
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 19-05-2022

Της: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ – ΧΑΪΔΩΣ Βουλευτού Β’ Πειραιώς 

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί της οδηγίας για τη διαχείριση των απουσιών την τρέχουσα

σχολική χρονιά»

Κύρια Υπουργέ,

Στις 18/05/2022, το Υπουργείο σας έστειλε οδηγίες (ενημέρωση) σχετικά με την διαχείριση

των απουσιών την τρέχουσα σχολική χρονιά (Αρ. Πρωτ.:  57181/ΓΔ4 ,  ΘΕΜΑ: Ενημέρωση

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας /  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  Ειδικής Αγωγής),

αναφέροντας  ότι:  «Κατόπιν  ερωτημάτων  που  αφορούν  στη  φοίτηση  μαθητών/τριών  στις

σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, σας

ενημερώνουμε ότι οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν

οφείλονται  σε  υπαιτιότητα των  μαθητών/τριών αλλά σε  αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας

βίας  ή  σχολικές  αθλητικές  δραστηριότητες  που  διοργανώνονται  υπό  την  εποπτεία  και

έγκριση  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.  π.χ.  συμμετοχή  σε  πανελλήνιους  αθλητικούς  αγώνες,  δεν  θα

προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο

Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2021-22».

Σε σχετική ερώτηση που σας υποβάλαμε, πριν από έναν χρόνο (αρ. κατάθεσης: 6973/31-5-

2021), σχετικά με την Αρ. Πρωτ.: 59871/ΓΔ4 ( 27/05/2021) για το ίδιο θέμα, μας απαντήσατε

ότι  οι  αντικειμενικοί  λόγοι  ανωτέρας  βίας  σχετίζονται  κυρίως  με  την  τηλεκπαίδευση.

Αναφέρατε,  ταυτόχρονα  ότι:  «…οι  απουσίες  οι  οποίες  έχουν  καταχωρισθεί  ή  θα

καταχωρισθούν έως το τέλος της σχολικής χρονιάς και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των

μαθητών/τριών  αλλά σε  αντικειμενικούς  λόγους  ανωτέρας  βίας,  (π.χ.  διακοπή ρεύματος,

κακή σύνδεση internet κλπ) δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των

μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2020-21.»
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https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=a74d75ad-ea34-4337-9491-ad3a00f6fed8
https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2022-05/apoysies.pdf
                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
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Επίσης, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αλ.Κόπτση  (ΕΡΤ 11/01/2022):  «Παρά τις απουσίες 2.300 εκπαιδευτικών δεν χάθηκε ούτε

ώρα  μαθημάτων».  Όσον  αφορά  στις  απουσίες  που  αφορούν  στις  σχολικές  αθλητικές

δραστηριότητες  που  διοργανώνονται  υπό  την  εποπτεία  και  έγκριση  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.,

προφανώς  δεν  γεννάται  θέμα  δεδομένου  ότι  καλύπτονται  από  την  παράγραφο  7  του

άρθρου 24 της Υ.Α. με αριθμό 79942/ΓΔ4(ΦΕΚ 2005 τ. Β΄/ 31-05-2019).

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1.  Σκοπεύετε να δώσετε διευκρινήσεις σχετικά με τους  «αντικειμενικούς λόγους  ανωτέρας

βίας»;

2.  Η  ανωτέρω  οδηγία  σας  καθιστά,  αυτόματα,  την  παρουσία  στο  σχολείο  σχεδόν

προαιρετική, επομένως, με ποιο σκεπτικό προχωρά η διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων,

όταν οι μαθητές δεν έχουν υποχρέωση να την παρακολουθήσουν; 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/%CE%A6%CE%95%CE%9A_2005%CE%92_31.05.2019.pdf
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/alexandros-koptsis-para-tis-apoysies-2-300-ekpaideytikon-den-chathike-oyte-ora-mathimaton/



