
1 

 

5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ NEAΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ν. Σμύρνη, 05/02/2018 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

η προσφάτως εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120, Β, 23-01-2018) με θέμα: 

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

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» καθώς και η διευκρινιστική εγκύκλιος 13963/ΓΔ4/26-01-

2018 επιφέρουν μία σειρά αλλαγών σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών.  

Οι σημαντικότερες αναφέρονται στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - Φοίτηση μαθητών/τριών (Άρθρα 23, 24, 27, 28, 29) 

1. Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες και 

σύμφωνα με το Άρθρο 29, Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών 

που απουσιάζουν:  

Οι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν πλέον την υποχρέωση να προσέρχονται στο σχολείο, για να 

υποβάλλουν αιτήσεις δικαιολόγησης απουσιών, παρά μόνο οφείλουν να  

Οι γονείς/κηδεμόνες προσκομίζουν δικαιολογητικά στο σχολείο μόνο σε περιπτώσεις 

απουσιών που δεν συνυπολογίζονται στο τέλος της χρονιάς για την έκδοση των αποτελεσμάτων 

φοίτησης, όπως σε περιπτώσεις σοβαρών επειγόντων περιστατικών που απαιτούν μεγάλο 

διάστημα ανάρρωσης, υποβολής των μαθητών σε μακροχρόνιες θεραπείες κ.α. (βλ. Άρθρο 

24 της ΥΑ). 

Αντιστοίχως, οι υπεύθυνοι τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους 

κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων/SMS, επιστολή), όπως ορίζει το 

Άρθρο 29, και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών. Η 

ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που 

σημειώθηκε.  

2. Καταχωρίζονται απουσίες, σύμφωνα με το Άρθρο 23, σε περιπτώσεις: 

α) απουσίας μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται 

στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, σε όσες διδακτικές ώρες προβλέπει 

το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους, 

β) απουσίας μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου, σε όσες 

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

γ) απουσίας μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου, σε όσες 

διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε 

περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η 
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συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες 

αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης, 

δ) στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν 

παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο 

πρόγραμμα, καταχωρίζονται απουσίες.  

3.  Καταχωρίζονται απουσίες στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο),  αλλά δεν 

προσμετρώνται, απουσίες μαθητών/τριών,  σύμφωνα με το Άρθρο 24, στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

Α. έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος: 

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από 

νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, 

β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, 

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και 

υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης, 

δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις 

που ορίζει η υπουργική απόφαση 2209/1998 (Β' 314), 

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία 

και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα. 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα πρέπει: 

α) Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του 

προβλήματος υγείας. 

β) Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη 

σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείου ή δικαιολογητικά από 

Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και 

του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. 

Β. έως είκοσι (20) ημερών για όλο το διδακτικό έτος, που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα 

περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε 

χώρες του εξωτερικού όπως : 

α) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση ή  

άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο 

β) θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν 

συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο. 

Για τις απουσίες αυτές, κατατίθενται τα ίδια δικαιολογητικά με τις περιπτώσεις της 

προηγουμένης παραγράφου.  

Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και 

δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου 

Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες 

προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο 

κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο. 
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Γ. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν 

προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα 

Α. για όσο διάστημα απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές 

επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη 

συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που 

έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την 

προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο 

διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση. 

Β. για όσο διάστημα απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς 

διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. 

Γ. λόγω συμμετοχής τους σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την 

εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

Δ. λόγω συμμετοχής τους σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές 

διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών, 

Ε. λόγω συμμετοχής τους σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή 

αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών. 

ΣΤ. λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο. 

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών για όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των 

περιπτώσεων (β) και (γ) θα εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους/ τις 

ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των 

αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις υποχρεώσεις 

προετοιμασίας με την εθνική ομάδα η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε 

επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος. 

Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο, απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. 

4. Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες, σύμφωνα με το Άρθρο 28 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών, εφόσον το σύνολο των απουσιών τους 

δεν υπερβαίνει τις 114.  

Εάν μαθητής/τρια σημειώσει περισσότερες από 114 απουσίες, η φοίτηση χαρακτηρίζεται 

ανεπαρκής και υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28). 

Κατ’ εξαίρεση, για το τρέχον σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής η 

φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε έως 164 απουσίες, εφόσον για τις απουσίες που 

υπερβαίνουν τις 114 έχει προσκομίσει ιατρικές βεβαιώσεις, ο Μέσος Όρος της ετήσιας 

προφορικής βαθμολογίας του είναι ίσος ή ανώτερος του 15 και δεν έχει κάνει χρήση της μη 

προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 31 - Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα: 

Α. Καταργείται η ποινή της αποβολής από τα μαθήματα πέραν των δύο ημερών.  
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Β. Τα νέα «παιδαγωγικά μέτρα» (αντίστοιχα των παλαιότερων «πειθαρχικών ποινών») είναι τα 

εξής: προφορική παρατήρηση, επίπληξη, αποβολή από τα μαθήματα μίας ή δύο ημερών, 

αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί 

προφορική 

παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την 

ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. 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. 

Επιπλέον για τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν τα εξής:  

α) Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/τη μαθητή/τρια ότι η συμπεριφορά 

του/της παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής 

και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης 

Λειτουργίας.  

β) Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών 

Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.  

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/της 

Διευθυντή/ντριας του σχολείου. 

Γ. Εκτός από τα «αριστεία» και τα «βραβεία» προόδου, θεσπίζονται «έπαινοι προσωπικής 

βελτίωσης» για μαθητές που σημείωσαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σημαντική 

βελτίωση της επίδοσής τους, και «ειδικοί έπαινοι» για μαθητές που επιτέλεσαν διακεκριμένες 

πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. 

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 32 - Διαγωγή: 

Οι παλαιότεροι χαρακτηρισμοί της διαγωγής (κοσμιότατη, κοσμία, επίμεμπτη) 

αντικαθίστανται από τους εξής: εξαιρετική, καλή, μεμπτή. Οι χαρακτηρισμοί της διαγωγής 

έχουν καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα και δεν αναγράφονται στους τίτλους σπουδών και 

στα πιστοποιητικά που εκδίδει το σχολείο. 

Για την επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων για θέματα απουσιών και φοίτησης,  

οι γονείς/κηδεμόνες κλήθηκαν να συμπληρώσουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις με τα 

στοιχεία επικοινωνίας τους, κατά την ημέρα επίδοσης  των ελέγχων προόδου.  

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των 

μαθητών. στην ηλεκτρονική διεύθυνση 5gymnsm@sch.gr ή τηλεφωνικά.  

(Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου αποκλειστικά και 

μόνο για θέματα απουσιών. Για όλα τα άλλα θέματα ισχύει η γνωστή διεύθυνση του 

σχολείου mail@5gym-n-smyrn.att.sch.gr ). 

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία συλλογής στοιχείων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την 

ακόλουθη φόρμα στη διεύθυνση goo.gl/npQap1  
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