικζσ), εξετάηονται μόνο προφορικά και
ο μζςοσ όροσ των δυο βακμϊν των δυο κακθγθτϊν είναι ο βακμόσ ετιςιασ επίδοςθσ του
μακθτι.
3. Σα γραπτά δοκίμια των μακθτϊν αυτϊν βακμολογοφνται και αναβακμολογοφνται με τθν
ίδια διαδικαςία που ακολουκείται για τα γραπτά των μακθτϊν τθσ τάξθσ, ςτθν οποία
υποβάλλονται για εξζταςθ.
4. Οι μακθτζσ αυτοί προάγονται ι απολφονται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 24.
5. Οι υπαγόμενοι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου υποβάλλουν ςτο οικείο ΕΠΑ.Λ. τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν Σ/29/18-05-87(ΦΕΚ 834Β) απόφαςθ
του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και ςχετικι αίτθςθ, τουλάχιςτον δζκα
(10) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων του Βϋ τετραμινου.

ΣΤ5/29/18-05-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
...... , ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:
1. Με τισ διατάξεισ του Αρ.5 παρ.12 τθσ Σ5/71/1-12-86 απόφαςθσ ΤΠ.Ε.Π.Θ.-ΤΠΠΚ,
τροποποιικθκαν οι διατάξεισ του Αρ.2 παρ. 3 του Ν.Δ. 1197/72 κατά το μζροσ που
αναφζρονται ςτα δικαιολογθτικά. Ζτςι μετά τθν τροποποίθςθ αυτι, τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται να προςκομίςουν οι "κατ` ιδίαν διδαχκζντεσ" μακθτζσ του Αρ.2 του
Ν.Δ.1197/92 είναι:
α) Ο τίτλοσ ςπουδϊν ςχολικισ χριςθσ, εφόςον υπάρχει
β) Βεβαίωςθ κεραπευτθρίου ςτο οποίο νοςθλεφτθκε ο μακθτισ, ι γνωμάτευςθ του
κεράποντοσ ιατροφ και γ)γνωμάτευςθ του οικείου ςχολιάτρου.
2. Η ςφμφωνοσ γνωμάτευςθ τθσ οικείασ υγειονομικισ επιτροπισ, όπωσ ορίηεται από τισ
διατάξεισ του Αρ. 2 παρ.3 περ. γ` του Ν.Δ. 1197/72, αντικαταςτάκθκε από τθ γνωμάτευςθ
του οικείου ςχολιάτρου που αναφζραμε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Κατά ςυνζπεια
απαιτείται μόνο γνωμάτευςθ του οικείου ςχολιάτρου και όχι και γνωμάτευςθ τθσ οικείασ,
υγειονομικισ επιτροπισ.
3. Η ζνςταςθ που προβλζπεται ςτο προτελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 3 του Αρ.2 του
Ν.Δ.1197/72 ςαν διαδικαςία δεν κίγθκε με τισ διατάξεισ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. Διζπεται
από τισ πάγιεσ αρχζσ του δικαίου και τθσ διοικθτικισ πρακτικισ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ, θ
ζνςταςθ κατά τθσ γνωμάτευςθσ του ςχολίατρου κα εξεταςτεί από το αμζςωσ ανϊτερο
ιεραρχικό όργανο, που είναι θ πρωτοβάκμια υγειονομικι επιτροπι και λοιπά.
4. Παρακαλοφμε όλεσ τισ υπθρεςίεσ, που απευκφνεται θ εγκφκλιοσ αυτι, να φροντίςουν για
τθν εφαρμογι τθσ.
Ε1/550/04-05-1982 Απόφαςθ ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κακοριςμόσ πακιςεων που δικαιολογοφν τθν κατ ιδίαν διδαςκαλία μακθτϊν Μ.Τ.Ε.Ε.
και τθν κατατακτιρια εξζταςι τουσ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
α) Σθν § 2 του άρκρου 2 του Ν.Δ.1197/1972 "περί κατατακτθρίων εξετάςεων κατ ιδίαν
διδαχκζντων μακθτϊν".
β) Σθν υπ αρ. 24945/1973 υπουργικι απόφαςθ "περί κακοριςμοφ πακιςεων
δικαιολογουςϊν τθν κατ ιδίαν διδαςκαλίαν μακθτϊν και τθν κατατακτιριον εξζταςίν των".
γ) Σθν υπ αρ. 42373/1976 υπουργικι απόφαςθ κατόπιν προτάςεωσ του Νομικοφ
υμβουλίου του Κράτουσ.
δ) Σθν υπ. αρικμ. 6/1977 Γνωμ. του Νομικοφ υμβουλίου του ΤΠ.Ε.Π.Θ.
αποφαςίηουμε:
Κακορίηουμε τισ πακιςεισ που δικαιολογοφν τθν "κατ ιδίαν" διδαςκαλία μακθτϊν
Επαγγελματικϊν Λυκείων ςτον Σομζα Οικονομίασ και Διοικιςεωσ ςτα Σμιματα Τπαλλιλων
Λογιςτθρίου και Τπαλλιλων Γραφείου κακϊσ επίςθσ και μακθτϊν Σεχνικϊν και
Επαγγελματικϊν χολϊν ςτο Σμιμα Τπαλλιλων Γραφείων και Εμπορικϊν Καταςτθμάτων
ςτθν Κατεφκυνςθ Εμποροχπαλλιλων και τθν παραπομπι τουσ ςε κατατακτιρια εξζταςθ.
1. Ορκοπεδικζσ πακιςεισ οςτϊν και αρκρϊςεων που ζχουν ανάγκθ μακράσ ακινθςίασ ι
κατακλίςεωσ για τθ κεραπεία τουσ.
2. Τετραπλθγίεσ, παραπλθγίεσ, θμιπλθγίεσ ςπαςτικζσ ι χαλαρζσ.
3. Χορεία
4. Ακζτωςθ

5. Χρόνιεσ νευρολογικζσ νόςοι δθλ: Μυοπάκειεσ ι εγκεφαλοπάκειεσ που κακιςτοφν
αδφνατθ τθν κανονικι βάδιςθ.
6. Λζπρα ςτο ςτάδιο τθσ μετάδοςθσ.
7. Επιλθψία μορφισ πυκνολθψίασ.
8. Ανοικτι φυματίωςθ πνευμόνων
9. Φυματιϊδθσ μθνιγγίτισ.
10. Νεοπλαςίεσ βραδείασ εξζλιξθσ.
11. Βαρείεσ αιμολυτικζσ αναιμίεσ που απαιτοφν ςυχνζσ μεταγγίςεισ αίματοσ.
12. Καρδιακζσ ι νεφρικζσ χρόνιεσ πακιςεισ μθ αντιςτακμιηόμενεσ.
13. Κάκε νόςο ι πάκθςθ για τθ κεραπεία τθσ οποίασ απαιτείται νοςθλεία ςε νοςοκομείο
ι κλινικι τουλάχιςτον επί τρίμθνο.
14. Αιμορροφιλία.
Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Ε3/96/22-02-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κακοριςμόσ πάκθςθσ που δικαιολογεί τθν "κατ` ιδίαν" διδαςκαλία μακθτϊν Μζςθσ Τ.Ε.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν.Δ. 1197/1972 (ΦΕΚ 109-Α) "περί κατατακτιριων
εξετάςεων κατ` ιδίαν διδαχκζντων μακθτϊν".
2. Σο 446/16.10.1984 ζγγραφο του Νοςοκομείου Παίδων "Αγία οφία" (Α` Παιδιατρικισ
κλινικισ του Εκνικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν) προσ τθ Δ/νςθ εφαρμ. προγρ. Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ του ΤΠ.Ε.Π.Θ., ςχετικά με τουσ πάςχοντεσ μακθτζσ από ινοκυςτικι νόςο του
παγκρζατοσ και
3. Σο Α10/718/5.12.1984 ζγγραφο του Τπουργείου Τγείασ και Πρόνοιασ (Δ/νςθ χολικισ
Τγιεινισ) προσ τθ Δ/νςθ εφαρμογισ προγραμμάτων Μζςθσ Εκπ/ςθσ του Τπ. Εκνικισ
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων,
αποφαςίηουμε :
Κακορίηουμε τθν ινοκυςτικι νόςο του παγκρζατοσ ωσ πάκθςθ που δικαιολογεί τθν
"κατ`ιδίαν" διδαςκαλία μακθτϊν τθσ Μζςθσ Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
τθν παραπομπι τουσ ςε κατατακτιρια εξζταςθ.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι υπουργικζσ αποφάςεισ Φ.105/Ε1/550/1982 (ΦΕΚ 296 Β`)
"κακοριςμόσ πακιςεων που δικαιολογοφν τθν κατ`ιδίαν διδαςκαλίαν κλπ." και
Ε3/1137/1984 (ΦΕΚ 878-Β`) "επζκταςθ απόφαςθσ κακοριςμοφ πακιςεων κ.λ.π.".
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Γ2/3031/22-10-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 726 Τ.Βϋ)
Δικαίωμα για κατ` δίαν διδαςκαλία και ςυμμετοχι ςε κατατακτιριεσ εξετάςεισ, ζνεκα
κυιςεωσ για μακιτριεσ Μζςθσ Γεν. Εκπ/ςθσ
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ :
Σθν § 2 του άρκρου 2 του Ν.Δ. 1197/72 "περί κατατακτιριων εξετάςεων κατ` ιδίαν
διδαχκζντων μακθτϊν" εντάςςουμε τθν κατάςταςθ κφθςθσ μακθτριϊν ςτισ περιπτϊςεισ
που δικαιολογοφν τθν "κατ` ιδίαν διδαςκαλία και τθν παραπομπι τουσ ςε κατατακτιρια
εξζταςθ.

Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Γ2/3560/25-09-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 720 τ.Βϋ)
Κατατακτιριεσ εξετάςεισ κατ` ιδίαν διδαχκζντων μακθτϊν
Ζχοντασ υπ` όψθ τθν § 2 του άρκρου 2 του Ν.Δ. 1197/72 "περί κατατακτιριων εξετάςεων
κατ` ιδίαν διδαχκζντων μακθτϊν" εντάςςουμε τα άτομα που υφίςτανται κεραπευτικι
αγωγι ςτα κζντρα κεραπείασ εξαρτθμζνων ατόμων ςτισ περιπτϊςεισ που δικαιολογοφν
τθν κατ` ιδίαν διδαςκαλίαν και τθν παραπομπι τουσ ςε κατατακτιρια εξζταςθ.
Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

