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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 13ου ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υπουργική Απόφαση με 

θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα 

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» σας ενημερώνουμε τα εξής:

Α) Φοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29): 

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 

Επισημαίνεται ότι από το τρέχον διδακτικό έτος 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 

(Άρθρο 28).

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 

της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 ( Άρθρο 28). 



Β) Ανανέωση εγγραφής μαθητών 

1. Οι κηδεμόνες οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή των παιδιών τους κάθε 

σχολικό έτος, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις εγγραφές (Άρθρο 21). Για 

τον σκοπό αυτό προσέρχονται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου και 

υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) στην οποία δηλώνεται η 

νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, εφόσον οι 

μαθητές/τριες είναι ανήλικοι/ες. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της 

ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, 

καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή 

ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. 

2. Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- ανανέωσης.

Δήλωση προτίμησης υποβάλλουν οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να ανανεώσουν την 

εγγραφή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο φοιτούν ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι 

ανήλικοι/ες, στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του 

άρθρου 9. Στην Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής-Δήλωση προτίμησης για την ανανέωση 

εγγραφής δηλώνουν επίσης, τις Ομάδες Προσανατολισμού και τα μαθήματα που θα 

παρακολουθήσουν, με δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά 

σειρά προτίμησης, εφόσον υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών. Η Δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των 

μαθημάτων.

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

σχολείου  http://13lyk-perist.att.sch.gr στη καρτέλα 

Νέα & Ανακοινώσεις          Ανακοινώσεις.

ή απευθείας στη διεύθυνση: http://blogs.sch.gr/13lykper

Η διεύθυνση του σχολείου και το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σας,

για να σας ενημερώσει για κάθε νέα αλλαγή που αφορά τη πρόοδο και τη φοίτηση των 

μαθητών μας. 
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