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ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

                                                                                                                                           Ν. Σμύρνη, 31/01/2018 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Η προσφάτως εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120, Β, 23-01-2018) και η διευκρινιστική 

εγκύκλιος 13963/ΓΔ4/26-01-2018 επιφέρουν μία σειρά αλλαγών σε θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής 

στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών, επέρχονται οι εξής αλλαγές, σχετικά με τη 

φοίτηση των μαθητών: 

 

1. Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, με το σκεπτικό ότι είναι 

αυτονόητη η υποχρέωση των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των 

μαθητών. Ως εκ τούτου, οι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν πλέον την υποχρέωση να προσέρχονται στο 

σχολείο, για να υποβάλλουν αιτήσεις δικαιολόγησης απουσιών, παρά μόνο να φροντίζουν να 

ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

gymnasioev@sch.gr (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 gymevsch@sch.gr).  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).  

 

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

υπερβαίνει τις 114. Εάν ο μαθητής σημειώσει περισσότερες από 114 απουσίες, επαναλαμβάνει την τάξη. 

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

που σημείωσε έως 164 απουσίες, εφόσον για τις απουσίες που υπερβαίνουν τις 114 έχει προσκομίσει 

ιατρικές βεβαιώσεις και ο Μέσος Όρος της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας του είναι ίσος ή ανώτερος 

του 15. 

 

3. Καταργείται η ποινή της αποβολής από τα μαθήματα πέραν των δύο ημερών. Τα νέα «παιδαγωγικά 

μέτρα» (αντίστοιχα των παλαιότερων «πειθαρχικών ποινών») είναι τα εξής: προφορική παρατήρηση (με ή 
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χωρίς ωριαία απομάκρυνση από την αίθουσα διδασκαλίας), επίπληξη, αποβολή από τα μαθήματα μίας ή 

δύο ημερών, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ταχεία αμφίδρομη ενημέρωση για θέματα απουσιών, 

οι υπεύθυνοι των τμημάτων θα επικοινωνούν με τους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με SMS). Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να 

συμπληρώσετε την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπει η νέα ΥΑ: 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Ο/Η ......................................................................., γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας 

............................................................................. του τμήματος ........... του Πρότυπου 

Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής, αποδέχομαι να ενημερώνομαι από το σχολείο για θέματα 

φοίτησης του/της μαθητή/τριας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και δηλώνω προς 

τούτο τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: 

Α) Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: ......................................................... 

Β) Κινητό τηλέφωνο: ................................................. 

 

Ημερομηνία: .......................................                 Υπογραφή: ................................................... 

 


