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2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
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των
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Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)
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ΚΟΙΝ:

Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε.
και Δ.Ε. της χώρας

Θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Σας ενημερώνουμε ότι προωθείται συμπλήρωση της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120)
Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της
σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», η οποία θα περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
1. Στο άρθρο 27, της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120) Υπουργικής Απόφασης προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Α' τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί
ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών
που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται ως μη
παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για
τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον
προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των
εκπαιδευτικών. (Υ.Α. 103539/Δ4/24-06-2016 Β΄ 2081)»
2. Στην παράγραφο 9, του άρθρου 28, της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120) Υπουργικής
Απόφασης προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2017-2018, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ. με
ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε για τη Β΄ τάξη
Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από
εβδομήντα οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα
οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ (108) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από ογδόντα τρεις (83)
έως εκατόν δεκαπέντε (115) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των τριάντα-τριών
(33) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Γ' τάξη Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη
Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και οι άνω των τριάντα δύο (32) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω
και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο
Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων
όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων
μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του εξαιρετική».

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
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Γραφείο Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

