
  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

 Οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών του 1ου ΓΕ.Λ. Χολαργού  για το Α΄ τετράμηνο 
θα επιδοθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους γονείς την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 
από τις 12:00 έως14:00. Την ημέρα αυτή οι γονείς θα κληθούν να καταθέσουν στο 
σχολείο την υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνουν το μέσο με το οποίο 
επιθυμούν να ενημερώνονται για τη φοίτηση των παιδιών τους, με βάση τα 
οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/2018 ΦΕΚ120/Β/23-1-2018, 
άρθρα 27,28,29  

 Οι γονείς των μαθητών της Γ Λυκείου καλούνται να προσέλθουν στο αμφιθέατρο 
του σχολείου στις 11:00, όπου θα ενημερωθούν για τις αλλαγές που προβλέπεται 
να γίνουν στις απολυτήριες εξετάσεις.  

 
 
 

 
Ενημέρωση κηδεμόνων για τη φοίτηση των μαθητών - την ενημέρωση γονέων και υποχρεώσεις 
(Άρθρα 27, 28, 2910645/ΓΔ4/22-1-2018(Β΄ 120Υ.Α.)) 
 
Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.Είναι αυτονόητο ότι τόσο 

το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία 

του μαθητή. 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 υπεύθυνοι 

τμημάτων 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), όπως ορίζει το Άρθρο 29, και να φροντίζουν να πληροφορούνται 

τους λόγους απουσίας των μαθητών. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της 

εβδομάδας που σημειώθηκε. Σε περίπτωση που μαθητής απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή 

πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους 

γονείς/κηδεμόνες του μαθητή και ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου. Για τις απουσίες 

ενημερώνεται ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο φοίτησης. Επιπλέον, το 

σχολείο πρέπει να ενημερώσει άμεσα όλους τους γονείς/κηδεμόνες για τις αλλαγές αυτές, να τους 

γνωστοποιήσει τον τρόπο/τους τρόπους με τον οποίο/τους οποίους θα γίνεται εφεξής η επικοινωνία για 

την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση των παιδιών τους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

αποστολή SMS από κινητό του σχολείου, επιστολή κλπ.) και να φροντίσει να συγκεντρώσει τις 

υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου), 

ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλεγεί κατά περίπτωση (Άρθρο 29). Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, όταν οι ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής κοινότητας επιτρέπουν την αξιοποίησή του, είναι 

ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επικοινωνίας, αφού δεν επιβαρύνει οικονομικά το σχολείο. Το ΥΠΠΕΘ 

σχεδιάζει από την επόμενη σχολική χρονιά η ενημέρωση να γίνεται αυτόματα μετά την καταχώριση 

των απουσιών στο σύστημα του Myschool. Επισημαίνεται επίσης, ότι από το τρέχον διδακτικό έτος 

επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 

εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο μαθητής 

είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη (Άρθρο 28). 



  

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρο 31 της απόφασης 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-

2018) του Υπουργείου Παιδείας ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την ποινή της απομάκρυνσης μαθητή 

από την αίθουσα διδασκαλίας:“Εάν μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του 

επιβληθείπροφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε 

απασχολείται με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.Σε περίπτωση 

επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά απότρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο 

διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.” 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 της απόφασης 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) του Υπουργείου 

Παιδείας ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με τα όρια απουσιών σε όλους τους τύπους σχολείων της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που 

σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών και του Διευθυντή του σχολείου να 

ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων 

να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον 

χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 

εκατόν δεκατέσσερις (114). 

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) 

απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να 

επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-2018 μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή 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). 
 

  



  

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 1
ο
 ΓΕΛ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Ο-Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. έχω την επιμέλεια του μαθητή/μαθήτριας 

τάξης            , τμήματος 

2. Έχω ενημερωθεί από το σχολείο σxετικά με τα άρθρα 27, 28 & 29 της Υ.Α. 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120/23-1- 
2018) που αφορούν την καταχώρηση απουσιών, τον χαρακτηρισμό φοίτησης, την ενημέρωση και τις 
υποχρεώσεις γονέων των μαθητών που απουσιάζουν  και 

3. επιθυμώ η επικοινωνία μου με το σχολείο να γίνεται μέσω 
 
 

 

 

 

 

 
Ημερομηνία:      

 
Ο-Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 


