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ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

Αγαπθτοί γονείσ/ κθδεμόνεσ  
Με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2020-2021 μαηί με τισ ευχζσ μασ για καλι και δθμιουργικι 

χρονιά, υγεία και πρόοδο, κεωροφμε απαραίτθτο να ςασ ενθμερϊςουμε για κζματα που αφοροφν ςτθ 

λειτουργία του ςχολείου και ευελπιςτοφμε και ςτθ δικιά ςασ ςυνεργαςία για τθν αντιμετϊπιςθ των 

απαιτιςεων  αυτισ τθσ ιδιαίτερθσ περιόδου που διανφουμε. 

ασ  ενθμερϊνουμε ότι ςτο ςχολείο μασ ζχουν λθφκεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα και ζχουν γίνει οι 

κατάλλθλοι ςχεδιαςμοί για τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ, ςφμφωνα πάντα με τισ οδθγίεσ του 

Τπουργείου μασ και του ΕΟΔΤ.  

Για τθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου είναι απαραίτθτθ θ τιρθςθ ςχετικϊν νόμων και θ 
εφαρμογι υπουργικϊν αποφάςεων και εγκυκλίων, κακϊσ και ο Κανονιςμόσ του ςχολείου.  

 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Λόγω των μζτρων που ιςχφουν: 

 Η κακιερωμζνθ ςυνάντθςθ για ενθμζρωςθ που γίνεται ςτθν αρχι κάκε ςχολικισ χρονιάσ δεν κα 

πραγματοποιθκεί.   

 Επίςκεψθ ςτο ςχολείο κα πραγματοποιείτε μόνο με ραντεβοφ, μετά από ςχετικι ςυνεννόθςθ 

(τθρείται βιβλίο επιςκεπτϊν για ιχνθλάτθςθ ςε περίπτωςθ κροφςματοσ). 

 Η επικοινωνία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ, εκτόσ από τθλεφωνικι, κα γίνεται και με αποςτολι 

θλεκτρονικϊν μθνυμάτων (e-mails) και SMS και για το λόγο αυτό απαιτείται επικαιροποίθςθ αυτϊν ςε 

περίπτωςθ που υπάρχει αλλαγι ι εάν δεν λαμβάνετε τα μθνφματά μασ.  

 Η επικοινωνία με το ςχολείο κα γίνεται είτε τθλεφωνικά είτε με θλεκτρονικό μινυμα (e-mail), όπου κα 

αναφζρετε το ονοματεπϊνυμο του γονζα/κθδεμόνα, ο/θ μακθτισ/τρια και το τμιμα. 

 Επιπλζον προτείνετε να επιςκζπτεςτε τακτικά το νζο Δικτυακό τόπο μασ που είναι πάντα ενθμερωμζνοσ 

με όλα τα τρζχοντα ηθτιματα. 

 

Ενθμζρωςθ γονζων - Υποχρεϊςεισ γονζων μακθτϊν/τριϊν που απουςιάηουν 
1) Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν/τριϊν ευκφνονται εξ ολοκλιρου οι 

κθδεμόνεσ τουσ. Ο κθδεμόνασ κάκε μακθτι/τριασ που απουςίαςε από το ςχολείο οφείλει να 
γνωςτοποιεί ςτο ςχολείο τουσ λόγουσ τθσ απουςίασ άμεςα με ζναν από τουσ τρόπουσ 
επικοινωνίασ που ζχει δθλϊςει ςτο ςχολείο κατά τθν εγγραφι του/τθσ μακθτι/τριασ ςε αυτό 
(email, τθλζφωνο). Η γνωςτοποίθςθ του λόγου των απουςιϊν ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά μόνο ςτθν περίπτωςθ που προβλζπεται ο μθ υπολογιςμόσ τουσ κατά τθν ζκδοςθ των 
αποτελεςμάτων φοίτθςθσ. 

2) Οι απουςίεσ των μακθτϊν/τριϊν ακροίηονται και λαμβάνονται υπόψθ για τον χαρακτθριςμό τθσ 
φοίτθςθσ των μακθτϊν/τριϊν. 
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ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΥΡΟΡΤΟΥ ι ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΟΙΜΩΞΗΣ  COVID-19  
Ακολουκείτε κατά γράμμα το πρωτόκολλο ενεργειϊν του ΕΟΔΥ  

(Σασ παραθέτουμε κάποια βαςικά αποςπάςματα) 

 Εάν ζνασ μακθτισ εμφανίςει ζςτω και ιπια ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ COVID-19 εκτόσ του 
χϊρου του ςχολείου, παραμζνει ςτο ςπίτι και ειδοποιείται το ςχολείο με ευκφνθ των 
γονζων/κθδεμόνων.  

 Εάν ζνασ μακθτισ εμφανίςει ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ COVID-19 όταν είναι ςτο ςχολείο, 
ακολουκείτε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΤ εκ μζρουσ του Τπευκφνου COVID-19.  

 Γίνεται ιατρικι αξιολόγθςθ με πρωτοβουλία των γονζων/κθδεμόνων και εφόςον, ςφμφωνα με τθν 
κρίςθ του κεράποντοσ ιατροφ, το παιδί χαρακτθριςτεί ωσ φποπτο για λοίμωξθ COVID-19 χωρίσ να 
υπάρχει εναλλακτικι διάγνωςθ, κα πρζπει να γίνει κατά προτεραιότθτα μοριακό διαγνωςτικό τεςτ.  

 Εν αναμονι του αποτελζςματοσ, το παιδί παραμζνει ςε απομόνωςθ κατ’ οίκον (εφόςον κρίνεται από 
τον ιατρό ότι θ κατάςταςι του δεν απαιτεί νοςθλεία ςε νοςοκομείο), ςε καλά αεριηόμενο δωμάτιο, ενϊ 
το ςχολείο ςυνεχίηει κανονικά τθ λειτουργία του (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-
gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).  

 

Σε περίπτωςθ που το μοριακό τεςτ για τον νζο κορωνοϊό είναι κετικό ο γονζασ/κθδεμόνασ του μακθτι 
ενθμερϊνει άμεςα τθν διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ για να ακολουκθκοφν οι προβλεπόμενεσ 
διαδικαςίεσ ςφμφωνα με το πρωτόκολλο.  
Πςον αφορά ςτο άτομο με επιβεβαιωμζνο COVID-19:  

 Σο παιδί ι ο ενιλικασ μπορεί να επιςτρζψει ςτθ ςχολικι μονάδα μετά τθν παρζλευςθ τουλάχιςτον 
10θμζρου από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων ΚΑΙ τθν πάροδο 24 ωρϊν από τθν πλιρθ υποχϊρθςθ του 
πυρετοφ (χωρίσ τθ λιψθ αντιπυρετικϊν) και τθν φφεςθ των ςυμπτωμάτων του (ςε περίπτωςθ αςκενϊν 
με πολφ ςοβαρι νόςο ι ανοςοκαταςτολι μπορεί το διάςτθμα του 10θμζρου να είναι μεγαλφτερο, 
ςφμφωνα με τθν γνϊμθ του κεράποντοσ ιατροφ) εφόςον το τμιμα φοίτθςθσ βρίςκεται ςε λειτουργία.  

 Για τθν επάνοδο ςτο ςχολείο των επιβεβαιωμζνων περιςτατικϊν δεν απαιτείται θ διενζργεια νζου τεςτ.  
 

Σε περίπτωςθ που το μοριακό τεςτ για τον νζο κορωνοϊό είναι αρνθτικό  
Σο παιδί ι ο ενιλικασ μπορεί να επιςτρζψει ςτο ςχολείο μετά τθν πάροδο τουλάχιςτον 24 ωρϊν από τθν 
πλιρθ υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ λιψθ αντιπυρετικϊν) και τθν φφεςθ των ςυμπτωμάτων του – 
κακϊσ αυτόσ είναι ο χρόνοσ επανόδου για τισ ςυνικεισ ιογενείσ λοιμϊξεισ του αναπνευςτικοφ.  
 

Εν αναμονι του αποτελζςματοσ του μοριακοφ τεςτ  

 Σο φποπτο περιςτατικό παραμζνει ςε κατ’ οίκον απομόνωςθ (εφόςον ζχει κρικεί από τον ιατρό ότι θ 
κατάςταςι του δεν απαιτεί νοςθλεία ςε νοςοκομείο) ζωσ τθν ζκδοςθ του αποτελζςματοσ και θ 
περαιτζρω διαχείριςθ κα γίνει ανάλογα με το αποτζλεςμα.  

 Οι ςτενζσ επαφζσ του φποπτου περιςτατικοφ προςζρχονται κανονικά ςτο ςχολείο με οδθγία για ςτενι 
παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ τουσ.  

 

Καταγραφι και προςμζτρθςθ απουςιϊν 
1. Οι απουςίεσ μακθτϊν ςχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προςμετρϊνται 
ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

a. Αν νοςεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιοσ ο μακθτισ ι κάποιοσ που κατοικεί ςτο ςπίτι του, με 
απαραίτθτθ προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ. 

b. Αν ο μακθτισ ανικει ςε ομάδα αυξθμζνου κινδφνου, όπωσ ζχουν οριςτεί από τον ΕΟΔΤ, με 
απαραίτθτθ προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ από τον κεράποντα ιατρό ι από ιατρό τθσ ςχετικισ 
ειδικότθτασ.  

2. Για τουσ μακθτζσ που απουςιάηουν ενταςςόμενοι ςε ευπακείσ ομάδεσ, προβλζπεται θ παρακολοφκθςθ 
μακθμάτων μζςω ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 

 

Χριςιμοι ςφνδεςμοι : 

1. https://eody.gov.gr/ 

2. https://covid19.gov.gr/ 

https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/
https://covid19.gov.gr/
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Κατά τθν λειτουργία του ςχολείου 

 ε κάκε αίκουςα υπάρχει αντιςθπτικό όπωσ φυςικά κρεμοςάπουνα και αντιςθπτικά ςτισ τουαλζτεσ για 

χριςθ (θ ςπατάλθ και αδικαιολόγθτθ χριςθ των κα ελζγχεται).  

 Κανζνασ μακθτισ δεν παραμζνει ςτο εςωτερικό του κτιρίου ςτα διαλείμματα (κατεβαίνει και ανεβαίνει μαηί 

με τον εκπαιδευτικό) ςτο τμιμα του.  

 Οι πόρτεσ και τα παράκυρα των αικουςϊν  ςτα διαλείμματα είναι ανοιχτά για να εξαςφαλίςουμε τον 

κατάλλθλο εξαεριςμό. Για το λόγο αυτό και παρόλο που κανζνασ μακθτισ δεν παραμζνει  ςε κάποιο τμιμα, 

δεν επιτρζπετε να αφινουν ςτισ αίκουςεσ χριματα και αντικείμενα αξίασ. 

  Δεν επιτρζπεται θ κατοχι κινθτοφ τθλεφϊνου, ι οποιαςδιποτε άλλθσ θλεκτρονικισ ςυςκευισ ι παιχνίδι 

που διακζτει ςφςτθμα επεξεργαςίασ εικόνασ και ιχου εντόσ του ςχολικοφ χϊρου.  

Κάκε παρζκκλιςθ από τα ανωτζρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικοφ ελζγχου και αντιμετωπίηεται με τισ 

προβλεπόμενεσ ςχολικζσ κυρϊςεισ και υπουργικζσ αποφάςεισ. 

 

Εκδρομζσ - Επιςκζψεισ 

Δεν πραγματοποιοφνται εκδρομζσ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, μακθτικά ςυνζδρια, ςχολικά 
πρωτακλιματα και προγράμματα ανταλλαγισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Διδακτικζσ επιςκζψεισ και περίπατοι 
δφνανται να διεξάγονται ανά τμιμα με υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ. 
 

Σχολικοί εορταςμοί 

Οι ςχολικοί εορταςμοί πραγματοποιοφνται εντόσ του κάκε τμιματοσ. 
Εκδθλϊςεισ (π.χ. τελετζσ αποφοίτθςθσ) είναι δυνατόν να πραγματοποιοφνται με τθν παρουςία μόνο μα- 
κθτϊν και εκπαιδευτικϊν, ενδεχομζνωσ κατά τμιματα ι με μζροσ των τμθμάτων, αναλόγωσ του διακζςιμου 
χϊρου, ϊςτε να τθροφνται οι απαραίτθτεσ κοινωνικζσ αποςτάςεισ. 
 

Απαλλαγζσ μακθμάτων  

Απαλλαγζσ δίνονται ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, τθσ Μουςικισ και των Θρθςκευτικϊν με τθν 
κατάκεςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και τισ προκεςμίεσ που κακορίηονται από το νόμο.  
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Διδαςκόμενα μακιματα και αξιολόγθςθ μακθτϊν του Γυμναςίου 
Σα μακιματα που διδάςκονται ςτο Γυμνάςιο κατατάςςονται ςε τρεισ (3) ομάδεσ ωσ εξισ: 

1) Η πρϊτθ ομάδα (Ομάδα Αϋ) περιλαμβάνει μακιματα ωσ εξισ: 
 

Ομάδα Αϋ 
a. Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία, ιτοι Γλωςςικι Διδαςκαλία και Νεοελλθνικι Λογοτεχνία. 
b. Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία, ιτοι Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Αρχαία Ελλθνικά Κείμενα 

από Μετάφραςθ. 
c. Ιςτορία. 
d. Μακθματικά. 
e. Φυςικι. 
f. Βιολογία. 
g. Αγγλικά. 
 
 

2) Η δεφτερθ ομάδα (Ομάδα Βϋ) περιλαμβάνει μακιματα ωσ εξισ: 
 

Ομάδα Βϋ 
a. Γεωλογία-Γεωγραφία. 
b. Χθμεία. 
c. Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι. 
d. Θρθςκευτικά. 
e. Δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα. 
f. Σεχνολογία – Πλθροφορικι. 
g. Οικιακι Οικονομία. 
 
 

3) Η τρίτθ ομάδα (Ομάδα Γϋ) περιλαμβάνει μακιματα ωσ εξισ: 
 

Ομάδα Γϋ 
a. Μουςικι-Καλλιτεχνικά. 
b. Φυςικι Αγωγι. 

τα μακιματα τθσ Ομάδασ Αϋ και τθσ Ομάδασ Βϋ διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτι δοκιμαςία κατά τθ 
διάρκεια του πρϊτου τετραμινου και μία (1) κατά τθ διάρκεια του δεφτερου τετραμινου. Κατά το δεφτερο 
τετράμθνο ο διδάςκων μάκθμα τθσ ομάδασ Βϋ μπορεί να επιλζξει, αντί τθσ διεξαγωγισ ωριαίασ   γραπτισ 
δοκιμαςίασ ςε κάποιο τμιμα ι κάποια τμιματα, τθν ανάκεςθ μιασ ςυνκετικισ δθμιουργικισ εργαςίασ μικρισ 
ζκταςθσ ςτουσ μακθτζσ του τμιματοσ ι των τμθμάτων. Ειδικά για το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ, κατά τθ 
διάρκεια του πρϊτου τετραμινου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτι δοκιμαςία και κατά τθ διάρκεια του 
δεφτερου τετραμινου δεν διενεργείται ωριαία γραπτι δοκιμαςία, αλλά ανατίκεται ςε κάκε μακθτι θ εκπόνθςθ 
ςυνκετικισ δθμιουργικισ εργαςίασ μικρισ ζκταςθσ. τα μακιματα τθσ Ομάδασ Γϋ δεν διενεργείται καμιά ωριαία 
γραπτι δοκιμαςία. 
 
 

Οι γραπτζσ προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ ςτα μακιματα τθσ Ομάδασ Αϋ διεξάγονται ςε 
εξεταςτικι περίοδο που διαρκεί από τθν 1θ ζωσ τθν 15θ Ιουνίου. 

Η διάρκεια των γραπτϊν προαγωγικϊν και απολυτθρίων εξετάςεων είναι δίωρθ για όλα τα εξεταηόμενα 
μακιματα, εκτόσ από τα μακιματα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ και τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ και Γραμματείασ, των οποίων οι δφο αντίςτοιχοι κλάδοι, Γλωςςικι Διδαςκαλία-Νεοελλθνικι 
Λογοτεχνία και Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα-Αρχαία Ελλθνικά Κείμενα από Μετάφραςθ, ςυνεξετάηονται ςε τρίωρθ 
εξζταςθ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, θ οποία εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ του 
Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, κακορίηεται ο τρόποσ διεξαγωγισ και το περιεχόμενο τθσ τρίωρθσ 
εξζταςθσ του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ, ο τρόποσ διατφπωςθσ των κεμάτων 
και ο τρόποσ βακμολόγθςθσ των δοκιμίων, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθν εξζταςθ αυτι κζμα. 
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Ο μακθτισ κρίνεται άξιοσ προαγωγισ ι απόλυςθσ, 
1) όταν ζχει ςε κάκε μάκθμα βακμό ετιςιασ επίδοςθσ τουλάχιςτον δζκα (10) ι 
2) όταν ζχει γενικό μζςο όρο βακμϊν ετιςιασ επίδοςθσ τουλάχιςτον δεκατρία (13). 

 

Αν δεν πλθροφνται οι παραπάνω προχποκζςεισ προαγωγισ ι απόλυςθσ, ο μακθτισ παραπζμπεται το πρϊτο 
δεκαιμερο του επτεμβρίου, πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων του επόμενου ςχολικοφ ζτουσ, δθλαδι ςτθ 
δεφτερθ εξεταςτικι περίοδο, ςε επαναλθπτικι εξζταςθ ςτα μακιματα ςτα οποία ο βακμόσ ετιςιασ επίδοςισ 
του είναι μικρότεροσ από δζκα (10), εφόςον ο αρικμόσ των μακθμάτων αυτϊν δεν υπερβαίνει τα τζςςερα (4). Αν 
δεν πλθροφνται οι παραπάνω προχποκζςεισ προαγωγισ ι απόλυςθσ και ο μακθτισ ζχει βακμό ετιςιασ 
επίδοςθσ μικρότερο από δζκα (10) ςε περιςςότερα από τζςςερα (4) μακιματα, τότε δεν κρίνεται άξιοσ 
προαγωγισ ι απόλυςθσ, δεν παραπζμπεται ςε επαναλθπτικι εξζταςθ και επαναλαμβάνει τθν τάξθ. 
  

Για τα μακιματα τθσ Ομάδασ Αϋ οι επαναλθπτικζσ εξετάςεισ είναι προφορικζσ και γραπτζσ. Η προφορικι 
εξζταςθ προθγείται τθσ γραπτισ. 
 
Για τα μακιματα τθσ Ομάδασ Βϋ και τθσ Ομάδασ Γϋ οι επαναλθπτικζσ εξετάςεισ είναι προφορικζσ.  
 
Αν και μετά τισ επαναλθπτικζσ εξετάςεισ μακθτισ τθσ Αϋ και Βϋ τάξθσ δεν κρικεί άξιοσ προαγωγισ ι μακθτισ τθσ 
Γϋ τάξθσ δεν κρικεί άξιοσ απόλυςθσ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, επαναλαμβάνει τθν τάξθ. 
 

Φοίτθςθ μακθτϊν/τριϊν 
 

1) Η προαγωγι και θ απόλυςθ των μακθτϊν/τριϊν των Γυμναςίων εξαρτάται εκτόσ από τθν επίδοςθ τουσ κι 
από τθν τακτικι τουσ φοίτθςθ ςτο ςχολείο κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ. 

2) Η φοίτθςθ χαρακτθρίηεται επαρκισ ι ανεπαρκισ με βάςθ το γενικό ςφνολο των απουςιϊν που ςθμειϊκθκαν 
κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ. 

a. Οι απουςίεσ αρικμοφνται ανά μία για κάκε διδακτικι ϊρα. 

b. Απουςία μακθτι/τριασ από πολιτιςτικζσ ι ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο 

πλαίςιο του ωρολογίου προγράμματοσ του ςχολείου κεωρείται απουςία από όςεσ διδακτικζσ ϊρεσ 

προβλζπει το ωρολόγιο πρόγραμμα τθν θμζρα τθσ πραγματοποίθςισ τουσ. 

c. Απουςία μακθτι/τριασ από εορταςτικζσ επετειακζσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου κεωρείται απουςία 

από όςεσ διδακτικζσ ϊρεσ προβλζπει το ωρολόγιο πρόγραμμα τθν θμζρα τθσ πραγματοποίθςισ 

τουσ. 

d. Απουςία μακθτι/τριασ από περίπατο χωρίσ χριςθ μεταφορικοφ μζςου κεωρείται απουςία από όλα 

τα ωριαία μακιματα που προβλζπει το ωρολόγιο πρόγραμμα τθν θμζρα τθσ πραγματοποίθςισ του. 

ε περίπτωςθ που, κατά τθν πλιρωσ αιτιολογθμζνθ κρίςθ του υλλόγου Διδαςκόντων/ουςϊν, θ 

ςυμμετοχι του/τθσ μακθτι/τριασ ςτον περίπατο ιταν εκ των πραγμάτων αδφνατθ, οι απουςίεσ 

αυτζσ δεν λαμβάνονται υπόψθ ςτον χαρακτθριςμό φοίτθςθσ. τισ εκδρομζσ/μετακινιςεισ ςτισ 

οποίεσ δεν ςυμμετζχουν οι μακθτζσ/τριεσ αλλά δεν παραμζνουν ςτο ςχολείο προκειμζνου να 

παρακολουκιςουν ειδικά διαμορφωμζνο ωρολόγιο πρόγραμμα ι δεν ςυμμετζχουν ςε ςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων/ουςϊν, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτθν 33120/ΓΔ4/28-02-2017  υπουργικι απόφαςθ (Β' 681), καταχωρίηονται απουςίεσ. 
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Απουςίεσ που δεν λαμβάνονται υπόψθ για τον χαρακτθριςμό τθσ φοίτθςθσ 
 

Πλεσ οι απουςίεσ των μακθτϊν/τριϊν καταχωρίηονται ςτο Βιβλίο Φοίτθςθσ (απουςιολόγιο) 
 
 

Ρερίπτωςθ 1 
Για τον χαρακτθριςμό τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν/τριϊν δεν λαμβάνονται υπόψθ: 
1. απουςίεσ από το ςχολείο, κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του, μακθτϊν/τριϊν που ςυμμετζχουν ςε 

δραςτθριότθτεσ, ςτο εξωτερικό ι το εςωτερικό, οι οποίεσ ζχουν εγκρικεί από τα προβλεπόμενα από τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ όργανα, 

2. Απουςίεσ μακθτϊν/τριϊν:  
a. του Ρωμαιοκακολικοφ Δόγματοσ κατά τισ εορτζσ του Μνθςτιροσ Ιωςιφ, τθσ Αγίασ Δωρεάσ και από 

τθν προθγοφμενθ μζχρι και τθν επόμενθ του Λατινικοφ Πάςχα,  
b. του Εβραϊκοφ Θρθςκεφματοσ τθν προθγοφμενθ και τθν 1θ του Εβραϊκοφ Ζτουσ, τθν θμζρα τθσ 

Εξιλζωςθσ, κακϊσ και τθν προθγοφμενθ και τθν θμζρα του Εβραϊκοφ Πάςχα,  
c. του Μουςουλμανικοφ Θρθςκεφματοσ κατά τισ θμζρεσ των εορτϊν Εΐντ Αλ-Φιτρ (εκζρ Μπαϊράμ) και 

Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), κακϊσ και τθν επόμενθ θμζρα αυτϊν. Για να μθν λθφκοφν 
υπόψθ οι απουςίεσ τθσ περίπτωςθσ αυτισ, πρζπει να υποβλθκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 
1599/1989 (Α' 75), όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, του/τθσ μακθτι/τριασ ι του κθδεμόνα 
του/τθσ εάν είναι ανιλικοσ/θ, για το κριςκευμα, 

3. Απουςίεσ μακθτϊν/τριϊν οι οποίοι/εσ απαλλάςςονται από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διδαςκαλία μακθμάτων, 
αλλά τθν ϊρα πραγματοποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ παρευρίςκονται ςτο ςχολείο, απουςίεσ μακθτϊν/τριϊν 
που οφείλονται ςε δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ οι οποίεσ κακιςτοφν αντικειμενικά δφςκολθ τθν 
προςζλευςθ ςτο ςχολείο, 

4. Απουςίεσ ωσ δφο (2) θμερϊν που πραγματοποιοφνται για πρωινζσ επιςκζψεισ ςτα Κζντρα Εκπαιδευτικισ και 
υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) ι τα Ιατροπαιδαγωγικά Κζντρα (Ι.Π.Δ.) για διερεφνθςθ και 
πιςτοποίθςθ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. 

 
 

Ρερίπτωςθ 2 
Καταχωρίηονται ςτο Βιβλίο Φοίτθςθσ (απουςιολόγιο) αλλά δεν προςμετρϊνται απουςίεσ ζωσ είκοςι 
τεςςάρων (24) θμερϊν για όλο το διδακτικό ζτοσ: 
1) για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ που υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ ςυςτθματικά μετά από νεφρικι ανεπάρκεια 

ι υποβάλλονται ςε περιτοναϊκι κάκαρςθ, 
2) για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ που υποβάλλονται ςε κεραπεία αποδοχισ μοςχεφματοσ, 
3) για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ που πάςχουν από όλων των τφπων νεοπλαςίεσ και υποβάλλονται ςε κεραπεία 

ςυντιρθςθσ, 
4) για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ που πάςχουν από ςακχαρϊδθ διαβιτθ, με τισ προχποκζςεισ που ορίηει θ 

Γ2/2209/1998 υπουργικι απόφαςθ (Β' 314),  
5) για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ που πάςχουν από μεςογειακι ι δρεπανοκυτταρικι αναιμία και ζχουν ανάγκθ 

μετάγγιςθσ αίματοσ ςε ειδικό νοςθλευτικό ίδρυμα κακϊσ και για όςουσ/εσ πάςχουν από αιμορροφιλία.  
Σε κάκε μία από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ οι κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν ι οι ίδιοι/εσ, αν είναι 
ενιλικοι/εσ, κα πρζπει: 

1) Να ενθμερϊςουν τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου για τθν ιδιάηουςα περίπτωςθ του προβλιματοσ υγείασ. 
2) Να προςκομίςουν με αίτθςθ τουσ ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου φοίτθςθσ πρόςφατθ ςχετικι ιατρικι 

γνωμάτευςθ ι εξιτιριο από Δθμόςιο Νοςοκομείο, θ οποία φζρει ςφραγίδα από υντονιςτι/ςτρια 
Διευκυντι/ντρια Κλινικισ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ ι νόμιμα εκτελοφντα/ςα χρζθ 
υντονιςτι/ςτριασ Διευκυντι/ντριασ Κλινικισ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ ι Διευκυντι/ντρια 
Πανεπιςτθμιακισ Κλινικισ ι από Δθμόςιο Κζντρο Τγείασ ςτθν περιοχι του/τθσ μακθτι/τριασ, θ 
οποία φζρει ςφραγίδα του/τθσ Διευκυντι/ντριασ του Κζντρου ι δικαιολογθτικά από Ιδιωτικό 
Νοςοκομείο τα οποία φζρουν υπογραφι και ςφραγίδα του/τθσ κεράποντοσ ιατροφ και του/τθσ 
Διοικθτικοφ Διευκυντι/ντριασ τθσ ιδιωτικισ Κλινικισ. 
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Ρερίπτωςθ 3 
Καταχωρίηονται ςτο Βιβλίο Φοίτθςθσ (απουςιολόγιο) αλλά δεν προςμετρϊνται απουςίεσ μακθτϊν/τριϊν 
μζχρι είκοςι (20) θμερϊν για όλο το διδακτικό ζτοσ που οφείλονται ςε ςοβαρά και επείγοντα περιςτατικά και 
απαιτοφν μεγάλο χρονικό διάςτθμα ανάρρωςθσ, εντόσ τθσ Ελλάδασ ι ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ όπωσ: 
1) ζκτακτα και επείγοντα περιςτατικά που απαιτοφν άμεςα χειρουργικι επζμβαςθ και κατ' οίκον νοςθλεία 

κατά περίπτωςθ κατόπιν ςχετικισ γνωμάτευςθσ του Νοςοκομείου 
2) ζκτακτα και επείγοντα περιςτατικά που απαιτοφν άμεςα νοςθλεία ςε Νοςοκομείο και κατ' οίκον νοςθλεία 

κατά περίπτωςθ κατόπιν ςχετικισ γνωμάτευςθσ του Νοςοκομείου 
3) κεραπείεσ αρχικζσ ι ςυνεχιηόμενεσ για επιδθμίεσ ι χρόνιεσ πακιςεισ ι αςκζνειεσ που απαιτοφν ςυνεχι 

νοςθλεία ςε νοςοκομείο ι επαναλαμβανόμενεσ επιςκζψεισ ςε νοςοκομείο και παραμονι κατ' οίκον κατά 
περίπτωςθ κατόπιν ςχετικισ γνωμάτευςθσ του Νοςοκομείου. 

Σε κάκε μία από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ οι κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν ι οι ίδιοι/εσ, αν είναι 
ενιλικοι/εσ, κα πρζπει: 

1) Να ενθμερϊςουν τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου για τθν ιδιάηουςα περίπτωςθ του προβλιματοσ υγείασ. 
2) Να προςκομίςουν με αίτθςθ τουσ ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου φοίτθςθσ πρόςφατθ ςχετικι ιατρικι 

γνωμάτευςθ ι εξιτιριο από Δθμόςιο Νοςοκομείο, θ οποία φζρει ςφραγίδα από υντονιςτι/ςτρια 
Διευκυντι/ντρια Κλινικισ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ ι νόμιμα εκτελοφντα/ςα χρζθ 
υντονιςτι/ςτριασ Διευκυντι/ντριασ Κλινικισ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ ι Διευκυντι/ντρια 
Πανεπιςτθμιακισ Κλινικισ ι από Δθμόςιο Κζντρο Τγείασ ςτθν περιοχι του/τθσ μακθτι/τριασ, θ οποία 
φζρει ςφραγίδα του/τθσ Διευκυντι/ντριασ του Κζντρου ι δικαιολογθτικά από Ιδιωτικό Νοςοκομείο τα 
οποία φζρουν υπογραφι και ςφραγίδα του/τθσ κεράποντοσ ιατροφ και του/τθσ Διοικθτικοφ 
Διευκυντι/ντριασ τθσ ιδιωτικισ Κλινικισ. ε περίπτωςθ νοςθλείασ ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ, να 
προςκομίςουν τισ αντίςτοιχεσ ιατρικζσ γνωματεφςεισ και ζγγραφα μεταφραςμζνα ςτα Ελλθνικά από τθν 
αρμόδια Μεταφραςτικι Τπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν. 

3) Η αίτθςθ του/τθσ μακθτι/τριασ, με όλα τα απαραίτθτα κατά περίπτωςθ ζγγραφα και δικαιολογθτικά, 
κατατίκεται ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και τίκεται υπόψθ του υλλόγου Διδαςκόντων/ουςϊν που 
εξετάηει το αίτθμα και, εφόςον ιςχφουν οι προαναφερόμενεσ προχποκζςεισ, ςυντάςςεται πρακτικό για 
τθν κάκε περίπτωςθ μακθτι/τριασ, το οποίο κοινοποιείται ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ςτθν οποία ανικει το ςχολείο. 

  
 

Ρερίπτωςθ 4 
Με απόφαςθ του οικείου Συλλόγου Διδαςκόντων/ουςϊν καταχωρίηονται αλλά δεν προςμετρϊνται οι 
απουςίεσ από τα μακιματα μακθτϊν/τριϊν ζωσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν ςε περιόδουσ ζξαρςθσ 
εποχικϊν επιδθμιϊν,  ςφμφωνα με ςχετικι ανακοίνωςθ επίςθμου φορζα του Υπουργείου Υγείασ και του 
ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. Η απόφαςθ αυτι εκδίδεται κατόπιν αιτιςεωσ και με τθν προςκόμιςθ από τουσ/τισ 
ενδιαφερόμενουσ/εσ πρόςφατθσ βεβαίωςθσ δθμόςιου ι ιδιωτικοφ νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ ι ιδιϊτθ 
γιατροφ, που να πιςτοποιεί το είδοσ και τθ διάρκεια τθσ αςκζνειασ. 
  
 

Ρερίπτωςθ 5 
Με απόφαςθ του οικείου Συλλόγου Διδαςκόντων/ουςϊν καταχωρίηονται αλλά δεν προςμετρϊνται οι 
απουςίεσ από τα μακιματα, για όςο διάςτθμα απαιτείται και ζωσ δφο (2) εβδομάδεσ, μακθτϊν/τριϊν με 
εξαιρετικζσ επιδόςεισ ςτθ μουςικι, ςτον χορό ι ςε άλλεσ καλζσ τζχνεσ, για τθ μετάβαςθ και τθ ςυμμετοχι 
τουσ ςε ςυναυλίεσ, εκδθλϊςεισ χοροφ ι εκκζςεισ ηωγραφικισ ι γλυπτικισ που ζχουν πανελλινια ι 
πανευρωπαϊκι ι παγκόςμια εμβζλεια. Η απόφαςθ αυτι εκδίδεται με τθν προςκόμιςθ από τουσ/τισ 
ενδιαφερόμενουσ/εσ τθσ πρόςκλθςθσ ςυμμετοχισ τουσ από το όργανο διοργάνωςθσ τθσ εκδιλωςθσ κακϊσ 
και βεβαίωςθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν εκδιλωςθ. 
  
 

Ρερίπτωςθ 6 
Με απόφαςθ του οικείου Συλλόγου Διδαςκόντων/ουςϊν καταχωρίηονται αλλά δεν προςμετρϊνται οι 
απουςίεσ από τα μακιματα, για όςο διάςτθμα απαιτείται, για τθ ςυμμετοχι μακθτϊν/τριϊν ςε πανελλινιουσ 
ι διεκνείσ διαγωνιςμοφσ που διεξάγονται με ζγκριςθ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 
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Ρερίπτωςθ 7 
Με απόφαςθ του οικείου Συλλόγου Διδαςκόντων/ουςϊν καταχωρίηονται αλλά δεν προςμετρϊνται οι 
απουςίεσ των μακθτϊν/τριϊν λόγω ςυμμετοχισ τουσ: 

1) ςε ςχολικζσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ που διοργανϊνονται υπό τθν εποπτεία και ζγκριςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
2) Η φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

αρμοδιότθτασ του ΤΠ.Π.Ε.Θ., οι οποίοι/εσ ωσ ακλθτζσ/τριεσ μζλθ των ελλθνικϊν εκνικϊν ομάδων 
ςυμμετζχουν ςε ακλθτικζσ υποχρεϊςεισ προετοιμαςίασ ι ςυμμετοχισ ςε ολυμπιακοφσ, παγκόςμιουσ, 
ευρωπαϊκοφσ, βαλκανικοφσ, μεςογειακοφσ αγϊνεσ ι άλλεσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ με τισ εκνικζσ 
ομάδεσ, ςτισ οποίεσ είναι μζλθ, υπερζβθςαν το προβλεπόμενο όριο απουςιϊν, κεωρείται επαρκισ, 
ακόμθ και αν, πζραν του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεςςάρων (114) απουςιϊν, 
πραγματοποιιςουν μζχρι και εκατόν ςαράντα (140) επιπλζον απουςίεσ. 

3) Η φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, οι οποίοι/εσ ωσ ακλθτζσ/τριεσ 
ςυμμετζχουν ςε πανελλινιουσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ ι διεκνείσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ που ζχουν 
εγκρικεί από τθν οικεία ακλθτικι ομοςπονδία, αναγνωριςμζνθ από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ, υπερζβθςαν το προβλεπόμενο όριο απουςιϊν, κεωρείται επαρκισ, ακόμθ και αν, πζραν 
του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεςςάρων (114) απουςιϊν πραγματοποιιςουν μζχρι και 
εβδομιντα (70) επιπλζον απουςίεσ.  

Η απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων/-ουςϊν για όλεσ τισ αγωνιςτικζσ υποχρεϊςεισ των μακθτϊν/τριϊν που 
εμπίπτουν ςτισ περιπτ. 2' και 3' τθσ παροφςασ παραγράφου, εκδίδεται εφόςον προςκομίηονται από τουσ/τισ 
ενδιαφερομζνουσ/εσ οι προςκλιςεισ ςυμμετοχισ από τον επίςθμο φορζα διοργάνωςθσ των αγϊνων, κακϊσ και 
οι ςχετικζσ βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ τουσ και για τισ υποχρεϊςεισ προετοιμαςίασ με τθν εκνικι ομάδα, θ ςχετικι 
βεβαίωςθ ςυμμετοχισ από τθν εκάςτοτε επίςθμθ Ομοςπονδία του ακλιματοσ. 
  

Ρερίπτωςθ 8 
Καταχωρίηονται ςτο Βιβλίο Φοίτθςθσ (απουςιολόγιο) αλλά δεν προςμετρϊνται απουςίεσ που 
πραγματοποιοφνται για ςυμμετοχι ςε ειςιτιριεσ εξετάςεισ ςχολϊν τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 
θμεδαπισ οι οποίεσ δεν εντάςςονται ςτο πλαίςιο των πανελλαδικϊν εξετάςεων, όπωσ θ Σχολι Καλϊν 
Τεχνϊν. Ο φλλογοσ Διδαςκόντων/ουςϊν με ειςιγθςθ του/τθσ Τπεφκυνου/θσ του Σμιματοσ εξετάηει κατά 
περίπτωςθ τισ απουςίεσ τθσ κατθγορίασ αυτισ του/τθσ μακθτι/τριασ με βάςθ τισ θμερομθνίεσ που φζρουν τα 
παρακάτω ζγγραφα, που πρζπει να προςκομίςει ο/θ μακθτισ/τρια:  

1) Βεβαίωςθ κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν του/τθσ μακθτι/τριασ προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτισ 
ειςιτιριεσ εξετάςεισ  

2) βεβαίωςθ ςυμμετοχισ του/τθσ μακθτι/τριασ ςτισ ειςιτιριεσ εξετάςεισ. 
 

Σε κάκε περίπτωςθ, για να μθ λθφκοφν υπόψθ απουςίεσ μακθτι/τριασ, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, 
απαιτείται θ προςκόμιςθ των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν. 
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Χαρακτθριςμόσ φοίτθςθσ, ςυνζπειεσ 
1) Η φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ωσ επαρκισ ι ανεπαρκισ με βάςθ το γενικό ςφνολο των απουςιϊν που 

ςθμειϊκθκαν κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ. 
2) Δεδομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ των υπεφκυνων κακθγθτϊν/τριϊν και του/τθσ Διευκυντι/ντριασ του 

ςχολείου να ενθμερϊνουν άμεςα τουσ κθδεμόνεσ για τισ απουςίεσ των μακθτϊν/τριϊν και τθσ 
υποχρζωςθσ των κθδεμόνων να ενθμερϊνουν το ςχολείο για τουσ λόγουσ απουςίασ των μακθτϊν/τριϊν, 
ςφμφωνα με το άρκρο 29, κατά τον χαρακτθριςμό φοίτθςθσ οι απουςίεσ δεν διακρίνονται ςε 
δικαιολογθμζνεσ και αδικαιολόγθτεσ. Επίςθσ, δεν προβλζπεται θ περίπτωςθ ανάκεςθσ εργαςίασ από 
τον/τθ Διευκυντι/ντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε μακθτι/τριασ χωρίσ τθν καταχϊριςθ 
απουςίασ/απουςιϊν. 

3) Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτϊν/τριϊν εφόςον το ςφνολο των απουςιϊν του/τθσ δεν 
υπερβαίνει τισ εκατόν δεκατζςςερισ (114). 

4) Ανεπαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτι/τριασ που ςθμείωςε πάνω από εκατόν δεκατζςςερισ 
(114) απουςίεσ. Οι μακθτζσ/τριεσ των οποίων θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ είναι 
υποχρεωμζνοι/εσ να επαναλάβουν τθ φοίτθςθ τουσ ςτθν ίδια τάξθ. 

 

Χαρακτθριςμόσ φοίτθςθσ μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ: 
a. φμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 6 του ν. 3699/2008 (Α' 199): «Για τουσ μακθτζσ/τριεσ με 

αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που φοιτοφν ςε ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, θ φοίτθςθ τουσ κεωρείται επαρκισ όταν: 

i. το ςφνολο των επιπλζον απουςιϊν δεν υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) των 
προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν με βάςθ το ωρολόγιο 
πρόγραμμα και 

ii. οι επιπλζον από τισ προβλεπόμενεσ κάκε φορά δικαιολογθμζνεσ ι αδικαιολόγθτεσ 
απουςίεσ οφείλονται αποδεδειγμζνα ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα 
αποκατάςταςθσ και κεραπείασ που πιςτοποιοφνται από τον φορζα υλοποίθςθσ. 

 

Ραιδαγωγικά μζτρα και ενζργειεσ παιδαγωγικοφ χαρακτιρα 
Ο φλλογοσ Διδαςκόντων/ουςϊν ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ να προβαίνει ςε ενζργειεσ και να 

εφαρμόηει πρακτικζσ για τθ δθμιουργία ςτο ςχολείο του κλίματοσ που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων 
τθσ εκπαίδευςθσ και για τθ διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν/τριϊν ζτςι, ϊςτε να ςζβονται τουσ διαφορετικοφσ 
ρόλουσ και να αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ τιρθςθσ των κανόνων. Για τον ςκοπό αυτό πρζπει να χρθςιμοποιεί 
όλουσ τουσ διακζςιμουσ τρόπουσ (π.χ. ςυμβουλευτικζσ ςυναντιςεισ με τισ υποςτθρικτικζσ εκπαιδευτικζσ δομζσ, 
διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ) για τθν αντιμετϊπιςθ κάκε παρεκκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ. τισ περιπτϊςεισ των 
μακθτϊν/τριϊν που δε βελτιϊνουν τθ ςυμπεριφορά τουσ ο φλλογοσ Διδαςκόντων/ουςϊν προβαίνει ςτθ λιψθ 
μζτρων, τα οποία είναι: 

a. προφορικι παρατιρθςθ,  
b. επίπλθξθ,  
c. αποβολι από τα μακιματα μίασ (1) θμζρασ,  
d. αποβολι από τα μακιματα δφο (2) θμερϊν,  
e. αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. 

 
 
 
 
 
 


