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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2o ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)  

 

Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου  (Άρθρο 28) 

1. Δεν υπάρχει  διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες  

2. Επαρκής φοίτηση:  δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 

3. Ανεπαρκής φοίτηση:  πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες (επαναλαμβάνει την 

τάξη)  

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

στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες 

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

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

απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα εκείνη. 

6. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία 

για όλη την ημέρα. Μόνο αν,  κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου, η 

συμμετοχή στον περίπατο ήταν αδύνατη, τότε οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη.  

7. 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. 

 

Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 

(Άρθρο 24)   

1. μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών (μαθητές/τριες που πάσχουν από συγκεκριμένα 

νοσήματα) 

2. μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και 

απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του 

εξωτερικού  

3.  έως και δύο (2) εβδομάδες, απουσίες 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 
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πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. ( υποβάλλεται η πρόσκληση συμμετοχής από το 

όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης και βεβαίωση συμμετοχής στην εκδήλωση). 

4.  για τη συμμετοχή σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του 

ΥΠΑΙΘ 

 

Απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω συμμετοχής τους: 

5.  α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση 

του ΥΠΑΙΘ 

β) 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  (απόφαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων) 

γ) με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών λόγω συμμετοχής σε αποδεδειγμένες αθλητικές 

υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα, λαμβανομένων 

υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α 1́41). (βεβαίωση 

συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος) (απόφαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών) 

6.  σε εθελοντική αιμοδοσία: 

➢ Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/ τρια προσφέρει αίμα για ασθενή του 

συγγενικού του/ της περιβάλλοντος.  

➢ Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η μαθητής/τρια, με δική του/της πρωτοβουλία, 

προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή  

➢ όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για 

κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή  

➢ όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία. 

Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος καθορίζονται από το π.δ. 

138/2005 (Α' 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ες αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 

ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους. 

7. σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν εντάσσονται στο 

πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως π.χ. η Σχολή Καλών Τεχνών.  

8.  απουσίες λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο. 

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

παρόν άρθρο, απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. 

(Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον/στην υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του 

τμήματος ή τον υποδιευθυντή και την Διευθύντρια του σχολείου) 

 

Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου 

οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας οφείλει:  
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1. να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους 

επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην Υ.Δ.. και προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των 

αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24. 

2. να ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου για ιδιάζουσα περίπτωση προβλήματος υγείας 

του μαθητή/τριας και να προσκομίσει με αίτηση του στη Διεύθυνση του σχολείου πρόσφατη 

σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.  

 

Ενημέρωση γονέων σε περίπτωση απουσίας  (Άρθρο 29) 

Ο υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια του τμήματος:  

1. Θα σας ενημερώσει (με τηλεφώνημα, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, 

επιστολή) για την απουσία και θα πληροφορηθεί τους λόγους της απουσίας  

2. Θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, για να πληροφορηθεί τον λόγο των απουσιών, εάν 

μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) 

συνολικά απουσίες και θα ενημερώσει  την Διευθυντή/ ντρια του σχολείου. 

3. Θα σας ενημερώσει κατά τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον 

υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό  

4. Για 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. 

 

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα  (Άρθρο 31) 

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 (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. 
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Παιδαγωγικά μέτρα  (Άρθρο 31) 

1. Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος 

Διδασκόντων/ ουσών προβαίνει στη λήψη παιδαγωγικών μέτρων, τα οποία είναι:  

α) προφορική παρατήρηση (από τον διδάσκοντα,  την Διευθύντρια και τον σύλλογο των 

καθηγητών) 

β) επίπληξη (από τον διδάσκοντα,  την Διευθύντρια και τον σύλλογο των καθηγητών) 

γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας (από την Διευθύντρια και τον σύλλογο των 

καθηγητών) 

δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών (από τον σύλλογο των καθηγητών) 

ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος  (από τον σύλλογο των καθηγητών) 

 

2. Τα παιδαγωγικά μέτρα γ' και δ' επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα 

που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο σχολείο δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της 

μαθητή/τριας ή εφόσον πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη. Το 

παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο εάν επιπλέον 

κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού 

περιβάλλοντος. 

3. Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος 

Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον 

οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου 

σχολικού περιβάλλοντος και με τη σύμφωνη γνώμη ειδικού των υποστηρικτικών 

εκπαιδευτικών δομών. Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας 

του/της μαθητή/τριας, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος 

του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν 

την ώρα της ψηφοφορίας. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος 

ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου ελήφθη, από δε το επόμενο σχολικό έτος ο/η 

μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής. 

 

4. 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. 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. 

β) Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών 

Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. 
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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. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου 

καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο. 

 

Το Συμβούλιο Τμήματος 

α. αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο τμήμα  

β. συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά́ που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη 

συμπεριφορά́, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών/τριών του τμήματος, 

γ. συγκαλείται από τον/την προεδρεύοντα/ουσα ή αν το ζητήσουν με έγγραφο τους δύο 

τουλάχιστον διδάσκοντες/ουσες, ή και ένας/μία ή περισσότεροι/ες μαθητές/ τριες για 

σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα, 

δ. μπορεί να μετέχει και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος, 

ε. συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών 

στ. συζητεί και εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ ουσών θέματα που σχετίζονται με την 

παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών/τριών του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητές τους. 

 

Διαγωγή  (Άρθρο 32). 

1. Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός 

του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους. 

2. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως 

αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής 

(σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 30). Κάθε πράξη ή παράλειψη που 

έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και 

αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα. 

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

«καλή» ή «μεμπτή» 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 ζωής. 

4. Καμία μεταβολή της διαγωγής μαθητή/τριας δεν μπορεί να γίνει από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών μετά την οριστική έξοδο του/της από το σχολείο. 

 

Τιμητικές διακρίσεις  

Ειδικότερα σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση απονέμεται: 

1. «Αριστείο Προόδου» : στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας 

προόδου «άριστα»  μετά από απόφαση του Συλλόγου  

https://www.esos.gr/arthra/55146/i-apofasi-gia-ti-leitoyrgia-ton-gymnasion-kai-lykeion
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2. «Βραβείο Προόδου». στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον 

μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική»  μετά από απόφαση 

του Συλλόγου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε 

όλους/ες τους μαθητές/τριες που ισοβάθμισαν. 

3. «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης»: στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν 

σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους,  μετά από απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων/ουσών. 

4. «Ειδικός Έπαινος»: στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για Ιδιαίτερες Πράξεις 

Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα 

ανιδιοτελούς φιλαλληλίας. 

Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την Εορτή της Σημαίας. Στην 

τελετή αυτή προσκαλούνται να παραστούν οι τοπικές αρχές και οι γονείς και κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών. 

 

 Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με 

τους ακόλουθους τρόπους: (Άρθρο 1) 

α) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη πραγματοποίηση των εορτών και των 

μαθημάτων  

β) περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και  

γ) περικοπή περιπάτων και εκδρομών.  

Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να εξομαλυνθεί η λειτουργία του, ο/η 

Διευθυντής/ντρια συγκαλεί ανά εβδομάδα, τουλάχιστον, το Σχολικό Συμβούλιο, με σκοπό την 

αντιμετώπιση της κατάστασης. Μόλις εξομαλυνθεί η λειτουργία του σχολείου, ο/η Διευθυντής/ 

ντρια συγκαλεί αμέσως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών και ολοκλήρωσης της 

διδακτέας ύλης, και ο Σύλλογος αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

για ενημέρωση.  

δ) Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων 

ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό 

διάστημα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από 

εισήγηση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

 

Το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής: θα καταρτιστεί σε συνεργασία με τη μαθητική 

κοινότητα και θα σας κοινοποιηθεί  αργότερα. 

 

Από το γραφείο του 2ου ΓΕ.Λ. 

 

 


