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Άρθρο 113 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) – Κατατακτήριες εξετάσεις 

των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων μαθητών 

Γενικό Λύκειο 

 «Οι “κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές” και οι στρατεύσιμοι εξετάζονται κατά την 

εξεταστική περίοδο Μαΐου Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, 

στην οποία ζητούν την εξέταση.». Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι 

προφορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η 

οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο 

Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας 

ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των 

βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο 

εξεταζόμενο μάθημα. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια 

εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές. Ο βαθμός της 

εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο 

μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του 

μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα 

θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής 

εξέτασης. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και 

διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική 

εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή 

του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως 

πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το 

αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο 

ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. «Οι μαθητές των κατηγοριών 

της παρ. 1 του παρόντος των Α’ και Β’ τάξεων Γενικού Λυκείου που δεν 

επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112, παραπέμπονται το πρώτο 

δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, σε 

ειδική εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 112.». Οι μαθητές 

αυτών των κατηγοριών της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον 

Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112 παραπέμπονται το δεύτερο 

δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο σύμφωνα 

με την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 112. Όσοι από αυτούς δεν 

επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατά την ειδική 

εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 112. Τα 

γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την 

ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία 

υποβάλλονται σε εξέταση. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 112.  



ΕΠΑ.Λ. 

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθ. 113 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρ. 163 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020). ([2]) Η παρ. 2 του 

άρθ. 113 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 8 του Ν. 

4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) με ισχύ από το σχολικό έτος 2020-2021 

Αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων 

(ΕΠΑΛ) Άρθρο 136 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) –  

Αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών των Επαγγελματικών 

Λυκείων (ΕΠΑΛ) Άρθρο 136 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) – Τρόπος 

αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» 

μαθητών της Α’ τάξης ΕΠΑΛ 

 

Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας 

Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν 

διδαχθέντων» μαθητών της Α’ τάξης ΕΠΑΛ . 

Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης εξετάζονται προφορικά και γραπτά 

κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου-Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα. Για τα γραπτώς 

εξεταζόμενα μαθήματα, οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται στις ίδιες 

ημερομηνίες, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους μαθητές της Α’ 

τάξης του ΕΠΑΛ. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη ορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 125. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η βαθμολογία 

διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής 

δραστηριότητας που επέλεξαν. Στα μαθήματα Προσανατολισμού («Ερευνητική 

Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια 

& Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων») και στο 

μάθημα Επιλογής «Αγωγή Υγείας» οι μαθητές παραδίδουν γραπτή εργασία, 

σύμφωνα με οδηγίες του διδάσκοντος. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής 

και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του 

σχολείου, για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται 

από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ ως Πρόεδρο και μέλη δύο (2) 

εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο 

μάθημα, για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο Μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο 

(2) εκπαιδευτικών αντιστοιχεί με τον Ετήσιο Προφορικό Βαθμό (Ε.Π.Β.) του μαθητή 

στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) είναι ο Μ.Ο. του 

Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γραπτό Βαθμό (Γ.Β.) και σημειώνεται με προσέγγιση 

δεκάτου. Αν οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική 

περίοδο του Ιουνίου του ίδιου έτους, εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα 

μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), οπότε και 

προάγονται, εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και 0,5 

(9,5). Το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου μπορεί να διευρυνθεί 

χρονικά, ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον 

Διευθυντή του ΕΠΑΛ στους μαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

έναρξή του. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών του άρθρου αυτού βαθμολογούνται και 



αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των 

μαθητών της τάξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση. Οι μαθητές του παρόντος 

άρθρου προάγονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 128 και 129. Οι υπαγόμενοι στις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 

σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη 

των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές προάγονται, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές.  

 

Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας 


