
Λειτουργία Γενικών Λυκείων & Φοίτηση  

Οργάνωση της Σχολικής ζωής

8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ



Θέματα

✓ Φοίτηση- Απουσίες

✓ Ενημέρωση, Επικοινωνία Κηδεμόνων Σχολείου

✓ Απαλλαγές

✓ Αξιολόγηση

✓ Τελικές Εξετάσεις & Αποτελέσματα

✓ Εύρυθμη Λειτουργία του Σχολείου

8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ



Φοίτηση
( Άρθρα 23 – 29   Υ.Α. 79942/ ΓΔ4/ τ Β΄ 2005 / 31-5-2019 )

Σημαντικές Αλλαγές:

➢ Κατάργηση δικαιολογημένων απουσιών

➢ Όριο απουσιών: 114 συνολικά

➢ Κατηγορίες Απουσιών

1. Απουσίες που καταχωρίζονται και προσμετρώνται

2. Απουσίες που καταχωρίζονται και δεν  λαμβάνονται 
υπόψη για τον χαρακτηρισμό φοίτησης (άρθρο 24)
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Απουσίες που καταχωρίζονται και προσμετρώνται

✓από το καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα,

✓από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις,

✓από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις,

✓από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου,
(ΕΞΑΙΡΕΣΗ: όταν η συμμετοχή του μαθητή είναι αδύνατη)

✓από εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν 
συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν και 
στο σχολείο.
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✓ από εγκεκριμένες δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το Εσωτερικό

✓ όταν προσέρχονται ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών

✓ για λόγους θρησκευτικούς (Γιορτές άλλων Θρησκειών)

✓ λόγω της μετεγγραφής τους σε Σχολείο άλλης πόλης

✓ λόγω απαλλαγής από συγκεκριμένα μαθήματα

✓ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

✓ λόγω συμμετοχής σε μακροχρόνια κινητικότητα στο εξωτερικό

✓ λόγω απεργίας ή στάσης εργ. των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Απουσίες που καταχωρίζονται και ΔΕΝ προσμετρώνται
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✓ αιμοκάθαρση ή σε περιτοναϊκή κάθαρση

✓ θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος

✓ πάσχοντες από νεοπλασίες που υποβάλλονται σε θεραπεία
συντήρησης

✓ σακχαρώδη διαβήτη

✓ μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία (μετάγγιση αίματος)

Απουσίες που καταχωρίζονται και ΔΕΝ προσμετρώνται
(μέχρι 24 ημέρες) για…

Απαραίτητες Ενέργειες:

• Ενημέρωση του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου

• Προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο

με υπογραφή/σφραγίδα από τον/την ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ΤΡΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑ της Κλινικής
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✓ έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα 
χειρουργική επέμβαση ή που απαιτούν άμεσα νοσηλεία

✓ θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες 
παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή 
επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.
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Απουσίες που καταχωρίζονται και ΔΕΝ προσμετρώνται
(μέχρι 20 ημέρες ) για…

Απαραίτητες Ενέργειες:

• Ενημέρωση του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου

• Προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο

με υπογραφή/σφραγίδα από τον/την ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ΤΡΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑ της Κλινικής



✓έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, 
στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε 
συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν 
πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. 

✓για όσο διάστημα απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους 
ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας 
(σχολικές αθλητικές δραστηριότητες)

✓με ανώτατο όριο 70 επιπλέον απουσιών, σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή 
διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική γραμματεία Αθλητισμού) 
Ομοσπονδία

✓με ανώτατο όριο 140 επιπλέον απουσιων, σε αποδεδειγμένες αθλητικές 
υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με τις Ελληνικές Εθνικές ομάδες.

….συνεχίζεται

Απουσίες που καταχωρίζονται και ΔΕΝ προσμετρώνται
Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών

8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ



8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Απουσίες που καταχωρίζονται 
και ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη

Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών

➢Λόγω συμμετοχής σε εθελοντική αιμοδοσία

➢Λόγω συμμετοχής σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας  

Εκπαίδευσης οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των 

Πανελλαδικών εξετάσεων, π.χ. η Σχολή Καλών Τεχνών 

➢Λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο

Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, σύμφωνα με το 

άρθρο 24, απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.



Ενημέρωση Κηδεμόνων - Υποχρεώσεις 
(Άρθρο 29, Υ.Α.10645/ ΦΕΚ 120/23-1-2018) 

✓ Υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης  για τον τρόπο επικοινωνίας

✓ Ενημέρωση του σχολείου για κάθε απουσία των μαθητών από τον
Κηδεμόνα

✓ Όταν αυτό δεν συμβεί, ο/η Υπεύθυνος Καθηγητής/τρια επικοινωνεί με
τον Κηδεμόνα.

✓Μετά από 3 συνεχόμενες ημέρες απουσίας ή 30 συνολικές απουσίες,

ενημέρωση από τον Υπεύθυνο Καθηγητή άμεσα κι έκτοτε στο 1ο

πενθήμερο κάθε μήνα (αν υπάρχει μεταβολή στον αριθμό απουσιών)
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Απαλλαγή από μαθήματα

✓Φυσική Αγωγή (Γυμναστική)

✓ Για μια ώρα, εφόσον υπάρχει λόγος μετά από άδεια του/της 
Διευθυντή/ντριας

✓ Για μεγαλύτερο διάστημα, Πράξη Συλ. Διδασκόντων

✓Μουσική

✓ Θρησκευτικά, παρακολουθούν άλλο μάθημα

Δεν καταχωρίζονται απουσίες οταν οι μαθητές παρευρίσκονται στο 
Σχολείο

8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ



Διδακτικές περίοδοι

• Σχολικό έτος:     1η Σεπτεμβρίου – 31η Αυγούστου

• Διδακτικό έτος: 1η Σεπτεμβρίου – 30η Ιουνίου

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: 11 Σεπτεμβρίου - 20 Ιανουαρίου

2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: 21 Ιανουαρίου    - τελ. εβδ. Μαΐου

8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αξιολόγηση μαθητών



Ομάδες Μαθημάτων
Α΄ τάξη
Α΄ ΟΜΑΔΑ

Όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας 
που εξετάζονται γραπτώς 

• ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ,  ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
• ΙΣΤΟΡΙΑ
• ΑΛΓΕΒΡΑ,  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
• ΦΥΣΙΚΗ,   ΧΗΜΕΙΑ
• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Β΄ ΟΜΑΔΑ
Περιλαμβάνει 
• Τα υπόλοιπα μαθήματα που  δεν 

εξετάζονται γραπτώς  και τα μαθήματα 
Επιλογής

Αξιολόγηση μαθητών

Τα εξεταζόμενα γραπτώς 

μαθήματα στην Α΄ τάξη είναι 8

και στην Β΄ τάξη 6
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Ομάδες Μαθημάτων
Β΄ τάξη
Α΄ ΟΜΑΔΑ

Όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας 
που εξετάζονται γραπτώς 

• ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ (Ν_Γλώσσα – Λογοτεχνία)
• ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΒΙΟΛΟΓΙΑ
• ΑΛΓΕΒΡΑ (ΟΠΑΣ μόνο), 
• ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (ΟΠΘΣ μόνο) 
• Τα 2 μαθήματα Προσανατολισμού.

Β΄ ΟΜΑΔΑ
Περιλαμβάνει 
• Τα υπόλοιπα μαθήματα που  δεν 

εξετάζονται γραπτώς  και την Ερευνητική 
Εργασία (Project).
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Αξιολόγηση μαθητών

Τα εξεταζόμενα γραπτώς 

μαθήματα στην Α΄ τάξη είναι 8

και στην Β΄ τάξη 6



Ομάδες Μαθημάτων

Α΄ ΟΜΑΔΑ

Γ΄ τάξη
Το μάθημα Γενικής Παιδείας (Νεοελ. 

Γλώσσα & Λογοτεχνία – 3 ώρες διάρκεια 

εξέτασης)

• Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, 
τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις 
απολυτήριες εξετάσεις.

8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αξιολόγηση μαθητών

Β΄ ΟΜΑΔΑ
Περιλαμβάνει 
• Τα υπόλοιπα μαθήματα που  δεν 

εξετάζονται γραπτώς  και τα μαθήματα 
Επιλογής

Τα εξεταζόμενα γραπτώς 

μαθήματα στην Γ΄ τάξη είναι 4
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Αξιολόγηση μαθητών
(Αρθ. 101 , 102  του Ν.4610, ΦΕΚ 70 τ.Α΄/ 7-5-2019)

Α.  Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,

δ) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι. 



Β. Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες

α) Προειδοποιημένες (σε μικρής έκτασης ενότητας της ύλης)

β) Περιορισμοί: Σε κάθε τμήμα, μία (1) ω.γ.δ. την ημέρα και μέχρι τρεις (3)
το πολύ ω.γ.δ την εβδομάδα (Προγραμματισμός με ευθύνη των εκπαιδευτικών)
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Αξιολόγηση μαθητών

Μαθήματα   Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

• Μία σε κάθε τετράμηνο
(γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα)

Μαθήματα   Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

• Μία σε κάθε τετράμηνο
(όχι γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Α΄ & Β΄ τάξεις) 

• Δύο (2) ανά έτος σε κάθε θεματικό 
πυλώνα (Ι & ΙΙ)

Μαθήματα   ΕΠΙΛΟΓΗΣ(Γ΄ τάξη) 

• Μαθ. Επιλογής, μία σε κάθε τετράμηνο



Γ. Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)

α) Χωρίς προειδοποίηση (εναλλακτικός τρόπος εξέτασης)

β) Σε κάθε τμήμα, χωρίς όριο μαθημάτων (υποκαθιστά τον έλεγχο μελέτης
του μαθητή στο μάθημα της ημέρας)

γ) Περιορισμοί: 

✓ Ο αριθμός τους αφήνεται στην κρίση του/της διδάσκοντος/ουσας

✓ Διαρκούν έως δεκαπέντε (15) λεπτά

✓ Τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα 
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Αξιολόγηση μαθητών



Τελικές Εξετάσεις & Αποτελέσματα

Τον Ιούνιο ολοκληρώνονται:

α΄ δεκαπενθήμερο Η εξεταστική περίοδος για τα μαθήματα της Α΄ ομάδας.

β΄ δεκαπενθήμερο Η ειδική εξεταστική περίοδος για τα μαθήματα της Α΄
ομάδας γραπτώς και των άλλων ομάδων προφορικά.

Διάρκεια εξετάσεων 2 ώρες, εκτός από τα Νέα Ελληνικά , που οι δύο κλάδοι

(Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) συνεξετάζονται σε εξέταση 3 ωρών
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Δικαιολογημένη ΑΠΟΥΣΙΑ κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων
• Προσέρχονται αμέσως μετά.

• Αν δεν μπορούν προσέρχονται στην ειδική εξεταστική περίοδο.

• Αν ούτε τότε μπορούν, προσέρχονται στην ειδική εξεταστική περίοδο 
Σεπτεμβρίου (Γ΄ τάξη).

Διαδικασία Αναβαθμολόγησης

• Υποβάλλεται μέσα σε 2 ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων          
(+ Παράβολο).
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Τελικές Εξετάσεις & Αποτελέσματα



Βαθμός ετήσιας επίδοσης:

➢ Μαθήματα  Α΄ Ομάδας [(Α΄τετρ.+Β΄τετρ.)/2+Γραπτό)]/2= Βαθμός μαθήματος

➢ Μαθήματα  Β΄ Ομάδας (Α΄τετρ.+Β΄τετρ)/2= Βαθμός μαθήματος

Ο μαθητής προάγεται ή απολύεται αν έχει

Γ.Μ.Ο. >= 9,5
Διαφορετικά  Παραπέμπεται στην ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο  

15ήμερο του Ιουνίου στα μαθήματα που είχε βαθμό < 9,5

Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός στο εξεταζόμενο μάθημα.
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Τελικές Εξετάσεις & Αποτελέσματα



Ειδικές Εξεταστικές περίοδοι

➢ Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι γραπτές  

➢ Για τα μαθήματα της Β΄ Ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι 
προφορικές (Τριμελής επιτροπή καθηγητών).

➢Μαθητής Α΄ και Β΄ τάξης που δεν προάγεται ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΤΗΝ ΤΑΞΗ

➢Μαθητής Γ' τάξης που δεν προάγεται, προσέρχεται στην ειδική εξεταστική 
του Σεπτεμβρίου (3η εξεταστική), στα μαθήματα που έχει βαθμό < 9,5 ή 
σε επόμενα σχολικά έτη [Μάιος-Ιούνιος (1η & 2η), Σεπτέμβριος (3η)].

Τελικές Εξετάσεις & Αποτελέσματα
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Υποχρεώσεις των μαθητών

✓ Έγκαιρη Προσέλευση στην πρωινή συγκέντρωση και στα μαθήματα.

✓ Αποχώρηση από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου,   
μόνο με άδεια του Διευθυντή μετά από επικοινωνία με τον κηδεμόνα.

✓ Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση ψηφιακών συσκευών (κινητά, 
mp3 player, κινητά χειρός, κλπ)

✓ Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.

✓ Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση και παρουσία εξωσχολικών ατόμων. Η 
προστασία του σχολικού χώρου είναι υποχρέωση και των μαθητών.

Συνεχίζεται….

Ζητήματα  εύρυθμης  λειτουργίας 
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Υπουργική Απόφαση 107268/Δ2 / ΦΕΚ 
2881_τ.Β΄/05-07-2019 
Υπουργική .Αποφ.79942/ΓΔ4/21-5-2019 - ΦΕΚ 
2005β/31-05-2019) 
Υπ. Απόφαση 10645/ΓΔ4/23-01-2018
Διευκρινιστική Εγκύκλιος 13963/ΓΔ4/26-01-2018
Υπ. Απόφαση 139101/ΓΔ4 /28-08-2018 
Υπ. Απόφαση Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018
Νόμος 4540 / ΦΕΚ 91τ.Α΄ /22-05-2018
ΠΔ 46/ΦΕΚ 74/22-04-2016
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Σχετική Νομοθεσία



Σας ευχαριστούμε!
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