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3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
 

Κατερίνη, 9-2-2018 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ προς τους ΓΟΝΕΙΣ 
για τις νέες ρυθμίσεις λειτουργίας και οργάνωσης της σχολικής ζωής στην 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και ισχύει από 23-1-2018, η 
Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/23-1-2018, τ. Β΄) με την οποία 
ρυθμίζονται πολλά θέματα λειτουργίας και οργάνωσης της σχολικής στα σχολεία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Με τη νέα Υ.Α. επιφέρονται σημαντικές αλλαγές σε πολλά θέματα όπως οι 
εγγραφές, οι απουσίες, η φοίτηση κ.ά. Για τις σημαντικότερες από αυτές σας 
ενημερώνουμε συνοπτικά: 

1. Απουσίες  

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και 
αδικαιολόγητες (άρθρο 28) 

Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών /τριών, 
επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του μαθητή/τριας και για τους 
λόγους της. Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες 
εξασφαλίζει την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για το σχολείο όσο και για τις 
οικογένειες και μετατοπίζει την έμφαση στην ουσία της διαδικασίας που είναι η συνεχής 
επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για την αμφίδρομη ενημέρωση που 
αφορά τη φοίτηση, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, στις περιπτώσεις που 
απαιτείται. 

Για τους λόγους αυτούς, οι εκπαιδευτικοί 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) 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. 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/κηδεμόνες του/της 
μαθητή/τριας και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Για τον λόγο αυτό 
ενημερώνεται ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο 
φοίτησης. 

2. Φοίτηση 

Από το σχολικό έτος 2018-19, η φοίτηση μαθητών/τριων χαρακτηρίζεται 
επαρκής εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν 
τις υπερβαίνει η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και οι μαθητές/τριες είναι 
υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.  

Υπάρχουν ειδικές διατάξεις οι οποίες καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις και για 
πόσες ημέρες οι απουσίες των μαθητών/μαθητριών δεν υπολογίζονται για τον 
χαρακτηρισμό της φοίτησης.  
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Eιδικά 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). Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά (από γιατρό ή 
νοσοκομείο), τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί ή θα κατατεθούν για τη δικαιολόγηση 
απουσιών, πρέπει να τηρηθούν έως και την ημέρα λήξης των μαθημάτων κατά την οποία 
ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των 
μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των απουσιών που έχουν 
πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους. 

3. Διαγωγή 

Με τη νέα Υ.Α. η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται εφεξής ως 
«εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή», σε αντικατάσταση των γλωσσικά παρωχημένων 
χαρακτηρισμών («κοσμιότατη», «κοσμία», «επίμεμπτη») 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 

4. Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης 

Σε μία προσπάθεια επιβράβευσης κάθε μαθητή/τριας που έχει σημειώσει 
σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής του/της, 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. Με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύεται και 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. 

5. Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα 

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 (όπως έκφραση συγγνώμης, αποκατάσταση 
ζημιών, έμπρακτη μεταμέλεια, διαμεσολάβηση) χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
παραβατικών συμπεριφορών με περισσότερο ήπια μέσα από τα παιδαγωγικά μέτρα. Για 
τον λόγο αυτό οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες αποφασίζονται μετά από συζήτηση 
και σε συμφωνία με όποιον/α μαθητή/τρια αφορούν και μπορούν να περιγράφονται 
εκτενέστερα στο Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής κάθε σχολείου. Στόχος είναι το 
σχολείο, πριν προχωρήσει στη λήψη παιδαγωγικών μέτρων, να εξαντλεί όλες τις 
δυνατότητες παιδαγωγικής παρέμβασης και αντιμετώπισης των προβλημάτων 
συμπεριφοράς και συγκρούσεων που αναφύονται εντός της σχολικής κοινότητας, 
στοχεύοντας οι μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους και να αλλάξουν 
στάση/συμπεριφορά. 



3 
 

Όσον αφορά τα παιδαγωγικά μέτρα, με την ΥΑ καταργείται το μέτρο της πέραν 
των δυο ημερών αποβολής από τα μαθήματα, δεδομένου ότι η παιδαγωγική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς εντός του σχολικού περιβάλλοντος 
καθιστά περιττή την, ούτως ή άλλως αναποτελεσματική, κλιμάκωση των ημερών 
απομάκρυνσης από τα μαθήματα. Το μέτρο της αποβολής σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
επιβάλλεται με φειδώ, καθώς επιβαρύνει την παιδαγωγική σχέση και δεν συμβάλλει στην 
αποκατάσταση θετικού κλίματος στην τάξη/σχολείο. 

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 

6. Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής 

Με την ΥΑ εισάγεται το «Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής», που καταρτίζεται 
και με τη συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου. Η τελική απόφαση 
είναι  του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών  και σε καμιά  περίπτωση το πλαίσιο αυτό  δεν 
αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία. Πρόκειται για ένα πλαίσιο κανόνων που εξειδικεύει 
τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις, προσαρμόζοντάς τις στις ιδιαιτερότητες της σχολικής 
μονάδας, το οποίο διαμορφώνουν από κοινού και δεσμεύονται στην τήρησή του τα μέλη 
της σχολικής κοινότητας. Μέσω της εμπλοκής και των μαθητών/-τριών στη διαμόρφωση 
αυτού του πλαισίου κανόνων, καλλιεργείται η συμμετοχική ευθύνη και ενθαρρύνεται η 
αυτενέργεια, η κριτική σκέψη και ο δημοκρατικός διάλογος για την από κοινού λήψη 
αποφάσεων και ανάπτυξη δράσεων. 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. 
 

Από τη Διεύθυνση του 3ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


