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Σηηο 20 Ιαλνπαξίνπ ιήγεη ην Α’  ηεηξάκελν ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ Λπθείνπ. Οη 

Σύιινγνη Γηδαζθόλησλ ζα ζπλεδξηάζνπλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο θνίηεζεο ησλ 

καζεηώλ, νη νπνίεο πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ ζην Πξαθηηθό Σπλεδξηάζεσλ. Σηα ΔΠΑ.Λ. ζα 

αλαθύςεη πξόβιεκα από ηελ θαηαγξαθή θαη δηθαηνιόγεζε ησλ απνπζηώλ ησλ καζεηώλ ηεο 

Β΄ ηάμεο πνπ απαιιάρζεθαλ από ηελ παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο. 

Σπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη νηη: 

«Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνύ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ηζόηηκνπ ηίηινπ, πνπ 

εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, απαιιάζζνληαη από ηα καζήκαηα 

γεληθήο παηδείαο θαη ιακβάλνπλ κόλν πηπρίν» (δεύηεξν εδάθην ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 

59 ηνπ Ν.4310/2014, ΦΔΚ 258/η.Α΄/8-12-2014) 

Ο Νόκνο δεκνζηεύηεθε ζε ΦΔΚ ζηηο 8-12-2014 θαη ε Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ. ηνλ γλσζηνπνίεζε ζηα ζρνιεία κε ππ’ αξ. πξση. 201686/Γ4/11-

12-2014 επείγνλ έγγξαθό ηεο. Από ηόηε, δελ θαηαρσξνύληαη απνπζίεο ζηνπο 

απαιιαζζόκελνπο από ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, γηα ηη ώξεο απηέο. 

Γεκηνπξγείηαη ινηπόλ ζύγρπζε γηα ηα παξαθάησ: 

α) Τη πξέπεη λα πξάμεη ν Σύιινγνο γηα ηηο απνπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (θαη 

θαηαρσξήζεθαλ) από ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2014 – 2015 κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηνπ ΦΔΚ, δειαδή από ηηο 8 επηεκβξίνπ ωο ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2014; 

Ννκηκνπνηνύληαη νη Σύιινγνη λα ηηο «δηαγξάςνπλ» αλαδξνκηθά ρωξίο εηδηθή εληνιή ηνπ 

Υπνπξγείνπ; 
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ΠΡΟ : 1. θ. Αλδξέα Λνβέξδν 

Υπνπξγό Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 
 

2. θ. Αιέμαλδξν Γεξκεληδόπνπιν 
Υθππνπξγό Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 
 

3. θ. Αζαλάζην Κπξηαδή 
Γεληθό Γξακκαηέα Υ.ΠΑΙ.Θ. 
 

ΚΟΙΝ : 1. Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο Υ.ΠΑΙ.Θ. 

2. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

3. Γηεπζύλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

4. Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα (ΔΠΑ.Λ.) 

5. Δλώζεηο Λεηηνπξγώλ Τερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Λ.Τ.Δ.Δ.) 

6. Δθπαηδεπηηθνύο, MME 

  

ΘΔΜΑ: Τπνινγηζκόο απνπζηώλ Α΄ ηεηξακήλνπ ζηα  ΔΠΑ.Λ. γηα ηνπο 

απαιιαζζόκελνπο από ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο 
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β) Πνηα είλαη ηα λέα αλώηαηα όξηα απνπζηώλ (δηθαηνινγεκέλεο, αδηθαηνιόγεηεο) 

κε ηα νπνία ζα ειεγρζεί ε θνίηεζε ησλ καζεηώλ απηώλ; Υπελζπκίδνπκε όηη ηζρύνπζα Υ.Α. κε 

αξ. 141641/Γ2/08-09-2014 θαη ζέκα «Δγγξαθέο-Μεηεγγξαθέο-Φνίηεζε καζεηώλ ζηα 

Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα» δελ πξνβιέπεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ νξίσλ γηα ηνπο καζεηέο απηνύο 

(άξζξν 17 «Φαξαθηεξηζκόο ηεο θνίηεζεο – Σπλέπεηεο»). 

γ) Αλ δελ δηαγξαθνύλ νη απνπζίεο γηα ην επίκαρν ηξίκελν, κε πνηόλ 

«αιγόξηζκν» ζα ππνινγηζηνύλ ηα λέα αλώηαηα όξηα απνπζηώλ;  

δ) Αλ δηαγξαθνύλ, ζα πξέπεη νη ππεύζπλνη ηκεκάησλ θάλνπλ έξεπλα ζηα 

εκεξήζηα Γειηία Απνπζηώλ, λα εληνπίζνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηα καζήκαηα Γ.Π., λα 

δηαγξάςνπλ ηηο απνπζίεο θαη κεηά λα δηνξζώζνπλ ηα ρεηξόγξαθα Βηβιία Φνίηεζεο. Με πνηόλ 

ηξόπν ζα γίλεη απηό, όηαλ ζηα Βηβιία απηά απαγνξεύεηαη ε δηαγξαθή ηωλ 

θαηαρωξήζεωλ, νη «κνπηδνύξεο» θαη ην «κπιάλθν»; 

 

Πέξαλ απηώλ, δεκηνπξγείηαη κέγα ζέκα εζηθήο ηάμεωο γηα ηνπο καζεηέο εθείλνπο 

πνπ δηέθνςαλ ηε θνίηεζή ηνπο, απειπηζκέλνη από ην γεγνλόο όηη ππνρξεσλόληνπζαλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα Γ.Π. ελώ ήηαλ απόθνηηνη Λπθείνπ. Όηαλ ηνπο δόζεθε ε 

δπλαηόηεηα λα απαιιαρζνύλ, είραλ ήδε ππεξβεί ην αλώηαην όξην απνπζηώλ ! 

Τν πξόβιεκα απηό αθνξά ζε όια ηα ΔΠΑ.Λ., ιακβάλεη όκσο ηεξάζηηα έθηαζε 

εηδηθώο ζηα εζπεξηλά ΔΠΑ.Λ. ζηα νπνία θνηηνύλ εξγαδόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ 

πηπρίν εηδηθόηεηαο γηα ηελ εμάζθεζε επαγγέικαηνο. 

 

Ο Ν. 4186/2013 (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11) δεκηνύξγεζε κεγάιν πξόβιεκα ζηα 

ζρνιεία καο θαη απέηξεςε εγγξαθέο καζεηώλ ζηε Β΄ηάμε ησλ ΔΠΑ.Λ. Ο πξόζθαηνο 

Ν.4310/2014 (παξ.3 ηνπ άξζξνπ 59) ΟΡΘΩ επίιπζε ην πξόβιεκα (έζησ θαη 

θαζπζηεξεκέλα). 

Σήκεξα όκσο πξέπεη επεηγόληωο λα απνθαηαζηαζνύλ θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ αθνξνύλ ζηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο καζεηέο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ καο.  

 

Καηόπηλ απηώλ, 

δ ε η ν ύ κ ε  

1) Να νξηζζνύλ αλώηαηα όξηα απνπζηώλ (δηθαηνινγεκέλεο, αδηθαηνιόγεηεο) 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο καζεηώλ κε ηξνπνπνίεζε ηεο Υ.Α. 141641/Γ2/08-09-2014, 

2) Δηδηθώο γηα θέηνο, λα δηαγξαθνύλ ΟΛΔ αλεμαηξέηωο νη απνπζίεο ηνπ Α’  

ηεηξακήλνπ 2014 απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ καζεηώλ (κόλν απόθνηηνη Λπθείνπ, κόλν ζηε Β΄ 

ηάμε), 

3) Δηδηθώο γηα θέηνο, ν έιεγρνο ηεο θνίηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηώλ λα γίλεη 

κόλν κε ηηο απνπζίεο ηνπ Β΄ ηεηξακήλνπ (ειεγρόκελεο βέβαηα κε ην κηζό ησλ αλσηάησλ 
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νξίσλ) ώζηε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα λα επαλέιζνπλ ζην ζρνιείν θαη όζνη καζεηέο ην 

εγθαηέιεηςαλ εμαηηίαο ησλ επηινγώλ ηεο πξνεγνύκελεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ. 

 

Η ιύζε πνπ δεηνύκε είλαη θαζόια εθαξκόζηκε, δεδνκέλνπ θαη ηνπ όηη ην Υπνπξγείν 

εθάξκνζε παξόκνην (θαη απείξσο δξαζηηθόηεξν) κέηξν κόιηο πξόζθαηα, δίλνληαο ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ θαηαξγεκέλσλ εηδηθνηήησλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, αθόκε θη αλ δελ είραλ παξαθνινπζήζεη νύηε κία ώξα 

καζήκαηνο !!! 

 

Ο ρξόλνο πνπ απνκέλεη κέρξη ηελ Σπλεδξίαζε ηνπ Σπιιόγνπ δηδαζθόλησλ είλαη 

απειπηζηηθά ιίγνο !!  

Η ιύζε πξέπεη λα δνζεί ΑΜΔΑ, λα είλαη γελλαία θαη νιηζηηθή ! 

 

Παξαθαινύκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηέο ζαο. 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 

 
 
 
 
 

 


