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2ο Γενικό Λύκειο Δράμας 

τηλ: 25210-32668                                    Δράμα, Ιούνιος 2022 

email: mail@2lyk-dramas.dra.sch.gr 

 

Ενημέρωση για τις αλλαγές που επιφέρει η 

Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 21 Μαΐου 2019, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με αρ. 

πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) και τίτλο «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα 

οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Η παραπάνω Υ.Α. επιφέρει αλλαγές σε θέματα οργάνωσης που αφορούν κυρίως το Σχολείο, αλλά 

και σε α) θέματα φοίτησης (απουσίες) των μαθητών β) παιδαγωγικών μέτρων και ενέργειες 

παιδαγωγικού χαρακτήρα, γ) διαγωγής κλπ 

 

Α) Φοίτηση (απουσίες) 

Στα άρθρα 27, 28, 29 καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και 

αδικαιολόγητες (θα έχουμε απλώς απουσίες χωρίς διάκριση). Αυτό σημαίνει ότι εσείς ως γονείς και 

κηδεμόνες δεν θα δικαιολογείτε απουσίες των παιδιών σας. 

Για το λόγο αυτό, όπως ορίζει το άρθρο 29, θα ενημερώνεστε με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφώνημα, 

μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο 

(SMS), επιστολή) εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε η απουσία.  

       Επισημαίνεται επίσης, ότι 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). 

       Παρακάτω αναπτύσσεται εν συντομία το φάσμα των απουσιών που μπορεί να πραγματοποιήσει ο 

μαθητής/τρια καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές προσμετρώνται και καταχωρίζονται. 

1.  Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. 

2.   Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο του ωρολόγιου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες 

προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 

3.    Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από 

όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 

4.   Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα 

ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. 

Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η 

συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν 

λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν 

συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν 

ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση 

του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 

υπουργική απόφαση (Β' 681), καταχωρίζονται απουσίες. 

5.   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. 
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Β) Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα (Άρθρο 31) 

Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή και από το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής 

ζωής και αναλόγως του βαθμού της παρέκκλισης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν: α) παιδαγωγικού 

χαρακτήρα ενέργειες και β) παιδαγωγικά μέτρα. Οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών με περισσότερο ήπια μέσα από τα 

παιδαγωγικά μέτρα, (όπως έκφραση συγγνώμης, αποκατάσταση ζημιών, έμπρακτη μεταμέλεια, 

διαμεσολάβηση κτλ.) και για τον λόγο αυτό καλό είναι να αποφασίζονται μετά από συζήτηση και σε 

συμφωνία με όποιον/α μαθητή/τρια αφορούν και μπορούν να περιγράφονται εκτενέστερα στο Πλαίσιο 

Οργάνωσης Σχολικής Ζωής του σχολείου, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 30. Τα 

παιδαγωγικού χαρακτήρα μέτρα καταχωρίζονται ξεχωριστά στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών 

Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας (που αντικαθιστά το «ποινολόγιο») και τίθενται υπόψη των 

γονέων των μαθητών/τριών. 

Όσον αφορά τα παιδαγωγικά μέτρα, με την Υ.Α. καταργείται το μέτρο της αποβολής από τα 

μαθήματα πέραν των δύο ημερών. Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη 

συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) 

προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα 

μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες 

απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. 

Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το 

συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο. 

Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται αποκλειστικά από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και μόνο εάν κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της 

παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. 

Το μέτρο της προφορικής παρατήρησης μπορεί να συνοδεύεται από την απομάκρυνση 

του/της μαθητή/τριας από την τάξη, εφόσον παρακωλύεται η διεξαγωγή του μαθήματος, οπότε 

απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως 

μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο 

του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 

 

Γ) Διαγωγή (Άρθρο 32) 

Με τη νέα Υ.Α. η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται εφεξής ως «εξαιρετική», «καλή» 

ή «μεμπτή», σε αντικατάσταση των χαρακτηρισμών «κοσμιότατη», «κοσμία» και (επί)μεμπτη, 

αντίστοιχα, και δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών. 
 

Με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε ότι κάναμε μια σημαντική προσέγγιση στα κυριότερα θέματα που 

αφορούν στη φοίτηση των παιδιών σας. Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να απαντήσουμε σε  

οποιαδήποτε απορία  ενδεχομένως  προκύψει από την παρούσα ενδελεχή ενημέρωση. Ευελπιστούμε σε 

μία κατά το δυνατόν ευδόκιμη , γόνιμη κι εποικοδομητική συνεργασία. 

 

 Ο Διευθυντής 

 

 

 

 Κόλτσης    Χρήστος 


