
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες, 

 Στην υπ. αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα:                               
«Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 120/23-01-2018),  
συγκεντρώνονται όλες οι νέες διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και τη 
λειτουργία των σχολικών μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Σχετικά με τις αλλαγές 
/ παρεμβάσεις που εισάγονται, σας ενημερώνουμε τα εξής:   
 

Α) Φοίτηση:  

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

 

 

Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών 
επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας.                   
Για τους λόγους αυτούς, οι υπεύθυνοι των τμημάτων 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) και φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας. Η ενημέρωση 
πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε.  

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή 
πραγματοποιήσει τριάντα συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος 
επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και ενημερώνει τη 

Διεύθυνση του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις 
πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον 
συνολικό αριθμό απουσιών.  
 

 

Επισημαίνεται ότι το email/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ο πλέον 
ενδεδειγμένος τρόπος επικοινωνίας, αφού δεν επιβαρύνει οικονομικά το σχολείο. 

H φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των 
απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

Χαρακτηρισμός Φοίτησης: 

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.  



 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ισχύουν ειδικές διατάξεις μη προσμέτρησης απουσιών, σε 

περίπτωση χρόνιων και δυσίατων νοσημάτων, μεταμοσχεύσεων, έκτακτης εισαγωγής 
και νοσηλείας, χειρουργικής επέμβασης,  κλπ. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε 
να ενημερώσετε άμεσα τη Διεύθυνση του σχολείου για να σας δοθούν οι σχετικές 
οδηγίες. 
 
 

 

Β) Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα:                            

Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες 
και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία του κλίματος που απαιτείται για την 
υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών, 
έτσι ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη 
τήρησης των κανόνων. Για  την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, 
χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις 
με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης κλπ).      
Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους, ο 
Σύλλογος Διδασκόντων 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. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι 
δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από 
την αίθουσα διδασκαλίας λαμβάνοντας απουσία.  
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά 
από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, το 
Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 
 

 
Γ) Επιβραβεύσεις:  

Στους μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «Άριστα» 
απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων «Αριστείο Προόδου». 
Στους μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό 
ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το 
«Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους τους μαθητές/τριες που ισοβάθμισαν. 
Στους μαθητές/τριες οι οποίοι έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης 
τους, απονέμεται μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων «Έπαινος 
Προσωπικής Βελτίωσης». Στους μαθητές/ τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες 
πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν 
πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται Ειδικός Έπαινος. 



 

Δ) Διαγωγή:  
Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή 
«μεμπτή» ως εξής: α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της 
μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής. 
β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν υπάρχουν 
παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής. γ) «Μεμπτή» 
χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την 
προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή 
η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. 
δ) Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να 
επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/τρια 
υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 
Η Διαγωγή δεν αναγράφεται πλέον στους τίτλους σπουδών (απολυτήρια, αποδεικτικά 
απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών) 

 
 
 

Ε) Εγγραφή των μαθητών /τριών της Γ΄ τάξης στο Λύκειο:   

Ο νέος τρόπος εγγραφής των μαθητών/τρών από το Γυμνάσιο στην Α΄ τάξη Γενικού ή 
Επαγγελματικού Λυκείου άρχισε να εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2018-2019.            
Κατά τη διάρκεια του Μαΐου κάθε σχολικής χρονιάς, οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να 
κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής-δήλωση προτίμησης για την εγγραφή και ένταξη 
των παιδιών τους σε τάξη ή τμήμα Προσανατολισμού, Τομέα ή Ειδικότητα ΓΕΛ/ΕΠΑΛ, 
για την επόμενη σχολική χρονιά. Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει ο γονέας-
κηδεμόνας προσωπικό κωδικό στο taxis.  

 
 
 
 

 Ψυχικό, 11/09/2018                       

Από τη Διεύθυνση 


