
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
(σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.) 

Α) Φοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29):  

 Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 

 Τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να 

ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας.  

 Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ 

ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε 

από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας 

άμεσα. 

 Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή 

πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος 

επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφώνημα, μήνυμα 

σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό 

τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), επιστολή).  Μετά την πρώτη ενημέρωση 

των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους 

ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει 

μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.  Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε 

ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της 

πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της 

Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται 

ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες. 

 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των 

απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις 

υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι 

υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη.  

 Στο άρθρο 24, αναφέρονται περιπτώσεις απουσιών που δεν λαμβάνονται υπόψη 

για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης (π.χ. απουσίες μαθητών για την προσέλευση 

τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, απουσίες λόγω θρησκευτικών 

υποχρεώσεων για τους μαθητές άλλων θρησκευμάτων, απουσίες λόγω δυσμενών 

καιρικών συνθηκών, απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για τους μαθητές 

που πάσχουν από σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, απουσίες μαθητών/τριών μέχρι 

είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και 

απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης). Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-

18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που 

πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής : α) για 

τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που 

βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, 

που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών 



διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες 

και γ) δεν έχει κάνει χρήση μη προσμέτρησης απουσιών άλλης περίπτωσης. 

Β) Προθεσμίες εγγραφής ( Άρθρο 9, παρ. Β) 

 Μέσα στον Μάιο κάθε σχολικής χρονιάς οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να κάνουν 

Ηλεκτρονική Αίτηση Eγγραφής-δήλωση προτίμησης για την εγγραφή και ένταξη 

των παιδιών τους σε τάξη ή τμήμα Προσανατολισμού την επόμενη σχολική χρονιά. 

Η εγγραφή ολοκληρώνεται από τις σχολικές μονάδες μετά την παραλαβή των 

Απολυτηρίων τίτλων των Γυμνασίων για την Α΄ τάξη και μετά την έκδοση των 

αποτελεσμάτων για τις υπόλοιπες τάξεις. 

Γ) Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής (Άρθρο 30)  

 Είναι  ένα πλαίσιο κανόνων που εξειδικεύει τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις, 

προσαρμόζοντάς τις στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Καταρτίζεται και με 

τη συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου. Η τελική απόφαση είναι 

του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Για τον σκοπό αυτό στην αρχή του διδακτικού 

έτους και μετά την ανάδειξη των νέων Μαθητικών Συμβουλίων ακολουθεί 

συζήτηση στις συνελεύσεις των Μαθητικών Κοινοτήτων σχετικά με τους κανόνες 

που πρέπει να διέπουν τη σχολική ζωή.  

 Η κατάρτισή του γίνεται πάντα σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αλλά 

εστιάζει στην πρόληψη και ενθαρρύνει με θετικό τρόπο την υιοθέτηση καλών 

πρακτικών επικοινωνίας και ελέγχου της συμπεριφοράς. Ενισχύεται με τον τρόπο 

αυτό η δημοκρατική λειτουργία και βελτιώνεται το παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής 

μονάδας, ώστε το σχολείο να συμβάλλει στη διαμόρφωση ανεξάρτητων πολιτών 

που σκέφτονται και ενεργούν με τη θέλησή τους και σέβονται τους κανόνες στη 

διαδικασία διαμόρφωσης των οποίων έχουν συμμετάσχει και οι ίδιοι. 

Δ) Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης (Άρθρο 31) 

 Επιβραβεύεται η προσπάθεια μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες δεν συγκέντρωσαν κατ΄ 

ανάγκην υψηλή βαθμολογία, κατάφεραν όμως να σημειώσουν σημαντική βελτίωση 

της συνολικής επίδοσής τους, κατά την κρίση του οικείου Συλλόγου 

Διδασκόντων/ουσών. Απονέμεται εφεξής ένας νέος έπαινος, ο «Έπαινος 

Προσωπικής Βελτίωσης», μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών 

κατά την παιδαγωγική συνεδρίαση των αποτελεσμάτων, στο τέλος του διδακτικού 

έτους. 

Ε) Διαγωγή (Άρθρο 32) 

 Η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται εφεξής ως «εξαιρετική», «καλή» ή 

«μεμπτή» και δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών (απολυτήρια, αποδεικτικά 

απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών), καθώς έχει 

καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων 

συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο 

αποκλειστικά της σχολικής ζωής. 


