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Υαρακτηρισμός της υοίτησης - σνέπειες
Άρθρο 24, Π.Γ. 104/1979 (ΦΔΚ 23 Α’)
όπωο αληηθαηαζηάζεθε από ην

Άρθρο 2 ΣΟΤ Π.Γ 485/83
Υαρακτηρισμός υοίτησης και σσνέπειες στην προαγωγή και απόλσση μαθητών
1. Η θνίηεζε όιωλ ηωλ καζεηώλ ηωλ Σρνιείωλ ηεο Μέζεο Γεληθήο θαη Τερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο
Δθπ/ζεο είλαη θαζήθνλ θαη ραξαθηεξίδεηαη ωο επαξθήο ή ειιηπήο ή αλεπαξθήο κε βάζε ην άξζξν 26 ηνπ
Π.Γ. 294/79, γεληθό ζύλνιν ηωλ απνπζηώλ, πνπ ζεκεηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, ζε
ζπλδπαζκό θαη κε ηελ, κέρξη ηελ εκέξα ραξαθηεξηζκνύ ηεο, εηήζηα πξνθνξηθή επίδνζε ζε όια ηα
καζήκαηα.
Αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ 485/1983 (Φ.Δ.Κ 184 Α/21–12–1983) ωο εμήο :
Η θνίηεζε όιωλ ηωλ καζεηώλ ηωλ Σρνιείωλ Γ.Δ. ραξαθηεξίδεηαη κε πξάμε ηνπ Σπιιόγνπ ηωλ
Γηδαζθόληωλ Καζεγεηώλ ηελ εκέξα πνπ ιήγνπλ ηα καζήκαηα ωο επαξθήο ,ειιηπήο θαη αλεπαξθήο, κε βάζε
ην ζύλνιν ηωλ απνπζηώλ πνπ ζεκεηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
εηήζηα πξνθνξηθή επίδνζε ζε όια ηα καζήκαηα.
2. Δπαρκής ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ζηελ πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία :
α) Τν ζύλνιν ηωλ απνπζηώλ ηνπ καζεηή, πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ην ιήγνλ δηδαθηηθό έηνο δελ ππεξβαίλεη
ηηο εμήληα ηέζζεξηο (64), αλεμάξηεηα από ην δηθαηνινγεηηθό ηνπο ιόγν.
β) Τν ζύλνιν ηωλ απνπζηώλ ηνπ καζεηή, δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηό δέθα ηέζζεξηο (114), από ηηο νπνίεο
νη πάλω από ηηο εμήληα ηέζζεξηο (64) είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ βεβαηώλεηαη,
ζύκθωλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ 485/1983.
γ) Καη’ εμαίξεζε ν Σύιινγνο ηωλ Γηδαζθόληωλ Καζεγεηώλ θάζε Σρνιείνπ κε εηδηθή πξάμε ηνπ
ραξαθηεξίδεη ωο επαξθή ηε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείωζε από εθαηόλ δέθα πέληε έωο εθαηόλ εμήληα
ηέζζεξηο (115-164) απνπζίεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη όιεο νη απνπζίεο πάλω από ηηο εμήληα ηέζζεξηο (64)
είλαη δηθαηνινγεκέλεο θαη νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ βεβαηώλεηαη ζύκθωλα κε ηα παξαπάλω, θαη ε
επίδνζή ηνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Ωο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θξίλεηαη ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπηωζε ε επίδνζε ηνπ καζεηή όηαλ ν ΓΜΟ ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο, όπωο πξνθύπηεη από ην
άζξνηζκα ηωλ ΜΟ ηωλ ηξηώλ ηξηκεληαίωλ βαζκώλ δηαηξνύκελν κε ηνλ αξηζκό ηωλ δηδαζθνκέλωλ
καζεκάηωλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) πιήξεο θαη ε δηαγωγή ηνπ "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ".
δ) Σπληξέρνπλ νη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ εδαθίνπ δ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ
294/80 : «Γη’ απνθάζεωο ηνπ Υπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ δύλαηαη λα ραξαθηεξίδεηαη
ωο επαξθήο ε θνίηεζεο καζεηώλ αλεμαξηήηωο αξηζκνύ απνπζηώλ, εθόζνλ νη καζεηέο απηνί ηπγράλνπλ
πξωηαζιεηέο, νη δε απνπζίεο ηωλ νθείινληαη εηο ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε Γηεζλείο αζιεηηθέο εθδειώζεηο
πηζηνπνηνπκέλε από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ».
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Οη καζεηέο, ηωλ νπνίωλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο πξνζέξρνληαη θαλνληθά ζηηο πξναγωγηθέο
θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Ινπλίνπ.
3. Δλλιπής ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ηνπ καζεηή πνπ ζεκείωζε πάλω από εθαηό δεθαηέζζεξηο (114)
θαη όρη πεξηζζόηεξεο από εθαηόλ εμήληα ηέζζεξηο (164) απνπζίεο, από ηηο νπνίεο όιεο νη πάλω από ηηο
εμήληα ηέζζεξηο (64) είλαη δηθαηνινγεκέλεο, ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ βεβαηώλεηαη θαηά ηα αλωηέξω,
αιιά ε θνίηεζή ηνπ δελ ραξαθηεξίζηεθε από ην Σύιινγν ηωλ δηδαζθόληωλ επαξθήο .
Καη’ εμαίξεζε ν Σύιινγνο ηωλ δηδαζθόληωλ κπνξεί κε εηδηθή πξάμε ηνπ λα ραξαθηεξίζεη ειιηπή ηε
θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείωζε πάλω από εθαηόλ εμήληα ηέζζεξηο (164) θαη όρη πεξηζζόηεξεο από δηαθόζηεο
δεθαηέζζεξηο (214) απνπζίεο, εθόζνλ όιεο νη πάλω από ηηο εμήληα ηέζζεξηο (64) είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή
νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ βεβαηώλεηαη θαηά ηα αλωηέξω, ε επίδνζή ηνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή
κε ηελ έλλνηα όηη ν Γεληθόο Μέζνο όξνο ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο, πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ηωλ
δηδαζθνκέλωλ καζεηώλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) πιήξεο θαη ε δηαγωγή ηνπ είλαη
"ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ".
Μαζεηέο ηωλ νπνίωλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη ειιηπήο δε γίλνληαη δεθηνί ζηηο εηήζηεο πξναγωγηθέο ή
απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Ινπλίνπ. Τν εηήζην πξναγωγηθό ή απνιπηήξην απνηέιεζκα γηα ηνπο καζεηέο
απηνύο εμάγεηαη ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Γ2/2651/1983 Δγκύκλιος ΤΠ.Δ.Π.Θ.
Αξ. ΙΙ.
Σην άξζξν 2 (Π.Γ. 485/83) κεηαβάιινληαη ηα γλωζηά αξηζκεηηθά όξηα πνπ πξνβιέπνληαλ από ην Π. Γ.
104/79 θαη θαζόξηδαλ ηηο ζπλέπεηεο από ηελ ειιηπή θνίηεζε. Ο πξνβιεπόκελνο κέζνο όξνο βαζκνύ 15 έρεη
έλλνηα κεηά ηε ζηξνγγπινπνίεζή ηνπ πξνο ηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην…
Αξ. ΙΙΙ.
εδ. ζ') Σηε ζπλεδξία γηα ην απνηέιεζκα ιόγω ηεο ηαθηηθήο ή όρη θνίηεζεο ηνπ καζεηή, ζην ηέινο ηνπ
ρξόλνπ, γίλεηαη εηδηθή (μερωξηζηή) πξάμε γηα ηνπο καζεηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ γ' ηεο
§2 ηνπ Αξ.2 θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο §3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ (θαη' εμαίξεζε ...
θνζκηωηάηε)
Π.Γ 157/1986 (Φ.Δ.Κ 60 τ.Α/1986)
Άξζξν 1.
Τν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ/ηνο 485/83 αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο:
“Μαζεηήο γπκλαζίνπ πνπ ε θνίηεζή ηνπ ραξαθηεξίδεηαη ειιηπήο παξαπέκπεηαη ζε πξνθνξηθή θαη
γξαπηή θαηά Σεπηέκβξην εμέηαζε ζηα καζήκαηα ηεο Α΄ Οκάδαο θαη ζε γξαπηή εμέηαζε ζην ζρέδην ηνπ
καζήκαηνο ηωλ Καιιηηερληθώλ ηεο Β΄ νκάδαο. Σηα ππόινηπα καζήκαηα ηεο Β΄ Οκάδαο δελ εμεηάδεηαη, αιιά
θαηά ηελ εμαγωγή ηνπ εηήζηνπ πξναγωγηθνύ ή απνιπηεξίνπ απνηειέζκαηνο ζπλππνινγίδεηαη ε πξνθνξηθή
βαζκνινγία πνπ έιαβε ν καζεηήο ζηα καζήκαηα απηά θαηά ην νηθείν δηδαθηηθό έηνο, ζύκθωλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ γηα ηνπο παξαπάλω καζεηέο ην πξναγωγηθό ή απνιπηήξην απνηέιεζκα ην
Σεπηέκβξην είλαη απνξξηπηέν εμαηηίαο θαη κόλν ηεο πζηέξεζήο ηνπο ζε κάζεκα ή καζήκαηα ηεο Β΄ Οκάδαο
(εθηόο ηνπ καζήκαηνο ηωλ Καιιηηερληθώλ) , νη καζεηέο απηνί εμεηάδνληαη ζ’ απηά ηα καζήκαηα
πξνθνξηθά”.
4. Ανεπαρκής ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείωζε πάλω από εμήληα ηέζζεξηο (64)
Απνπζίεο θαη δελ εκπίπηεη ζε θακία από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Οη καζεηέο ηωλ νπνίωλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεωκέλνη λα επαλαιάβνπλ ηε
θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε.
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