Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική
Χρονιά (29-6-15)
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα
Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, οπότε θα γίνει ο
αγιασμός σε όλα τα σχολεία και στη συνέχεια θα διανεμηθούν τα βιβλία στους
μαθητές. Με την εγκύκλιο δόθηκε στη δημοσιότητα και ο προγραμματισμός των
σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά 2015-16 για τα εξής θέματα:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι έγγραφες των μαθητών στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια θα πρέπει να
ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την
30η Ιουνίου 2015 και η διαδικασία έγγραφης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις
διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ). ΚατΆ εξαίρεση, μπορεί να γίνει
έγγραφη το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους
μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγράφουν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για
λόγους υγείας η σοβαρούς οικογενειακούς λόγους), καθώς και για τους
παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ.
3, αρ. 7 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α ).
Επίσης, αναφορικά με τις έγγραφες μαθητών σε Εσπερινά Σχολεία ισχύει η παρ. 7,
αρ. 45, του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ), σύμφωνα με την οποία: «Στα Εσπερινά
Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας η ανεργίας,
καθώς και ανήλικοι οι οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση με
υπεύθυνη δήλωση των γονέων η κηδεμόνων τους».
Σύμφωνα με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 579/1982 (ΦΕΚ 105 Α ): «Ως χρόνος
λήξεως των κανονικών έγγραφων στα Ιδιωτικά Σχολεία της Γενικής Εκπαιδεύσεως
ορίζεται η προηγούμενη της ενάρξεως των μαθημάτων ημερομηνία».
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ.3, αρ. 1 του ν. 4186/2013 : «Στην Α`
Ταξη εγγραφονται χωρις εξετασεις, οι κατοχοι απολυτηριου Γυμνασιου η αλλου
ισοτιμου τιτλου. Στη Β` Ταξη εγγραφονται οι προαγομενοι απο την Α` Ταξη του
Γενικου η του Επαγγελματικου Λυκειου. Στη Γ` Ταξη εγγραφονται οι προαγομενοι
απο τη Β` Ταξη του Γενικου Λυκειου».
Για την εγγραφη μαθητων απο ξενα σχολεια στα Γυμνασια και στα Γενικα Λυκεια,
ισχυουν οι διαταξεις του αρ. 3 του Π.Δ. 182/1984 (ΦΕΚ 60 Α ) οπου οριζεται οτι
εγγραφονται οποτεδηποτε μέσα στο διδακτικό έτος.
Τα δικαιολογητικά για την έγγραφη των αλλοδαπών μαθητών καθορίζονται στο
αρ. 10 του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) και στη με αρ. πρώτα. 91109/Γ2/10-072008 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι
επίσημα μεταφρασμένα, έτσι όπως αναφέρεται στη με αρ. πρώτα. Γ2/7268/02-101995 εγκύκλιο.
Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις με αρ. πρώτα.
Γ2/7268/02-10-1995 και 48946/Γ2/18-05-2005 εγκυκλίους. Επισημαίνεται ότι
κατΆ εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά, δύνανται να εγγράφουν ανήλικοι
μαθητές, πολίτες τρίτων χωρών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο αρ. 21
του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ).
Οι μετεγγραφές των μαθητών των Γυμνάσιων και των Γενικών Λυκείων γίνονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) και του αρ. 35 του Π.Δ.
376/1993 (ΦΕΚ 159 Α ). Η καταληκτική ημερομηνία μετεγγραφής από τα Γενικά

στα Επαγγελματικά Λύκεια, και αντίστροφα, είναι η 15η Οκτωβρίου έκαστου
έτους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2015-2016,
προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου
2015, στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια, σύμφωνα με το Π.Δ. 123/1987 (ΦΕΚ
68 Α ).
Για τα Γυμνάσια οι εν λόγω εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τo αρ. 2
του Π.Δ. 182/1984 (ΦΕΚ 60 Α ) και το Π.Δ. 39/2014 (ΦΕΚ 75 Α ), ενώ για τα
Γενικά Λύκεια πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α ),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την αριθ. 77451/Δ2/15-05-2015 (ΦΕΚ
862 Β ) Υπουργική Απόφαση.
Οι κηδεμόνες των μαθητών Γυμνάσιων και Γενικών Λυκείων η οι ίδιοι οι μαθητές,
εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αναβαθμολόγηση
γραπτών δοκιμίων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των
αποτελεσμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρώτα. Γ2/4705/14-09-1993 εγκύκλιο
του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., εκπρόθεσμη εξέταση μαθητών, οι οποίοι λόγω ασθένειας η
άλλων σοβαρών λόγων δεν καταστεί δυνατόν να προσέλθουν κατά την εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου, εγκρίνεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης
Δ/θμιας Εκπ/σης, αφού οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω λόγοι ασθένειας υφίστανται και πέραν της 30ης
Σεπτεμβρίου, τότε η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση
Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ..
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
- Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α και Β τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου
καθορίζονται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ) το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ
τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50
Α
.
- Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α , Β , Γ και Δ τάξεων του
Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-052015 Υ.Α. (ΦΕΚ 941 Β )
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
- Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α , Β και Γ τάξεων του Γυμνάσιου καθορίζονται
με την με αρ. πρώτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2121 Β ).
- Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γυμνάσιου καθορίζεται
με την με αρ. πρωτ 115472/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2121 Β ).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια ισχύει η
με αρ. πρώτα. 129818/Γ2/16-09-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2451 Β ).
Για τα Ιδιωτικά σχολεία έχει εφαρμογή η ανωτέρω Υ.Α. ως προς το μέγιστο αριθμό
των μαθητών ανά τμήμα, επιβάλλεται όμως ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να

είναι και μικρότερος, εάν αυτό αποτυπώνεται στο Δελτίο Ελεγχου του ΕΟΠΠΕΠ,
κατά τη διαδικασία χορήγησης της ισχύουσας άδειας του σχολείου.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο
ισχύει η με αρ. πρωτ. 141276/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2409 Β ) Για τη
διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ.
137430/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2406 Β )
Για το μάθημα επιλογής της Γ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη Ξένη
γλώσσα (Αγγλικά η Γαλλικά η Γερμανικά) ισχύει η με αρ. πρώτα. 95147/Δ2/1606-2015 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αναφορικά με τις διακοπές και τις αργίες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α ).
Τα είδη των κυρώσεων και η αρμοδιότητα επιβολής τους ορίζονται στα άρθρα 27
και 28 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α ). Επίσης, σύμφωνα με τη με αρ. πρ.
141522/Γ2/9-11-2010 εγκύκλιο με θέμα «διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής
σχολικού περιβάλλοντος» :
«Οι σχολικές κυρώσεις αποτελούν μέσο διαπαιδαγώγησης των μαθητών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας του σχολείου. Πρέπει όμως να επιβάλλονται κλιμακωτά και ο
Σύλλογος Διδασκόντων να εξετάζει την προσφοροτητα της επιβαλλόμενης
κύρωσης υπό το πρίσμα του συμφέροντος του μαθητή».
Για την αναπλήρωση απολεσθεισων ωρών διδασκαλίας ισχύει το άρθρο 14 του ν.
4326/2015 (ΦΕΚ 49 Α ). είναι σε ισχύ η με αρ. πρώτα. 18890/Γ2/14-02-2011
εγκύκλιος με θέμα: «Αποτύπωση καλών πρακτικών σχολικών μονάδων Δ.Ε. για
την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και επιθετικότητας μεταξύ μαθητών».
σύμφωνα με την υπ αριθμ. 4867/Γ2/28-8-1992 (ΦΕΚ 629 Β ) Υπουργική
Απόφαση με θέμα: «σχολικές Δραστηριότητες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα
σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να πραγματοποιούν σε συνεργασία
με τοπικούς φορείς εντός και εκτός του σχολικού χώρου, Δραστηριότητες που
αποσκοπούν στην πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη
δημιουργική έκφραση των μαθητών και στην ευαισθητοποίηση τους σε θέματα
που αφορούν το στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον τους.
Τα αντικείμενα των δραστηριοτήτων αυτών είναι: 1) Πολιτιστικά θέματα, 2)
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 3) Αγωγή Yγειας, 4) Αγωγή Σταδιοδρομίας. Από το
σχολικό έτος 2015-16 στα Ιδιωτικά Γυμνάσια και ΓΕ.Λ. θα έχει εφαρμογή η αριθμ.
Φ.8/534/Δ2/1-4-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 688 Β ) «Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης», με την οποία παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής προσθέτων
σχολικών δραστηριοτήτων, μετά το πέρας του κανονικού προγράμματος. Για την
είσοδο εκπροσωπών των μέσων ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπαίδευσης είναι σε ισχύ η με αρ. πρώτα. 56950/Δ2/07-04-2015
εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ..
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
σύμφωνα με τη με αρ. πρώτα. 58781/Γ2/21-05-2010 εγκύκλιο: «Όλες οι
απουσίες, δικαιολογημένες, αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες που δεν
λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών (άρθρο 21
του Π.Δ. 104/1979, αρ. 1 του Π.Δ. 485/83), καταχωρίζονται σύμφωνα με το

άρθρο 23 του Π.Δ. 104/1979».
σύμφωνα με το αρ. 54 του Ν.4115/2013 (24 Α )
«1. Μπορεί ο Σύλλογος των Διδασκόντων του σχολείου, αποφασίζοντας σχετικά
με την δικαιολόγηση απουσιών μαθητών, να κάνει ΦΕΚτά η να απορρίπτει
εκπρόθεσμα δικαιολογητικά: α. ιατρικές βεβαιώσεις και β. αιτήσεις - βεβαιώσεις
κηδεμόνων που προσκομίστηκαν μετά Από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες Από την
επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και
χωριστά και έχοντας τη δυνατότητα να συγχωρήσει την εκπρόθεσμη υποβολή
τους με αιτιολογημένη Απόφαση του.
2. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του σχολείου έχει τη δυνατότητα να δικαιολογεί
απουσίες μαθητών για λόγους υγείας, με ιατρική βεβαίωση η χωρίς ιατρική
βεβαίωση αν η πάθηση είναι εμφανής και μη χρηζουσα απόδειξης: α. Για
μεμονωμένες η συνεχείς ώρες Ημερήσιου προγράμματος και χωρίς την άδεια του
Διευθυντή αν δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο Δελτίο
απουσιών (π.χ. γιατί Από αμέλεια δεν ζητήθηκε άδεια η Από αμέλεια δεν
καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση), εφόσον εξετάζοντας κάθε περίπτωση
αναλυτικά και χωριστά ο Σύλλογος κρίνει ότι αδικούνται άλλως οι μαθητές Από
υπαιτιότητα του σχολείου, β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η μη
έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο (κινητικά προβλήματα - αναπηρία)».
σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184 Α ) που αφορά
στη φοίτηση των μαθητών στο Γυμνάσιο ορίζεται ότι: «Ο υπεύθυνος καθηγητής
για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών -τμήματος η τάξεως-, αφού
ενημερώσει τον Δ/ντη του σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30)
απουσίες δικαιολογημένες η αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει
τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με την μέριμνα του
σχολείου Από 1 έως 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και
Από 15 έως 20 Μάη για το πρώτο 15/μερο του ίδιου μήνα. Με την παραπάνω
επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη
σχολική κατάσταση του μαθητή».
σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 35 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α ) που αφορά
στην αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου ορίζεται ότι: «Ο υπεύθυνος καθηγητής
για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος η τάξεως, αφού
ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη
εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες η αδικαιολόγητες, είναι
υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία
στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου Από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις
απουσίες του μήνα που προηγήθηκε».
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώνουν
τους γονείς - κηδεμόνες και τους μαθητές για θέματα που συμβάλλουν στην
ομαλή λειτουργία του σχολείου, όπως:
Τις μετεγγραφές των μαθητών και το χρόνο πραγματοποίησης τους. Τα όρια των
απουσιών (Π.Δ. 39/2014 για τα Γυμνάσια, Π.Δ. 60/2006, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, για τα Γενικά Λύκεια) και τον τρόπο δικαιολόγησης τους (Π.Δ. 485/1983).
Με ιδιαίτερη προσοχή Πρέπει να αντιμετωπίζονται μαθητές που κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και στους οποίους
παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγόρια των «κατΆ ιδίαν
διδαχθεντων».
Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής Από προφορική εξέταση, κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με αναπηρία και με

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τις Υ.Α. 28722/Γ2/12-03-2010 (ΦΕΚ
276 Β ), Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β ) και 11586/Γ6/28-01-2011
(ΦΕΚ 262 Β). Τη με αρ. πρώτα. 132328/Γ2/07-12-2006 εγκύκλιο του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά στη μη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του
σχολείου όπως συμπληρώθηκε με τη με αρ. πρώτα. 100553/Γ2/04-09-2012
εγκύκλιο με θέμα «χρήση ηλεκτρονικών συσκευών».
Τον προγραμματισμό της διεξαγωγής των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και
του ΦΕΚαπενταμελους συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 10 και 29, αρ. 3 της
Υ.Α. 4094/Γ2/23-09-1986 (ΦΕΚ 619 Β ).
Τη με αρ. πρώτα. Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010 εγκύκλιο με θέμα:
«Δικαιώματα των παιδιών - μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση η είναι διαζευγμένοι και
ο ένας Από τους δυο δεν ασκεί την επιμέλεια τους».

