Π.∆. 104/1979.
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων,
εγγραφών, µετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιµητικών
διακρίσεων των µαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής
Εκπαιδεύσεως. (ΦΕΚ Α΄ 23).
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγρ. 6 και του άρθρου 31 παράγρ. 4 του Ν.
309/1976 «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως», ως και του
άρθρου 68 παρ. 1, ως νυν ισχύει, του αυτού νόµου κ.λπ. (γν. Σ.τ.Ε.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.
Άρθρον 1.
Σχολικό και διδακτικό έτος.
1. Το σχολικό έτος για τα γυµνάσια, τις τεχνικές επαγγελµατικές σχολές (ΤΕΣ) και
τα λύκεια δηµόσια και ιδιωτικά, ηµερήσια και εσπερινά, αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου
και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόµενου έτους.
2. Το διδακτικό έτος για τα ίδια σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την
30η Ιουνίου του επόµενου έτους.
3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των µαθηµάτων
και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.
4. Η διδασκαλία των µαθηµάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές
περιόδους, που ονοµάζονται τρίµηνα.
α) Α΄ τρίµηνο από 11 Σεπτεµβρίου µέχρι 30 Νοεµβρίου για όλα τα σχολεία της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (∆.Ε.)
β) Β΄ τρίµηνο από 1 ∆εκεµβρίου µέχρι την τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου για
όλα τα σχολεία της ∆.Ε.
"γ) Γ΄ τρίµηνο.
ι) Από 1 Μαρτίου µέχρι και τη 10η Ιουνίου για τα γυµνάσια εκείνα στα οποία δεν
υπήρξε απώλεια διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων και µέχρι 17 Ιουνίου για όλα τα
υπόλοιπα γυµνάσια1.
ιι) Από 1 Μαρτίου µέχρι και την 24η Μαΐου για τις τεχνικές - επαγγελµατικές σχολές
(ΤΕΣ) και τα λύκεια εκείνα στα οποία δεν υπήρξε απώλεια διδακτικών ωρών λόγω
καταλήψεων και µέχρι 31 Μαΐου για όλες τις υπόλοιπες ΤΕΣ και λύκεια2.
5. Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους µαθητές όλων των τύπων των Λυκείων και των
ΤΕΣ διεξάγονται κατά το χρονικό διάστηµα που αρχίζει δύο (2) ηµέρες µετά τη λήξη
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Η παρ.1 του άρθρου 1 του Π.∆.191/1992 (ΦΕΚ Α 90) ορίζει ότι: «Ως ηµεροµηνία λήξεως
των µαθηµάτων του Γ΄ τριµήνου για όλες τις σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
καθορίζεται η 31η Μαΐου, τροποποιουµένων σχετικά των διατάξεων του εδαφίου γ της
παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 123/87 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄) και του
εδαφίου β του άρθρου 5 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 429/91 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄). Αν η
ανωτέρω ηµεροµηνία συµπίπτει µε Σάββατο, Κυριακή ή ∆ευτέρα τότε τα µαθήµατα λήγουν
την αµέσως προηγούµενη της 31ης Μαΐου Παρασκευή.
2
Η περ. γ΄, εξαιρετικά για το σχολικό έτος 1990-1991, αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1
του άρθρου µόνου του Π.∆.142/1991 (ΦΕΚ Α 59).

του Γ΄ Τριµήνου και λήγει την 30η Ιουνίου, καθώς και κατά το χρονικό διάστηµα από
1ης µέχρι 10ης Σεπτεµβρίου3.
6. Την τελευταία ηµέρα του Γ΄ Τριµήνου δεν διεξάγεται διδασκαλία µαθηµάτων. Την
ηµέρα αυτή ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, αποφασίζει για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών και
εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των
προβλεποµένων γραπτών εξετάσεων. Το πρόγραµµα των εξετάσεων αυτών για όλους
τους τύπους Λυκείων και τις ΤΕΣ, στο οποίο ορίζονται οι ηµέρες, οι ώρες
προσέλευσης των µαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε µαθήµατος,
καταρτίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων και ανακοινώνεται στους µαθητές το
αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων4.
7. Μαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που απορρίπτονται κατά τις απολυτήριες
εξετάσεις µπορούν να υποστούν απολυτήρια εξέταση και κατά το µήνα Φεβρουάριο
στα µαθήµατα στα οποία υστέρησαν. Η εξέταση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, παράλληλα µε τη διδακτική εργασία του σχολείου, στην ύλη η
οποία διδάχτηκε κατά το προηγούµενο σχολικό έτος στο σχολείο, όπου εξετάζεται ο
µαθητής, από επιτροπές που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
8. Όπου στο άρθρο 19 του προεδρικού διατάγµατος 104/79 (ΦΕΚ 23/Α/79)
αναφέρεται η φράση «20ης Μαΐου» αντικαθίσταται από τη φράση «της ηµεροµηνίας
λήξης των µαθηµάτων».
9. Όπου στις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 294/79 (ΦΕΚ 87/Α/79), 935/79
(ΦΕΚ 262/Α/79) και 952/80 (ΦΕΚ 2341/Α/80) υπάρχουν οι λέξεις «δίµηνον» και
«διµηνιαίος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τρίµηνον» και «τριµηνιαίος»5.
Άρθρον 2.
∆ιακοπαί - Αργίαι.
1. ∆ιδασκαλία µαθηµάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τας
ακολούθους χρονικάς περιόδους του σχολικού έτους, καλουµένας διακοπάς :
α) ∆ιακοπαί Χριστουγέννων, από 24ης ∆εκεµβρίου µέχρι και της 7ης Ιανουαρίου,
β) ∆ιακοπαί Πάσχα, από της Μεγάλης ∆ευτέρας µέχρι της Κυριακής του Θωµά,
γ) Θεριναί διακοπαί, από της 1ης Ιουλίου µέχρι και της 31ης Αυγούστου,
επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 1 του παρόντος Π. ∆/τος.
2. Κατά τας θερινάς διακοπάς το γραφείον εκάστου Γυµνασίου και Λυκείου δέχεται
το κοινόν µιαν ηµέραν την εβδοµάδα, η οποία ορίζεται δι’ αποφάσεως του Συλλόγου
των ∆ιδασκόντων και ανακοινούται διά της πινακίδος των ανακοινώσεων. Κατά την
ηµέραν ταύτην εις τουλάχιστον των καθηγητών εκάστου Γυµνασίου και Λυκείου
οριζόµενος υπό του ∆ιευθυντού προ της λήξεως του διδακτικού έτους, είναι
υπεύθυνος διά την διεκπεραίωσιν παντός τρέχοντος υπηρεσιακού θέµατος, ασκών
εκτάκτως αρµοδιότητας διευθυντού σχολείου και υπογράφων αντί τούτου παν
έγγραφον ή τίτλον. Επί πλειόνων τας αρµοδιότητας αυτάς ασκεί ο κατά βαθµόν
3

Η παρ.5 όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ.2 του άρθρου µόνου του Π.∆.142/1991 (ΦΕΚ
Α 59) και το εδάφιο γ΄ του άρθρου 5 του Π.∆.429/1991, αντικαταστάθηκε στην συνέχεια ως
άνω µε την παρ.2 του άρθρου 1 του Π.∆.191/1992 (ΦΕΚ Α 90).
4
Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 του άρθρου µόνου του Π.∆.142/1991 (ΦΕΚ
Α 59), την οποία τροποποίησε η παρ.3 του άρθρου 1 του Π.∆.191/1992 (ΦΕΚ Α 90).
5
Το άρθρο 1 όπως είχε αντικατασταθεί µε τα Π.∆. 294/1980 (ΦΕΚ Α΄ 81), 452/1981 (ΦEK
124 A΄), 268/1982 (ΦEK 47 A΄), 580/82 (ΦEK 105 Α΄), 83/83 (ΦΕΚ 36 Α΄) και 188/1985
(ΦΕΚ 75 Α΄), αντικαταστάθηκε στην συνέχεια ως άνω µε το άρθρο 1 του Π.∆.123/1987,
όπως αυτό ισχύει µε τις τελευταίες τροποποιήσεις του.

ανώτερος και επί ισοβάθµων ο αρχαιότερος. Εάν η ως άνω ηµέρα συµπίπτη µε
ηµέραν αργίας το γραφείον δέχεται το κοινόν την εποµένην εργάσιµον ηµέραν.
3. Ηµέραι αργίας των Γυµνασίων και Λυκείων ορίζονται :
α) Άπασαι αι Κυριακαί, β) αι θρησκευτικαί εορταί των Τριών Ιεραρχών και του
Αγίου Πνεύµατος, γ) αι εθνικαί επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, δ) η
Καθαρά ∆ευτέρα, ε) η 1η Μαϊου και στ) η κατά τας κειµένας διατάξεις ηµέρα αργίας
διά την έδραν εκάστου σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.
4. Κατά την παραµονήν των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης
Μαρτίου πραγµατοποιούνται εις τα Γυµνάσια και Λύκεια εορταστικαί εκδηλώσεις.
Εάν η παραµονή συµπίπτη µε ηµέραν αργίας, αι ανωτέρω εκδηλώσεις
πραγµατοποιούνται την προηγουµένην της αργίας ταύτης.
5. Την 26ην Οκτωβρίου πραγµατοποιείται η εορτή της Σηµαίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.
Υπηρεσιακά Βιβλία Έντυπα.
Άρθρον 3.
Υπηρεσιακά βιβλία.
1. Τα υπό των Γυµνασίων και Λυκείων τηρούµενα επίσηµα βιβλία είναι:
α) Πρωτόκολλον, εις το οποίον καταχωρίζονται άπαντα τα εισαγόµενα και
εξερχόµενα έγγραφα, εν οις και οι πάσης φύσεως τίτλοι, ως και τα εµπιστευτικά
τοιαύτα. ∆ιά τα τελευταία ταύτα σηµειούται εις την στήλη «περιεχόµενον εγγράφου»
η ένδειξις Ε.Π. µόνον, ενώ τηρείται ιδιαίτερος φάκελος εµπιστευτικών εγγράφων.
β) Βιβλίον Πράξεων ∆ιευθυντού.
γ) Βιβλίον Πράξεων Συλλόγου ∆ιδασκόντων.
δ) Ηµερολόγιον Λειτουργίας Σχολείου, εις το οποίον καταγράφονται εν συντοµία
καθηµερινώς τα κατά την κρίσιν του ∆ιευθυντού σηµαντικώτερα γεγονότα,
αναφερόµενα εις την λειτουργίαν του σχολείου.
ε) Βιβλία ∆ιδασκοµένης ύλης κατά τάξιν ή τµήµατα τάξεως, εις τα οποία
καταχωρίζεται αυθηµερόν υφ’ εκάστου διδάσκοντος ο τίτλος της υπ’ αυτού
διδαχθείσης ενότητος.
στ) Βιβλίον Μισθοδοσίας Προσωπικού.
ζ) Βιβλίον Βιβλιοθήκης.
η) Βιβλίον υλικού, εις το οποίον καταχωρίζονται άπαντα τα µη αναλώσιµα είδη του
σχολείου, πλην των καταχωριζοµένων εις το Βιβλίον Βιβλιοθήκης.
θ) Μητρώον Μαθητών, εις το οποίον καταχωρίζονται τα υπό του άρθρου 10 παρ. 2
προβλεπόµενα στοιχεία των κατά νόµον ανηκόντων εις το σχολείον µαθητών.
ι) Ευρετήριον, εις το οποίον καταχωρίζονται το επώνυµον, το όνοµα, το όνοµα
πατρός και ο αριθµός του Μητρώου Μαθητών πάντων των εγγεγραµµένων εις τούτο
µαθητών, προς ευχερεστέραν ανεύρεσιν της εις το Μητρώον Μαθητών µερίδος
εκάστου.
ια) Βιβλίον φοιτήσεως (απουσιολόγιον).
ιβ) Βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων.
2. ∆ιά του παρόντος καταργούνται εκ των µέχρι τούδε τηρουµένων βιβλίων τα εξής :
α) το Μαθητολόγιον, β) ο Γενικός Έλεγχος, γ) τα Βιβλία Βοηθητικού Ειδικού
Ελέγχου (Βαθµολογία), δ) το Βιβλίον Πιστοποιητικών Σπουδών (ΒΠΣ), ε) το
Εµπιστευτικόν Πρωτόκολλον, στ) το Ποινολόγιον, ζ) το Βιβλίον Εισιτηρίων
Εξετάσεων, η) το Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, θ) το Βιβλίον
Συµπληρωµατικών και Κατατακτηρίων εξετάσεων.

Άρθρον 4.
Υπηρεσιακά Έντυπα.
Τα υπό των Γυµνασίων και Λυκείων χρησιµοποιούµενα έντυπα είναι :
α) Ατοµικά ∆ελτία µαθητών. ∆ι’ έκαστον µαθητήν τηρείται ιδίον Ατοµικόν ∆ελτίον,
εις το οποίον καταχωρίζονται κατά την πρώτην εις το σχολείον εγγραφήν και την
διάρκειαν της φοιτήσεως τα υπό της παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος Π. ∆/τος
προβλεπόµενα στοιχεία των κατά νόµον ανηκόντων εις το σχολείον µαθητών. Τα
Ατοµικά ∆ελτία, διαβιβαζόµενα επισηµοποιηµένα εις έτερα σχολεία, επέχουν θέσιν
επισήµου τίτλου µετεγγραφής.
β) Έντυπα ηµερησίων δελτίων φοιτήσεως των µαθητών κατά τάξιν ή τµήµατα
τάξεως, εις τα οποία καταχωρίζονται καθ’ εκάστην διδακτικήν ώραν αι απουσίαι
τούτων.
γ) Ωρολόγια προγράµµατα διδασκαλίας µαθηµάτων.
δ) Τίτλοι σπουδών.
ε) Έντυπα επαληθεύσεων τίτλων.
στ) Υπηρεσιακά σηµειώµατα µετεγγραφής µαθητών.
ζ) Έντυπα εισηγήσεως ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.
η) Καταστάσεις βαθµολογίας προφορικής επιδόσεως µαθητών.
θ) Πιστοποιητικά διά στρατολογικήν χρήσιν.
ι) ∆ελτία κινήσεως προσωπικού.
ια) Καταστάσεις µισθοδοσίας προσωπικού.
Άρθρον 5.
Τύπος, επισηµοποίησις, φύλαξις υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων.
1. Ο τύπος και αι διαστάσεις των υπό του παρόντος Π. ∆/τος οριζοµένων βιβλίων και
εντύπων καθορίζονται δι’ υποδειγµάτων, καταρτιζοµένων υπό της αρµοδίας
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων.
2. Τα υπηρεσιακά βιβλία προ της ενάρξεως της χρήσεως αυτών αριθµούνται κατά
σελίδα υπό του ∆ιευθυντού του σχολείου µεν προκειµένου περί των δηµοσίων
σχολείων, υπό του οικείου δε Γενικού Επιθεωρητού ΜΕ προκειµένου περί ιδιωτικών
σχολείων, συντασσοµένης εις αµφοτέρας τας περιπτώσεις σχετικής πράξεως εις την
τελευταίαν σελίδα.
3. Τα ωρολόγια προγράµµατα διδασκαλίας µαθηµάτων επισηµοποιούνται άµα τη
χρήσει των διά σφραγίσεως και υπογραφής του ∆ιευθυντού του σχολείου, τα δε
Ατοµικά ∆ελτία επισηµοποιούνται κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον, µόνον εφ’ όσον
πρόκειται να διαβιβασθούν εις έτερον σχολείον. Ειδικώς προκειµένου περί Ατοµικών
∆ελτίων µαθητών ιδιωτικών σχολείων, διαβιβαζοµένων εις έτερον σχολείον, ταύτα
θεωρούνται και υπό του οικείου Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε.
4. Εκ των υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων φυλάσσονται υποχρεωτικώς:
α) Το Μητρώον Μαθητών, τα Βιβλία Πράξεων ∆ιευθυντού και Συλλόγου
∆ιδασκόντων, το Ηµερολόγιον Σχολείου, το Βιβλίον Μισθοδοσίας προσωπικού, τα
Βιβλία Υλικού και Βιβλιοθήκης και το Πρωτόκολλον εις το διηνεκές.
β) Το βιβλίον επιβολής κυρώσεων εις τους µαθητάς, επί µίαν διετίαν από της λήξεως
της χρήσεώς του.
γ) Τα Ατοµικά ∆ελτία επί δύο έτη από της ηµέρας της καθ’ οιονδήποτε τρόπον
εξαγωγής και καταχωρήσεως εις την οικείαν µερίδα του Μητρώου Μαθητών του
οριστικού αποτελέσµατος της τελευταίας εις το σχολείον φοιτήσεως εκάστου
µαθητού, τα αντίγραφα των ∆ελτίων Κινήσεως Προσωπικού ως και τα τοιαύτα
καταστάσεων µισθοδοσίας επί δύο έτη από της συντάξεώς των, τα δε βιβλία
∆ιδασκοµένης Ύλης επί δύο έτη από της λήξεώς του εις ο άφορούν σχολικού έτους.

δ) Τα έντυπα ηµερησίων δελτίων φοιτήσεως, τα βιβλία φοιτήσεως (απουσιολόγια),
αι καταστάσεις βαθµολογίας προφορικής επιδόσεως, τα ωρολόγια προγράµµατα
διδασκαλίας, µαθηµάτων, τα έντυπα εισηγήσεως ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων
επί εν έτος από της λήξεως του εις ο αφορούν σχολικού έτους.
Άρθρον 6.
Έναρξις ισχύος νέων βιβλίων και Εντύπων.
1. Τα υπό του παρόντος Προεδρικού ∆/τος προβλεπόµενα Υπηρεσιακά βιβλία και
έντυπα τίθενται εν ισχύι δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
2. Μέχρι ενάρξεως ισχύος των νέων υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων διατηρούνται
εν χρήσει τα προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος Π. ∆/τος υφιστάµενα υπηρεσιακά
βιβλία και έντυπα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.
Εγγραφή Μαθητών.
Άρθρον 7.
Έννοια της εγγραφής.
1. Η εγγραφή µαθητού εις το Γυµνάσιον ή το Λύκειον χωρεί, αφ’ ης ούτος αποκτά
δικαίωµα φοιτήσεως εις τούτο.
2. Το δικαίωµα τούτο αποκτά ο µαθητής είτε κατόπιν επιτυχών εισιτηρίων
εξετάσεων είτε δυνάµει τίτλου ισχυρού προς εγγραφήν άνευ εξετάσεων, ως κατά
περίπτωσιν αι κείµεναι διατάξεις ορίζουν.
3. Ως εγγραφή νοείται η εφ’ άπαξ καταχώρησις το πρώτον των υπό του άρθρου 10
του παρόντος Π.∆/τος προβλεποµένων στοιχείων του µαθητού εις το Ατοµικόν
∆ελτίον αυτού και εις το Μητρώον των Μαθητών του σχολείου.
Άρθρον 8.
Τρόπος και χρόνος εγγραφής.
1. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, εγγραφαί εις
τα Γυµνάσια και Λύκεια καθ’ έκαστον σχολικόν έτος ενεργούνται µόνον των το
πρώτον εις τα σχολεία ταύτα εισαγοµένων µαθητών της Α΄ τάξεως.
2. Εξαιρετικώς κατά την πρώτην εφαρµογήν του παρόντος ενεργείται υφ’ εκάστου
Γυµνασίου και Λυκείου αυτεπάγγελτος εφ’ άπαξ, κατά την έννοιαν του παρόντος
άρθρου, εγγραφή και πάντων των µέχρι της εφαρµογής του παρόντος Π.∆/τος
εγγραφέντων µαθητών.
3. ∆ιά την εγγραφήν µαθητού εις την Α΄ τάξιν των εκτός των αστικών κέντρων
Γυµνασίων έκαστος των ενδιαφεροµένων µαθητών καταθέτει διά του κηδεµόνος του
µέχρι 15 Ιουνίου το βραδύτερον εις το ∆ηµοτικόν Σχολείον, εις την ΣΤ΄ τάξιν του
οποίου φοιτά εισέτι, σχετικήν δήλωσιν εγγραφής εις εν των της παρούσης
παραγράφου Γυµνασίων.
Μερίµνη και ευθύνη του ∆ιευθυντού του ∆ηµοτικού Σχολείου αι µεν δηλώσεις
παραµένουν εις το εις ο κατετέθησαν σχολείον, τα δε απολυτήρια των απολυοµένων
διαβιβάζονται εις το Γυµνάσιον του προορισµού των βάσει ονοµαστικής
καταστάσεως υπηρεσιακώς και επί αποδείξει. ∆ιά µαθητάς αποφοιτήσαντας εκ του
∆ηµοτικού Σχολείου κατά τα παρελθόντα έτη και επίθυµούντας να φοιτήσουν εις το
Γυµνάσιον ο εις χείρας των πρωτότυπος απολυτήριος τίτλος κατατίθεται απ’ ευθείας
εις το Γυµνάσιον εις το οποίον δικαιούνται να εγγραφούν.

4. ∆ιά την εγγραφήν µαθητών εις την Α΄ τάξιν των Γυµνασίων των αστικών κέντρων
έχουν εφαρµογήν αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου, πλην του ότι η
διαβίβασις των τίτλων εις τα Γυµνάσια γίνεται επί τη βάσει κοινής αποφάσεως των
οικείων Γενικών Επιθεωρητών Μέσης και Επιθεωρητών ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως,
δι’ ης ορίζεται τίνων ∆ηµοτικών Σχολείων οι απόφοιτοι εγγράφονται υποχρεωτικώς
εις έκαστον των της παρούσης παραγράφου Γυµνασίων. Προκειµένου περί εγγραφής
µαθητών εις τα Ιδιωτικά Γυµνάσια των αστικών κέντρων, ο περιοριστικός ούτος όρος
δεν ισχύει.
5. ∆ιά την εγγραφήν µαθητών εις την Α΄ τάξιν των Λυκείων οι τίτλοι των
επιτυγχανόντων εις τας εισιτηρίους εξετάσεις διαβιβάζονται υπό του οικείου
Γυµνασίου εις το αντίστοιχον Λύκειον υπηρεσιακώς και επί αποδείξει. Μη
υφισταµένου τοιούτου η διαβίβασις γίνεται εις το Λύκειον της προτιµήσεως του
ενδιαφεροµένου, εφ’ όσον τούτο εδρεύει εκτός των αστικών κέντρων, άλλως εις το
υπό του οικείου Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε. οριζόµενον κατά τας διατάξεις του
άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος.
6. ∆ιά την εγγραφήν εις την Α΄ τάξιν των Λυκείων των µαθητών των προερχοµένων
εξ ιδιωτικών Γυµνασίων η διαβίβασις των τίτλων γίνεται είτε εις το ιδιωτικόν
Λύκειον της προτιµήσεως των ενδιαφεροµένων, είτε εις δηµόσιον Λύκειον της
προτιµήσεώς των εκτός των αστικών κέντρων, είτε εις το εγγύτερον της µονίµου
κατοικίας των Λύκειον, εφ’ όσον τούτο εδρεύει εις αστικόν κέντρον κατά τας
διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, επί τη βάσει σχετικής δηλώσεως των
κηδεµόνων των.
7. Μαθηταί κεκτηµένοι τίτλον σπουδών ξένου σχολείον λειτουργούντος εν τη
αλλοδαπή εγγράφονται εις τα Γυµνάσια ή Λύκεια κατά τας κειµένας ειδικά περί
τούτων διατάξεις.
8. ∆ιά του όρου «αστικά κέντρα» νούνται αι πόλεις εντός των οποίων λειτουργούν
πλείονα του ενός οµοιότυπα σχολεία Γενικής Μέσης Εκπαιδεύσεως.
9. Παρερχοµένης απράκτου της υπό της παρ. 3 του παρόντος τασσοµένης
προθεσµίας προς κατάθεσιν της δηλώσεως εγγραφής, δύναται τη εγκρίσει του
∆ιευθυντού του οικείου Γυµνασίου να πραγµατοποιηθή η εγγραφή µέχρι και της
παραµονής της ενάρξεως των µαθηµάτων του εις ο αφορά αύτη νέου σχολικού έτους.
Πέραν της ηµεροµηνίας ταύτης και εντός 10 ηµερών απ’ αυτής η εκπρόθεσµος
εγγραφή υπόκειται εις την έγκρισιν του οικείου Γενικού Επιθεωρητού. Εγγραφή
µαθητού µετά την 10ην ηµέραν από της ενάρξεως των µαθηµάτων δεν επιτρέπεται.
Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου ισχύουν ειδικώς διά τους εις την Α΄ τάξιν του
Γυµνασίου εγγραφοµένους αποφοίτους του ∆ηµοτικού Σχολείου µέχρι της
δηµοσιεύσεως του υπό της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 309/1976 προβλεποµένου Π.
∆/τος περί υποχρεωτικής τριετούς εις το Γυµνάσιον φοιτήσεως.
10. ∆ιά το από της ενάρξεως των µαθηµάτων µέχρι της ηµέρας της εκπροθέσµου
εγγραφής χρονικόν διάστηµα αι απουσιαί των µαθητών λογίζονται εις το ακέραιον.
11. Εις όλως εκτάκτους περιπτώσεις, λόγω απροβλέπτων γεγονότων, δύναται ο
οικείος Γενικός Επιθεωρητής δι’ αποφάσεώς του να εγκρίνη οποτεδήποτε εντός του
διδακτικού έτους την εκπρόθεσµον εγγραφήν µαθητών προερχοµένων εκ ξένων ή
ανεγνωρισµένων ελληνικών σχολείων λειτουργούντων εν τη αλλοδαπή, εφ’ όσον
ούτοι κέκτηνται τοιούτον δικαίωµα κατά τας ειδικάς περί τούτων διατάξεις. Εις την
περίπτωσιν αυτήν η περί καταλογισµού των απουσιών λόγω εκπροθέσµου εγγραφής
διάταξις της παρ. 10 του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρµογήν.
12. ∆ιά την εγγραφήν το πρώτον µαθητού εις Εσπερινόν Γυµνάσιον ή Εσπερινόν
Λύκειον απαιτείται δήλωσις του εργοδότου, θεωρηµένη, διά το γνήσιον της
υπογραφής, υπό Αστυνοµικής Αρχής ή υπό του ∆/ντού του εις ο αιτείται ο µαθητης

την εγγραφήν εσπερινού σχολείου, ή επίσηµος βεβαίωσις της υπηρεσίας, της οποίας
τυγχάνει υπάλληλος ο µαθητής, ή προκειµένου περί µαθητού ασκούντος ίδιον
επάγγελµα, βεβαίωσις αστυνοµικής αρχής ότι ούτος κατά την διάρκειαν της ηµέρας
εργάζεται βιοποριστικώς.
13. Μετά την παραλαβήν των υπηρεσιακώς διαβιβαζοµένων τίτλων, έκαστον των
Γυµνασίων και Λυκείων χωρεί αυτεπαγγέλτως εις την καταχώρισιν των υπό του
άρθρου 10 του παρόντος Π. ∆/τος προβλεποµένων στοιχείων τόσον εις το Ατοµικόν
∆ελτίον, όσον και εις το Μητρώον των Μαθητών.
14. Η πλήρωσις των κενών θέσεων των Προτύπων και Πειραµατικών Σχολείων
ενεργείται κατά τας κειµένας ειδικάς περί τούτων διατάξεις.
Άρθρον 9.
Προσέλευσις κηδεµόνων καθ’ έκαστον σχολ. έτος.
1. ∆ιά τους κατά τας διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Π. ∆/τος το πρώτον
εγγραφοµένους εις το Γυµνάσιον ή το Λύκειον µαθητάς έκαστος κηδεµών οφείλει να
προσέλθη εις την ∆ιεύθυνσιν του Σχολείου µέχρι της προτεραίας της ενάρξεως των
µαθηµάτων του εις ο αφορά η το πρώτον εγγραφή σχολικού έτους και δηλώση
ενυπογράφως ότι τυγχάνει νόµιµος κηδεµών του µαθητού.
2. Την αυτήν υποχρέωσιν εµφανίσεως υπέχουν και οι κηδεµόνες των ήδη
εγγεγραµµένων εις τα Γυµνάσια ή Λύκεια µαθητών προς ενυπόγραφον καθ’ έκαστον
σχολικόν έτος δήλωσιν περί της νοµιµότητος της υπ’ αυτών ασκήσεως της
κηδεµονίας επ’ αυτών.
3. Η κατά τας προηγουµένας παραγράφους προσέλευσις των κηδεµόνων των
µαθητών δύναται να πραγµατοποιήται και κατά την διάρκειαν των θερινών διακοπών
κατά τας υπό της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος οριζοµένας ηµέρας.
4. Μετά την κατά το άρθρον 8 πρώτην εγγραφήν µαθητού εις Γυµνάσιον ή Λύκειον,
η φοίτησις αυτού εις έτερον Γυµνάσιον ή Λύκειον χωρεί µόνον διά µετεγγραφής.
5. Η φοίτησις εις δηµόσια και ιδιωτικά Γυµνάσια ή Λύκεια µαθητών οι οποίοι δεν
ενεγράφησαν νοµίµως απαγορεύεται. Εξαίρεσις χωρεί µόνον δι’ ους µαθητάς τελεί εν
εξελίξει η διαδικασία της µετεγγραφής των.
Άρθρον 10.
Στοιχεία καταχωριζόµενα.
1. Τα κατά την πρώτην εγγραφήν του µαθητού και την διάρκειαν της εις το σχολείον
φοίτήσεώς του καταχωριζόµενα εις το Ατοµικόν αυτού ∆ελτίον στοιχεία είναι τα εξής:
α) Στοιχεία ταυτότητος, ήτοι : Επώνυµον, όνοµα, όνοµα πατρός, επάγγελµα πατρός,
όνοµα µητρός, έτος γεννήσεως, ∆ήµος ή Κοινότης εις την οποίαν φέρεται
εγγεγραµµένος ο µαθητής, αριθµός µητρώου ή δηµοτολογίου, θρήσκευµα.
β) Στοιχεία εισόδου, ήτοι: Το είδος του τίτλου, δυνάµει του οποίου εγγράφεται ο
µαθητής.
γ) Στοιχεία επιδόσεως, ήτοι: Αναλυτική και γενική κατά µάθηµα ετησία προφορική
και γραπτή βαθµολογία.
δ) Στοιχεία φοιτήσεως και διαγωγής, ήτοι: Σύνολον απουσιών κατά τρίµηνα, ως και
αι διά πράξεως του αρµοδίου οργάνου επιβαλλόµεναι κυρώσεις ή απονεµόµεναι
τιµητικαί διακρίσεις.
ε) Στοίχεία κηδεµόνος, ήτοι : Επώνυµον, όνοµα, διεύθυνσις κατοικίας του κηδεµόνος.
2. Τα κατά την πρώτην εγγραφήν του µαθητού και την διάρκειαν της εις το σχολείον
φοιτήσεώς τον καταχωριζόµενα εις το Μητρώον Μαθητών στοιχεία είναι τα εξής :
α) Στοιχεία ταυτότητος, ήτοι : Επώνυµον, όνοµα, όνοµα πατρός, όνοµα µητρός, έτος
γεννήσεως, ∆ήµος ή Κοινότης εις την οποίαν φέρεται εγγεγραµµένος, αριθµός
µητρώου ή δηµοτολογίου , θρήσκευµα.

β) Στοιχεία εισόδου, ήτοι : Το είδος του τίτλου, δυνάµει του οποίου εγγράφεται ο
µαθητής.
γ) Στοιχεία εξόδου, ήτοι : Το είδος τίτλου δυνάµει του οποίου απολύεται ή
µεταγράφεται ο µαθητής.
δ) Στοιχεία επιδόσεως, ήτοι : Η ετησία βαθµολογία εφ’ ενός εκάστου των
µαθηµάτων, ως και ο γενικός ετήσιος βαθµός τούτων.
ε) Στοιχεία διαγωγής, ήτοι : Ο χαρακτηρισµός της διαγωγής εκάστου µαθητού.
3. Μέχρι της καθ’ οιονδήποτε τρόπον εξόδου των µαθητών εκ του σχολείου δύναται
να γίνη αποκατάστασις εις το ορθόν τυχόν εσφαλµένων στοιχείων ταυτότητος τούτου
τη αιτήσει του κηδεµόνος αυτού. Η αποκατάστασις αύτη εργείται υπό του ∆ιευθυντού
του σχολείου δι’ ερυθράς γραφής επί τη βάσει του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητος
του µαθητού, ή, ελλείψει τοιούτου, επί τη βάσει πιστοποιητικού του οικείου ∆ήµου ή
της οικείας Κοινότητος, άνευ θεωρήσεως τούτου υπό του Νοµάρχου. Η διόρθωσις
σφραγίζεται και µονογραφείται υπό του ∆ιευθυντού του Σχολείου.
Άρθρον 11.
Ενταξις των µαθητών εις τάξεις.
Οι κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Π. ∆/τος εγγραφόµενοι εις το
Γυµνάσιον ή το Λύκειον µαθηταί εντάσσονται εις τάξεις ως ακολούθως:
α) Εις την Α΄ τάξιν: Οι κατά τας κειµένας διατάξεις επιτυχόντες εις τας οικείας
εισιτηρίους εξετάσεις ή κεκτηµένοι τίτλον ισχυρόν δι’ άνευ εισιτηρίων εξετάσεων
εγγραφήν, οι µη προαχθέντες εκ της τάξεως ταύτης, ως και οι της αυτής τάξεως εξ
ετέρου σχολείου µετεγγραφόµενοι.
β) Εις την Β΄ τάξιν: Οι προαχθέντες εκ της Α΄ τάξεως, οι µη προαχθέντες εκ της Β΄
τάξεως, ως και οι της αυτής τάξεως εξ ετέρου σχολείου µετεγγραφόµενοι.
γ) Εις την Γ΄ τάξιν: Οι προαχθέντες εκ της Β΄ τάξεως, οι υποχρεούµενοι εις
επανάληψιν της φοιτήσεως των εις την τάξιν ταύτην, ως και οι εξ ετέρου σχολείου
της αυτής τάξεως µετεγγραφόµενοι.
δ) Εις την ∆΄ τάξιν του Εσπρ. Λυκείου: Οι προαχθέντες από της Γ΄ τάξεως
Εσπερινών Λυκείων, οι της αυτής τάξεως εξ ετέρου Εσπερινού σχολείου
µετεγγραφόµενοι, ως και οι υποχρεούµενοι εις επανάληψιν της φοιτήσεώς των εις την
τάξιν ταύτην.
ε) Οι εξ εσπερινών εις ηµερήσιον Γυµνάσιον ή Λύκειον µετεγγραφόµενοι µαθηταί
εντάσσονται εις τας υπό των διατάξεων του άρθρου 18 (παρ. 2, 3, 4) προβλεποµένας
τάξεις.
Άρθρον 12.
Περιοχή σχολείων και αριθµός των εις αυτά φοιτώντων µαθητών.
1. Οι µαθηταί φοιτούν εις το Γυµνάσιον ή το Λύκειον, εις την περιοχήν του οποίου
ευρίσκεται η µόνιµος αυτών κατοικία.
2. Εις πόλεις, εις ας λειτουργούν πλείονα του ενός οµοιότυπα σχολεία, τα όρια της
περιοχής τούτων, ως και ο αριθµός των εις ταύτα κατ’ ανώτατον όριον δυναµέων να
φοιτήσουν µαθητών, καθορίζονται δι’ αποφάσεως του οικείου Γενικού Επιθ/του Μ.Ε..
Αι περιοχαί των σχολείων, εφ’ όσον δεν δύνανται να καθορισθούν εν τω πλαισίω της
δικαιοδοσίας ενός µόνον Γενικού Επίθεωρητού, οριοθετούνται δι’ αποφάσεως του
οικείου Π.Υ.Σ.Μ.Ε.
3. Εάν ο αριθµός των φοιτώντων µαθητών υπερβή εξ οιουδήποτε λόγου τας
δυνατότητας στεγάσεως του διαθεσίµου διδακτηριακου χώρου σχολείου τινός, ο
οικείος Γενικός Επιθεωρητής αίρει την υπεραριθµίαν δι’ αυτεπαγγέλτου
υποχρεωτικής µετεγγραφής αναλόγου αριθµού µαθητών. Εις ας περιπτώσεις η κατά

τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου άρσις της υπεραριθµίας σχολείου τινός δεν
δύναται να συντελεσθή εντός των ορίων της αυτής εκπαιδευτικής περιφερείας,
λαµβάνεται κοινή απόφασις των αρµοδίων εις εκάστην περίπτωσιν Γενικών Επιθ/τών
ή του οικείου Π.Υ.Σ.Μ.Ε. εν τω πλαισίω της οποίας ενεργείται αρµοδίως η κατά τας
διατάξεις της παρούσης παραγράφου αυτεπάγγελτος µετεγγραφή. Κατά την ως άνω
αυτεπάγγελτον µετεγγραφήν µαθητών λαµβάνονται υπ’ όψιν τα σχετικά χωροταξικά
δεδοµένα εν συνδυασµώ προς τας τυχόν προτιµήσεις των κηδεµόνων των µαθητών.
Άρθρον 13.
Κηδεµονία ανηλίκων µαθητών.
1. Κηδεµών του µαθητού, εφ’ όσον ούτος είναι ανηλίκος, ειναί ο πατήρ και τούτου
ελλείποντος ή νόµω κωλυοµένου ο κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος έχων
την επιµέλειαν αυτού, ή το υπό τούτου νοµίµως επί εκτάκτου ή παγίας βάσεως
εξουσιοδοτηµένον ενήλικον µέλος της οικογενείας του.
2. Ο κατά την προηγουµένην παράγραφον κηδεµών, εφ’ όσον δεν κατοικεί εν τη
έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται υπό ενηλίκου προσώπου εγγράφως
εξουσιοδοτουµένου υπ’ αυτού και νοµίµως κατοικούντος εν αυτή.
3. Όπου εις το παρόν Π. ∆/γµα αναφέρεται ο κηδεµών, νοείται και ο κατά την
προηγουµένην παράγραφον οριζόµενος αντιπρόσωπος αυτού.
4. Ο κατά τας ανωτέρω παραγράφους κηδεµών υπέχει τας υπό των αρθρ. 9 και 25
του παρόντος Π. ∆/τος προβλεποµένας υποχρεώσεις.
5. Ουδέν στοιχείον περί της σχολικής καταστάσεως του ανηλίκου µαθητού
γνωστοποιείται ή παρέχεται εις έτερον πρόσωπον πλην του κηδεµόνος αυτού ή
ετέρου συγγενικού προσώπου κατά την κρίσιν του ∆/ντου του Σχολείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆΄.
Μετεγγραφαί Μαθητών.
Άρθρον 14.
Γενική ∆ιάταξις.
Μετεγγραφή µαθήτου από τινος των κατά τον Ν. 309/1976 Γυµνασίων ή Λυκείων εις
έτερον οµοιότυπον ενεργείται δι’ αποχρώντα εκάστοτε λόγον, είτε τη αιτήσει του
ενδιαφεροµένου προς ίδιον αυτού συµφέρον, είτε και άνευ αιτήσεως αυτού προς
κάλυψιν υπηρεσιακής ανάγκης, καθ’ α αι διατάξεις των αµέσως εποµένων 15 και 16
άρθρων του παρόντος ορίζουν.
Άρθρον 15.
Μετεγγραφαί µαθητών τη αιτήσει των κηδεµόνων των.
1. Μετεγγραφή µαθητού δηµοσίου Γυµνασίου ή Λυκείου εις δηµόσιον Γυµνάσιον ή
Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς διά την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεµόνος
του, εάν διαπιστωθή ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων:
α) Ότι ο µαθητής µετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς
δυσχερή την φοιτησίν του εις το εξ ου η µετεγγραφή Γυµνάσιον ή Λυκείου.
β) Ότι η µετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ετέρας κατευθύνσεως ή
εις τµήµα ετέρας κατευθύνσεως µη υφισταµένης εις το εξ ου η µετεγγραφή σχολείον.
γ) Ότι ο µαθητής ηµερησίου Γυµνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόµενος προς
βιοπορισµόν κατά την ηµέραν και, ως εκ τούτου, έχει ανάγκην µετεγγραφής εις
εσπερινόν Γυµνάσιον ή Λύκειον.

δ) Ότι ο µαθητής Εσπερινού Γυµνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόµενος
βιοποριστικώς την ηµέραν και αιτείται την µετεγγραφήν του εις ηµερήσιον
Γυµνάσιον ή Λύκειον.
ε) Ότι ο µαθητής απέκτησε, κατά τας κειµένας διατάξεις, δικαίωµα φοιτήσεως εις
Πρότυπον ή Πειραµατικόν Σχολείον.
Αι µετεγγραφαί της παρούσης παραγράφου ενεργούνται κατά την διαδικασίαν του
άρθρου 17 του παρόντος Π. ∆/τος µετ’ έγκρισιν του ∆ιευθυντού του εις ο η
µετεγγραφή σχολείου κατόπιν αιτήσεως του κηδεµόνος του µαθητού, συνοδευοµένης
υπό των αποδεικνυόντων τον λόγον της µετεγγραφής στοιχείων. Ο ∆ιευθυντής ούτος
δύναται να ζητήση παρά του αιτούντος οιονδήποτε αποδεικτικόν στοιχείον προς
σχηµατισµόν πεποιθήσεως ότι υφίσταται ο προβαλλόµενος, κατά τας διατάξεις της
παρούσης παραγράφου, λόγος µετεγγραφής.
2. Μεττεγγραφή µαθητού ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου εις δηµόσιον Γυµνάσιον ή
Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς διά την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως, του κηδεµόνος
του µαθητού, εφ’ όσον διαπιστωθή ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων :
α) Ότι ανέκυψεν αδυναµία καταβολής των δαπανών, τας οποίας συνεπάγεται η
φοίτησις του µαθητού εις το ιδιωτικόν σχολείον.
β) Ότι ο µαθητής µετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς
δυσχερή την φοίτησίν του εις το εξ ου η µετεγγραφή σχολείον.
γ) Ότι ο µαθητής εσπερινού ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόµενος
βιοποριστικώς κατά την ηµέραν και αιτείται µετεγγραφήν εις δηµόσιον ηµερήσιον
Γυµνάσιον ή Λύκειον.
δ) Ότι ο µαθητής ιδιωτικού ηµερησίου Γυµνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόµενος
βιοποριστικώς κατά την ηµέραν και αιτείται µετεγγραφήν εις δηµόσιον εσπερινόν
Γυµνάσιον ή Λύκειον.
ε) Ότι η µετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ετέρας κατευθύνσεως ή
τµήµα ετέρας κατευθύνσεως µη υφισταµένης εις το εξ ου η µετεγγραφή σχολείον.
στ) Ότι ο µαθητής του Ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου απέκτησεν δικαίωµα
φοιτήσεως εις Πρότυπον ή Πειραµατικόν Σχολείον κατά τας κειµένας διατάξεις.
Αι µετεγγραφαί της παρούσης παραγράφου ενεργούνται κατά την διαδικασίαν του
άρθρου 17 του παρόντος Π. ∆/τος µετ’ εγκρίσιν του ∆/ντού του εις ο η µετεγγραφή
δηµοσίου Γυµνασίου ή Λυκείου, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Μετεγγραφή µαθητού ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου εις ιδιωτικόν Γυµνάσιον ή
Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς διά την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεµόνος
του µαθητού, υπό τον όρον ότι η µετεγγραφή αύτη δεν συνεπάγεται υπέρβασιν του
επιτρεποµένου αριθµού µαθητών, εφ’ όσον διαπιστωθή ότι συντρέχει εις των κάτωθι
λόγων:
α) Ότι ο µαθητής µετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς
δυσχερή την φοίτησιν του εις το εξ ου η µετεγγραφή ιδιωτικόν Γυµνάσιον ή Λύκειον.
β) Ότι ο µαθητής εσπερινού ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόµενος
βιοποριστικώς κατά την ηµέραν και αιτείται µετεγγραφήν εις ηµερήσιον ιδιωτικόν
Γυµνάσιον ή Λύκειον.
γ) Ότι ο µαθητής ηµερησίου ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόµενος
βιοποριστικώς κατά την ηµέραν και αιτείται µετεγγραφήν εις εσπερινόν ιδιωτικόν
Γυµνάσιον ή Λύκειον.
δ) Ότι η µεταγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ή τµήµα σχολείου
ετέρας κατευθύνσεως µη υφισταµένης εις το εξ ου η µεταγραφή σχολείον.
4.Μεταγραφή µαθητού δηµοσίου Γυµνασίου ή Λυκείου εις ιδιωτικόν Γυµνάσιον ή
Λύκειον χωρεί ελευθέρως µέχρις 23 ∆εκεµβρίου εκάστου έτους. Πέραν της

ηµεροµηνίας ταύτης και µέχρι της 1 Μαρτίου η κατά τα ανωτέρω µετεγγραφή
επιτρέπεται µόνον εις περίπτωσιν καθ’ ην, λόγω αποδηµίας των γονέων ή του
κηδεµόνος ή άλλου αποχρώντος λόγου, εκτιµωµένου υπό του αρµοδίου Γενικού
Επιθεωρητού Μ.Ε., η επιµέλεια αυτού ανατίθεται εις σχολικόν οικοτροφείον.
«5. Αι µετεγγραφαί των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ενεργούνται τη
εγκρίσει του Γενικού Επιθ/τού Μ.Ε. εις την αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται το εξ
ου η µετεγγραφή σχολείον εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγρ.
1 του παρόντος άρθρου»6.
Άρθρον 16.
Λοιπαί µετεγγραφαί.
1. Μετεγγραφαί µαθητών δηµοσίου Γυµνασίου ή Λυκείου εις δηµόσιον Γυµνάσιον ή
Λύκειον ενεργούνται εξ υπηρεσιακής ανάγκης ακόµη και άνευ αιτήσεως των
κηδεµόνων των εις περίπτωσιν: α) καταργήσεως Γυµνασίου ή Λυκείου, β) ιδρύσεως
Γυµνασίου ή Λυκείου, γ) επιβολής εις µαθητάς της ποινής της αλλαγής σχολικού
περιβάλλοντος και δ) υπεραριθµίας των εις το σχολείον φοιτώντων µαθητών.
2. Μετεγγραφαί µαθητών ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου εις δηµόσιον Γυµνάσιον ή
Λύκειον ενεργούνται εξ υπηρεσιακής υποχρεώσεως ακόµη και άνευ αιτήσεως των
κηδεµόνων των εις περίπτωσιν: α) παύσεως της λειτουργίας ιδιωτικού Γυµνασίου ή
Λυκείου ή τάξεως αυτών, β) υπερβάσεως του καθωρισµένου υπερτάτου αριθµητικού
ορίου µαθητών και γ) επιβολής εις µαθητήν της κυρώσεως της αλλαγής σχολικού
περιβάλλοντος.
Αι κατά την παρούσαν παράγραφον µετεγγραφαί µαθητών ιδιωτικών Γυµνασίων ή
Λυκείων δύναται να ενεργώνται και εις Ιδιωτικά Γυµνάσια ή Λύκεια της
προτιµήσεως του οικείου κηδεµόνος, αλλά µόνον εν περιπτώσει καταθέσεως υπ’
αυτού εγγράφου σχετικής δηλώσεως.
3. Αι λόγω καταργήσεως ή ιδρύσεως σχολείων µετεγγραφαί ως και αι προς άρσιν της
υπεραριθµίας των µαθητών αποφασιζόµεναι ενεργούνται επί τη βάσει των
χωροταξικών δεδοµένων εν συνδυασµώ κατά το δυνατόν, και προς τας τυχόν
προτιµήσεις των κηδεµόνων των µαθητών.
4. Περί των κατά το παρόν άρθρον µετεγγραφών την αποφασιστικήν αρµοδιότητα
έχει ο προϊστάµενος της οικείας εκπαιδευτικής περιφερείας Γενικός Επιθεωρητής,
εξαιρέσει των ενεργουµένων προς υλοποίησιν των κυρώσεων αλλαγής σχολικού
περιβάλλοντος διά τας οποίας πλην της επιλογής του εις ο η µετεγγραφή σχολείου η
αρµοδιότης του είναι µόνον εκτελεστική.
Άρθρον 17.
∆ιαδικασία µετεγγραφών.
1. Ο ∆ιευθυντής του εξ ου η µετεγγραφή σχολείου υποχρεούται ευθύς µετά την καθ’
οιονδήποτε τρόπον έγκρισιν της µετεγγραφής όπως το ταχύτερον: α) Συµπληρώση
και επισηµοποιήση διά σφραγίσεως και υπογραφής το προς διαβίβασιν πρωτότυπον
Ατοµικόν ∆ελτίον του µετεγγραφοµένου µαθητού, β) µεταφέρη εκ του πρωτοτύπου
Ατοµικού ∆ελτίου επί οµοιοτύπου τοιούτου τα στοιχεία, επώνυµον, όνοµα, όνοµα
πατρός και µητρός, τον αριθµόν Μητρώου Μαθητών τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία
επιδόσεως (βαθµούς), τα αφορώντα εις το σχολικόν έτος καθ’ ο η µετεγγραφή και τα
διαβιβαστικά στοιχεία του Ατοµικού ∆ελτίου (αριθµόν πρωτοκόλλου, ηµεροµηνίαν,
6

Το εντός « » τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 15 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το
άρθρο 1 παρ.2 του Π.∆. 294/1980 (ΦΕΚ Α΄81).

σχολείον προορισµού, ∆/γήν), γ) ενηµερώση περί της µεταβολής ταύτης το Μητρώον
Μαθητών και δ) αποστείλη υπηρεσιακώς και επί αποδείξει εις το εις ο η µετεγγραφή
σχολείον το κατά τα ανωτέρω συµπεπληρωµένων πρωτότυπον Ατοµικόν ∆ελτίον.
2. Προκειµένου περί ιδιωτικών Γυµνασίων και Λυκείων, το κατά τα ανωτέρω
πρωτότυπον Ατοµικόν ∆ελτίον, προ της αποστολής του, θεωρείται και υπό του
οικείου Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε.
3. Το κατά το εδάφ. β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συντασσόµενον αντίγραφον
Ατοµικού ∆ελτίου, όπερ δύναται να είναι και πλήρες φωτοαντίγραφον του
πρωτοτύπου, επησηµοποιηµένον και τούτο καταλαµβάνει την θέσιν του
αποσταλέντος πρωτοτύπου.
4. Ο αυτός ∆ιευθυντής υποχρεούται ωσαύτως όπως εφοδιάση τον µετεγγραφόµενον
µαθητήν δι’ ειδικού υπηρεσιακού σηµειώµατος, δυνάµει του οποίου ο µαθητής ούτος
δύναται να παρακολουθήση την διδασκαλίαν των µαθηµάτων εις το εις ο
µετεγγράφεται σχολείον µέχρι της λήψεως του Ατοµικού ∆ελτίου αυτού.
5. Ο ∆ιευθυντής του εις ο η µετεγγραφή σχολείου άµα τη λήψει του Ατοµικού
∆ελτίου του µετεγγραφοµένου µαθητού καταχωρίζει τα στοιχεία αυτού εις το
Μητρώον Μαθητών και εντάσσει το Ατοµικόν ∆ελτίον τούτο εις την προσήκουσαν
σειράν µεταξύ των Ατοµικών ∆ελτίων των µαθητών της αυτής τάξεως.
6. Μετά την περαίωσιν της υπό της προηγουµένης παραγράφου καθοριζοµένης
διαδικασίας, η µετεγγραφή θεωρείται συντελεσθείσα, ο δε µαθητής του λοιπού
λογίζεται εγγεγραµµένος εις την δύναµιν του σχολείου.
7. Εις ας περιπτώσεις η µετεγγραφή ενεργείται µετ’ εγκρίσιν του ∆ιευθυντού του εις
ο η µετεγγραφή σχολείου, ο ∆ιευθυντής ούτος γνωστοποιεί τούτο δι’ υπηρεσιακού
σηµειώµατος εις τον ∆ιευθυντήν του εξ ου η µετεγγραφή σχολείου, µεθ’ ο
ακολουθείται η υπό των παρ. 1-5 του παρόντος άρθρου προβλεποµένη διαδικασία, η
δε µετεγγραφή θεωρείται συντελεσθείσα κατά την παρ. 6 του άρθρου τούτου.
8. Αι κατά το άρθρον 16 µετεγγραφαί, εγκρινόµεναι υπό των αρµοδίων κατά
περίπτωσιν οργάνων, αφορούν εις µετεγγραφάς εντός των ορίων του αυτού νοµού.
Μετεγγραφαί µαθητών εκτός των ορίων του Νοµού υπόκεινται αποκλειστικώς εις την
έγκρισιν του ∆ιευθυντού του εξ ου η µετεγγραφή σχολείου.
9. Αι περί µετεγγραφών αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται εις τα κατά
περίπτωσιν έχοντα την αρµοδιότητα της εγκρίσεως όργανα.
Άρθρον 18.
Ένταξις µετεγγραφοµένων µαθητών εις τάξεις - Βαθµολογία αυτών
1. Μαθηταί µετεγγραφόµενοι εις έτερον Γυµνάσιον ή Λύκειον εντάσσονται εις την
τάξιν εις την οποίαν είχον ενταχθή εις το εξ ου η µετεγγραφή Γυµνάσιον ή Λύκειον.
2. Μαθηταί της Α΄ τάξεως Εσπερινού Λυκείου µετεγγραφόµενοι εις ηµερήσιον
Λύκειον εντάσσονται εις την Α΄ τάξιν του Λυκείου τούτου.
3. Μαθηταί των Β΄, Γ΄ και ∆΄ τάξεων Εσπερινού Λυκείου µετεγγραφόµενοι εις
ηµερήσιον Λύκειον εντάσσονται εις τας Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεις αντιστοίχως του
ηµερησίου Λυκείου.
Οι µαθηταί των Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Λυκείου µετεγγραφόµενοι εις
ηµερήσιον Λύκειον εντάσσονται εις τας αντιστοίχους τάξεις αυτού, εφ’ όσον είχον
τίτλον προαγωγής εις τας τάξεις ταύτας ηµερησίου Λυκείου.
4. ∆ιά την µετεγγραφήν µαθητών Ιδιωτικών Λυκείων εις τα αντίστοιχα ∆ηµόσια
Λύκεια απαιτείται κατατακτήριος εξέτασις ενεργουµένη κατα τας ισχυούσας
εκάστοτε οικείας διατάξεις.
5.Η επίδοση των µαθητών που µετεγράφονται από ιδιωτική σχολική µονάδα
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε δηµόσια και από εσπερινό δηµόσιο ή ιδιωτικό

Γυµνάσιο σε ηµερήσιο λαµβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή του ετησίου
προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσµατος.
∆εν λαµβάνεται υπόψη η επίδοση µαθητών που µετεγράφονται από εσπερινό Λύκειο
ή ΤΕΣ σε ηµερήσιο και η περαιτέρω πρόοδός τους κρίνεται µε βάση την επίδοσή της
στο Λύκειο ή στην ΤΕΣ, στην οποία µετεγράφονται7.
Άρθρον 19.
Προθεσµία µετεγγραφών.
1. Αι µετεγγραφαί µαθητών Γυµνασίων και Λυκείων διενεργούνται :
α) αι µεν του άρθρου 16 του παρόντος από της ενάρξεως του διδακτικού έτους µέχρι
και της "ηµεροµηνίας λήξεως των µαθηµάτων" εκάστου έτους, β) αι δε κατ’ αίτησιν
τοιαύται µέχρι και της 1ης Μαρτίου, εκτός αν πρόκειται περί µετεγγραφής τέκνων
δηµοσίων πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων οργανισµών δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου µετατιθεµένων µετά την 1ην Μαρτίου εκ της πόλεως εις το σχολείον της
οποίας φοιτούν τα τέκνα των.
2. Πέραν της "ηµεροµηνίας λήξεως των µαθηµάτων" ουδεµία µετεγγραφή
επιτρέπεται8.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.
Φοίτησις Μαθητών.
Άρθρον 20.
Φοίτησις.
1. Η προαγωγή και η απόλυσις των µαθητών Γυµνασίων και Λυκείων εξαρτάται εκ
της τακτικής αυτών φοιτήσεως εις το σχολείον και εκ της κατά την διάρκειαν του
διδακτικού έτους επιδόσεώς των.
2. Η τακτική φοίτησις ή απουσία των µαθητών εκ του σχολείου κατά τας ώρας της
λειτουργίας αυτού αποτελούν τα κριτήρια διά τον χαρακτηρισµόν της φοιτήσεως
αυτών ως επαρκούς ή ελλιπούς ή ανεπαρκούς.
3. Αι απουσίαι αριθµούνται ανά µία δι’ εκάστην διδακτικήν ώραν.
4. Απουσία µαθητού εκ των πολιτιστικών εκδηλώσεων ή αθλητικών τοιούτων,
πραγµατοποιουµένων εν τω πλαισίω του ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου,
λογίζεται ως απουσία εκ των διδασκοµένων µαθηµάτων κατ’ ισαρίθµους διδακτικάς
ώρας, η δε απουσία εξ ηµερησίας εκδροµής ή περιπάτου λογίζεται ως απουσία επί
ισαρίθµους δικακτικάς ώρας όσα και τα ωριαία µαθήµατα, τα µη διδαχθέντα εκ του
λόγου τούτου κατά την ηµέραν αυτήν. Εξαίρεσις χωρεί εις ας περιπτώσεις κατά την
κρίσιν του ∆/ντου του σχολείου η εις τας ανωτέρω εκδηλώσεις συµµετοχή του
µαθητού καθίσταται εκ των πραγµάτων αδύνατος.
Άρθρον 21.
Περιπτώσεις δικαιολογηµένης απουσίας.
1. ∆ιά τον χαρακτηρισµόν κατά την έννοιαν του άρθρου 24 του παρόντος Π. ∆/τος,
της φοιτήσεως των µαθητών δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν:
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Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 του Π.∆.191/1992 (ΦΕΚ Α 90).
Η αναφερόµενη στο άρθρο 19 φράση "ηµεροµηνία λήξεως των µαθηµάτων", ως είχε
τροποποιηθεί µε το άρθρο 1, παρ.3 του Π.∆. 294/1980 (Α 81), το άρθρο πρώτο, παρ. Β΄ του
Π.∆.452/1981 (Α 124), αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 του Π.∆.268/1982 (Α΄47),
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆.83/1983 (Α 36).
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α) Απουσίαι εκ του σχολείου κατά τας ώρας λειτουργίας αυτού µαθητών
αποστελλοµένων εις το Εξωτερικόν ή το Εσωτερικόν δι’ ειδικήν αποστολήν δυνάµει
εγγράφου εντολής του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή του οικείου
Νοµάρχου.
β) Απουσίαι µαθητών απασχολουµένων οπωσδήποτε εις εργασίαν ανατεθείσαν
αυτοίς υπό του ∆/ντού ή διά πράξεως του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων.
γ) Απουσία µαθητών διά την προσέλευσίν των ενώπιον του Συµβουλίου Επιλογής
Οπλιτών προσηκόντως αποδεδειγµένην.
δ) Απουσία λόγω συµµετοχής εις επισήµους αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουµένη
υπό της αρµοδίας δηµοσίας αθλητικής Αρχής.
ε) Απουσία µαθητών : α) του Καθολικού ∆όγµατος κατά τας εορτάς του Μνηστήρος
Ιωσήφ, της Αγίας ∆ωρεάς και από της προτεραίας µέχρι και της εποµένης του
Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού Θρησκεύµατος την προτεραίαν και την 1ην του
Εβραϊκού έτους, την ηµέραν της Εξιλεώσεως ως και την προτεραίαν και την ηµέραν
του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλµανικού θρησκεύµατος κατά τας ηµέρας των
εορτών Σεκέρ Μπαϊράµ και Κουρµπάν Μπαϊράµ και την προτεραίαν εκάστης τούτων.
στ) Απουσία των µαθητών συνεπεία µετεγγραφής εις Γυµνάσιον ή Λύκειον ετέρας
πόλεως επί τρεις ηµέρας, µη περιλαµβανοµένης εις ταύτας της ηµέρας της εκδόσεως
του προς αποχώρησιν του µαθητού υπηρεσιακού σηµειώµατος.
ζ) Απουσία µαθητών απαλλασσοµένων νοµίµως εν µέρει η εν όλω εκ της
συµµετοχής αυτών εις την διδασκαλίαν µαθηµάτων κατά τα εν τω εποµένω άρθρω
οριζόµενα.
«η. Απουσίες µαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του οφειλόµενες σε
ολιγόωρη ή ολιγοήµερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που
βεβαιώνεται κατά τόπους από τον Οικείο Νοµάρχη.
θ. Απουσίες µαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του, που οφείλονται
στις προβλεπόµενες από το άρθρο 27 του π.δ. 104/79 και του άρθρου 30 του π.δ.
294/79 κυρώσεις και µέχρι τριών (3) το πολύ ηµερών κατά την κρίση του Συλλόγου
των διδασκόντων σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 28 του π.δ.
104/1979 και του άρθρου 31 του π.δ. 294/79.
ι. Απουσίες µαθητών µέχρι τριών το πολύ ηµερών κατά µήνα, οφειλόµενες στην
ανάγκη µεταγγίσεως αίµατος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυµα λόγω µεσογειακής ή
δρεπανοκυτταρικής αναιµίας από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν µπορούν
να υπερβούν αθροιστικά για όλο το έτος τις απουσίες 24 ηµερών.
ια. Απουσίες µαθητών οφειλόµενες σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόµενη σε χώρες του
εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ηµερών,
για τη µετάβαση και επιστροφή πέρα από τις βεβαιούµενες από τα σχετικά ιατρικά
πιστοποιητικά»9.
Άρθρον 22.
Απαλλαγαί µαθητών εκ της ενεργού συµµετοχής εις µαθήµατα.
1. Κηδεµών µαθητού κωλυοµένου διά λόγους υγείας παθήσεως µονίµου ή παροδικής
ή ειδικής µειονεξίας να µετάσχη εις το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής ή της Μουσικής
δύναται να ζητήση την εξαίρεσιν του µαθητού εκ τινος των µαθηµάτων τούτων δι’
αιτήσεώς του. Η αίτησις αύτη συνοδευοµένη υποχρεωτικώς και υπό ιατρικής
βεβαιώσεως κρατικού ιατρού ή ιατρού ασφαλιστικού του φορέως διαλαµβανούσης
τους λόγους και την διάρκειαν της αιτουµένης απαλλαγής, υποβάλλεται εις τον
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Τα εδάφια η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ προστέθηκαν µε το άρθρο 1 του Π.∆. 485/1983.

∆ιευθυντήν του σχολείον εντός πέντε ηµερών από της ενάρξεως των µαθηµάτων ή
της εµφανίσεως της παθήσεως ή της µετ’ ασθένειαν επανόδου του µαθητού εις το
σχολείον.
2. Επί της κατά την προηγουµένην παράγραφον αιτήσεως αποφαίνεται ο ∆ιευθυντής
του σχολείου µετά του κατά περίπτωσιν αρµοδίου διδάσκοντος καθηγητού,
συντασσοµένης σχετικής πράξεως εις το βιβλίον πράξεων του Συλλόγου των
∆ιδασκόντων. Εν αµφιβολία ο µαθητης παραπέµπεται εις την αρµοδίαν σχολιατρικήν
υπηρεσίαν. Η βεβαίωσις της προηγουµένης παραγράφου δεν απαιτείται εις ας
περιπτώσεις η πάθησις είναι εµφανής µη χρήζουσα αποδείξεως.
Η ισχύς της κατά τα ανωτέρω απαλλαγής αφορώσης εις ολόκληρον το διδακτικόν
έτος ή τµήµα αυτού άρχεται από της ενάρξεως των µαθηµάτων ή της εµφανίσεως της
παθήσεως ή ασθενείας προσηκόντως βεβαιουµένης.
3. Απαλλαγήν εκ του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής διδακτικής τινος ώρας
δύναται να ζητήση ο µαθητής δι’ αποχρώντα λόγον παρά του διδάσκοντος καθηγητού,
όστις δύναται να χορηγή ταύτην µετ’ έγκρισιν του ∆/ντου του Σχολείου.
4. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλασσόµενοι εκ του µαθήµατος
της Φυσικής Αγωγής µαθηταί δεν υποχρεούνται εις την παρακολούθησιν τούτου.
Προκειµένου όµως περί απαλλαγής εκ του µαθήµατος της Μουσικής την υποχρέωσιν
της παρακολουθήσεως ή µη του µαθήµατος αυτού καθορίζει το κατά την παρ. 2 του
παρόντος άρθρου αρµόδιον όργανον.
Άρθρον 23.
Έλεγχος και καταχώρισις των απουσιών.
1. Η απουσία µαθητού εκ του σχολείου επισηµαίνεται εις το ηµερήσιον δελτίον
απουσιών καθ’ εκάστην διδακτικήν ώραν.
2. Η σύνταξις και η φύλαξις του ηµερησίου δελτίον απουσιών ανατίθεται υπό του
∆ιενθυντού του σχολείου εις µαθητήν τάξεως ή τµήµατος τάξεως διακρινόµενον εις
το ήθος και την επίδοσιν, αναπληρούµενον υπό ετέρου µαθητού υπό τους αυτούς
όρους. Το δελτίον τούτο ελέγχεται και µονογραφείται υφ’ εκάστου των διδασκόντων
εις την οικείαν στήλην και παραδίδεται µετά την λήξιν των ηµερησίων µαθηµάτων
υπό του υπευθύνου κατά τα ανωτέρω µαθητού εις τον ωρισµένον υπό του ∆ιευθυντού
καθηγητήν.
3. ∆ιά τον έλεγχον των απουσιών των µαθητών τηρείται ίδιον βιβλίον απουσιών
(απουσιολόγιον), εις ο καταχωρίζεται αριθµητικώς το σύνολον (άθροισµα) των
απουσιών της ηµέρας εκάστου απουσιάσαντος µαθητού, λαµβανόµενον εκ του
ηµερησίου δελτίου απουσιών. Η τήρησις του κατά τα ανωτέρω βιβλίου απουσιών
(απουσιολογίου) ανατίθεται εις καθηγητήν οριζόµενον υπό του ∆ιευθυντού µε
αναπληρωτήν έτερον καθηγητήν.
4. Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον καταχωριζόµεναι εις το ως άνω οικείον
βιβλίον απουσίαι, αθροιζόµεναι κατά τρίµηνα µεταφέρονται συνολικώς εις τα
Ατοµικά ∆ελτία των µαθητών και γνωστοποιούνται εις τους κηδεµόνας αυτών διά
των ατοµικών ελέγχων των.
5. Κατά την λήξιν του Γ΄ τριµήνου και προ της ενάρξεως των γραπτών εξετάσεων τα
κατά την προηγουµένην παράγραφον αθροίσµατα απουσιών αθροιζόµενα εις γενικόν
σύνολον εις τα Ατοµικά ∆ελτία των µαθητών αποτελούν την βάσιν, εν συνδυασµώ
και προς τα προσκοµισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσίας, διά τον κατά το άρθρον
24 του παρόντος Π.∆/τος χαρακτηρισµόν τη φοιτήσεως αυτών.
Άρθρον 24.
«Χαρακτηρισµός της φοίτησης - συνέπειες.

1. Η φοίτηση όλων των µαθητών των Σχολείων της Μέσης Γενικής και Τεχνικής και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή
ελλιπής ή ανεπαρκής µε βάση το, κατά την παρ. 5 του άρθρου 23 του π.δ. 104/79 και
του άρθρου 26 του π.δ. 294/79, γενικό σύνολο των απουσιών, που σηµειώθησαν κατά
τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασµό και µε την, µέχρι την ηµέρα
χαρακτηρισµού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα µαθήµατα.
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή που σηµειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό
έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται δεν υπερβαίνουν τις πενήντα
(50).
β) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατό (100), από τις
οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια,
που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 3 του παρόντος π.
δ/τος.
γ) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου µε ειδική πράξη του
χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση µαθητή που σηµείωσε απουσίες περισσότερες από
εκατό (100) και όχι πέρα των εκατόν πενήντα (150), µε την προϋπόθεση ότι όλες οι
απουσίες του οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε
ασθένεια, που βεβαιώνεται κατά τ’ ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα
ικανοποιητική, µε την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθµολογίας,
που προκύπτει από το άθροισµα των µέσων όρων των τριών τριµηνιαίων βαθµών για
τα Γενικά Λύκεια και τα Γυµνάσια ή των δύο (2) εξαµηνιαίων βαθµών για τα Τεχνικά
και τα Επαγγελµατικά Λύκεια διαιρούµενο µε τον αριθµό των διδασκοµένων
µαθηµάτων, είναι τουλάχιστο δέκα πέντε ( 15) και η διαγωγή του είναι κοσµιότατη.
δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ.
1 του π.δ. 294/80 (ΦΕΚ 81, τ.Α, 12.4.80). Οι µαθητές που η φοίτησή τους
χαρακτηρίζεται επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις
προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
3. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από εκατό (100)
και όχι περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) απουσίες, από τις οποίες όλες οι
πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που
βεβαιώνεται κατά τ’ ανωτέρω, άλλ’ η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το
Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου γ
της προηγουµένης παραγράφου.
Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων µπορεί µε ειδική πράξη του να
χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από εκατόν πενήντα
(150) και όχι περισσότερες από διακόσιες (200) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από
τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται
κατά τ’ ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια
της διάταξης του εδαφίου γ της προηγουµένης παραγράφου, και διαγωγή του είναι
κοσµιότατη.
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δεν γίνονται δεκτοί στης
ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή
απολυτήριο αποτέλεσµα για τους µαθητές αυτούς εξάγεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από τις
πενήντα (50) απουσίες και δεν εµπίπτει σε καµιά από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3
του παρόντος άρθρου.

Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωµένοι να
επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη»10.
Άρθρον 25.
«Ενηµέρωση γονέων - ∆ικαιολόγηση απουσιών.
1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του µαθητή ευθύνεται εξ
ολοκλήρου ο κηδεµόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της
φοίτησης των µαθητών τµήµατος ή τήξεως, αφού ενηµερώσει το ∆/ντη του Σχολείου,
ότι ο µαθητής συµπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογηµένες ή
αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τον κηδεµόνα µε ταχυδροµική
επιστολή, η οποία στέλνεται µε τη µέριµνα του σχολείου από 1 ως 5 κάθε µήνα για
τις απουσίες του µήνα που προηγήθηκε και από 15 ως 20 Μάη για το πρώτο
15/θηµερο του ίδιου µήνα.
Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεµόνας ενηµερώνεται και για κάθε άλλο θέµα που
αφορά τη σχολική κατάσταση του µαθητή.
2. Ο κηδεµόνας κάθε µαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήµερο κάθε
µήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου για να ενηµερώνεται υπεύθυνα για τη
φοίτηση του µαθητή λαµβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σηµείωµα του υπεύθυνου
καθηγητή. Η επιστολή της παρ. 1 αποστέλλεται στον κηδεµόνα ανεξάρτητα από την
προσέλευση του ή όχι στο Σχολείο και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο
σηµείωµα.
3. Ο κηδεµόνας κάθε µαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο
περισσότερο από δύο µέρες, είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει ο ίδιος, το
βραδύτερο µέχρι και τη δέκατη µέρα από την επιστροφή του µαθητή στο Σχολείο
βεβαίωση δηµοσίου νοσηλευτικού ιδρύµατος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή
οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της
ασθενείας
Η βεβαίωση αυτή µπορεί να χρησιµεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες
απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσµία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόµενο
εκπρόθεσµα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται µε αίτηση και
καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.
Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ηµερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών
οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σηµείωµα του κηδεµόνα, που
προσκοµίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα µέρες το πολύ µετά την επάνοδο του
µαθητή στο Σχολείο.
Με τον τρόπο αυτό ο κηδεµόνας µπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10
ηµερών αθροιστικά για όλο το έτος.
4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγουµένης
παραγράφου, δεν δεσµεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει µε ικανά και επαρκή
στοιχεία τους πραγµατικούς λόγους απουσίας του µαθητή.
5. Σε καµιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογηµένες απουσίες µαθητών.
α) Όταν πραγµατοποιούνται χωρίς την άδεια του ∆/ντη του Σχολείου σε ώρες του
ηµερήσιου προγράµµατος λειτουργίας του Σχολείου, µεµονωµένες ή συνεχείς. Για
την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ηµερήσιου προγράµµατος
λειτουργίας του Σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου, να
δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόµενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειµενικούς
λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές
και άλλες κάθε Σχολείου.
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β) Όταν οφείλονται σε οµαδική, κατά την κρίση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ή
του Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης, αποµάκρυνση των µαθητών από το σχολείο.
6. Οι δικαιολογηµένες απουσίες των µαθητών, που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αθροίζονται και λαµβάνονται υπόψη για τον
χαρακτηρισµό της φοίτησης κάθε µαθητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2
αυτού του π.δ/τος. Γι’ αυτές τις απουσίες συντάσσεται αµέσως µετά τη λήξη κάθε
τριµήνου για τα Γενικά Λύκεια και τα Γυµνάσια και κάθε διµήνου για τα Τεχνικά και
Επαγγελµατικά Λύκεια ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.
7. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεµόνας του µαθητή, νοείται ο πατέρας ή
η µητέρα ή οποιοδήποτε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο,
προκειµένου µόνο περί µαθητών που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους. Οι µαθητές που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν
προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους»11.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
∆ιαγωγή µαθητών.
Άρθρον 26.
Γενικαί διατάξεις.
1. Η συµπεριφορά µαθητών, η καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκδηλουµένη εντός και εκτός
του σχολείου διά πράξεων ή παραλείψεων, συνιστά την διαγωγήν αυτών.
2. Η διαγωγή περιλαµβάνεται µεταξύ των στοιχείων της σχολικής καταστάσεως των
καθ’ έκαστον σχολικόν έτος εις το Γυµνάσιον ή Λύκειον φοιτώντων µαθητών και
ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και χαταχωρίζεται εις τα οικεία βιβλία κατά τας διατάξεις
του παρόντος Π. ∆/τος.
3. Η προσήκουσα διαγωγή των µαθητών, νοουµένη ως έµπρακτος συµµόρφωσις
προς τους διέποντας την σχολικήν ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάς του
κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιν αυτών,
πάσα δε παρέκκλισις εκ ταύτης, εκδηλουµένη δι’ υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως,
αποτελεί αντικείµενον παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιµετωπίζεται διά
σχολικών κυρώσεων κατά τας διατάξεις του παρόντος Π. ∆/τος.
4. Η διαγωγή εκάστου µαθητού χαρακτηρίζεται «κοσµιωτάτη», «κοσµία»,
«επίµεµπτη», αναλόγως των συνιστώντων αυτήν χαρακτηριστικών στοιχείων κατά
τας κατωτέρω διακρίσεις:
α) «κοσµιωτάτη», χαρακτηρίζεται η διαγωγή µαθητού τινος όταν ούτος τηρή
απολύτως την κατά την έννοιαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσαν
διαγωγήν.
β) «κοσµία» χαρακτηρίζεται η διαγωγή µαθητού τινος, όταν ούτος τηρή µεν κατά
κανόνα την κατά την εννοίαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσαν
διαγωγήν, ουχί όµως άνευ παρεκκλίσεων,
γ) «επίµεµπτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή µαθητού τινος, όταν ούτος παρεκκλίνη
από την προσήκουσαν, κατά την εννοίαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου διαγωγήν
εις βαθµόν ανεπίτρεπτον αλλ’ η παρέκκλισις αύτη κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής
επανορθώσεως εντός του αυτού σχολικού περιβάλλοντος.
Όταν ο µαθητής παρεκκλίνη από την προσήκουσαν, κατά την έννοιαν της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου, διαγωγήν εις βαθµόν ώστε η παρέκκλισις αύτη να δηµιουργή
παιδαγωγικόν πρόβληµα υπερβαίνον τας επανορθωτικάς δυνατότητας του εις ο φοιτά
σχολείου, ο µαθητής ούτος υποχρεούται εις αλλαγήν σχολικού περιβάλλοντος, ίνα εν
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τω πλαισίω νέων σχολικών συνθηκών τω παρασχεθή η ευχέρεια βελτιώσεως της
διαγωγής του.
5. Ο ετήσιος χαρακτηρισµός της διαγωγής των µαθητών εκάστου Γυµνασίου ή
Λυκείου ενεργείται κατά την λήξιν του διδακτικού έτους δι’ ειδικής πράξεως του
Συλλόγου των ∆ιδασκόντων αποφαινοµένου κατά πλειοψηφίαν επί τη βάσει της εν
γένει εν τε τω σχολείω και εκτός αυτού συµπεριφοράς τούτων και των τυχόν εις τα
οικεία βιβλία κατακεχωρισµένων στοιχείων κυρώσεων ή ηθικών αµοιβών,
προσηκόντως συνεκτιµωµένων κατά την κρίσιν του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων.
Προκειµένου περί χαρακτηρισµού της διαγωγής µαθητού τινος ως «κοσµίας» ή
«επίµεµπτης» η κατά τα ανωτέρω πράξις του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων δέον να
είναι ητιολογηµένη.
6. ∆ιά της αυτής πράξεως χαρακτηρίζεται και η µέχρι της ηµέρας του
χαρακτηρισµού διαγωγή των κατά το άρθρον 24 ελλιπώς ή ανεπαρκώς φοιτησάντων.
7. Ο χαρακτηρισµός της διαγωγής µαθητών, ως καθαρώς παιδαγωγικού χαρακτήρος
δεδοµένον, αποτελεί στοιχείον σχολικής αποκλειστικώς χρήσεως «και αναγράφεται
επί του τίτλου»12.
8. Ουδεµία τροποποίησις διαγωγής µαθητού υπό του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων
χωρεί µετά των καθ’ οιονδήποτε τρόπον οριστικήν έξοδον τούτου εκ του σχολείου.
Άρθρον 27.
Είδη κυρώσεων.
1. ∆ιά πάσαν υπαίτιον παρέκκλισιν εκ της προσηκούσης κατά την εννοίαν της παρ. 3
του άρθρου 25 του παρόντος Π. ∆/τος διαγωγής και αναλόγως του βαθµού της
παρεκκλίσεως ταύτης επιβάλλονται εις τους µαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις :
α) Παρατήρησις, β) επίπληξις, γ) ωριαία αποµάκρυνσις εκ του διδασκοµένου
µαθήµατος, δ) αποβολή εκ των µαθηµάτων µέχρι 3 ηµερών, ε) αποβολή εκ των
µαθηµάτων µέχρι πέντε (5) ηµερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Άρθρον 28.
Αρµοδιότης επιβολής κυρώσεων.
1. Τας υπό του προηγουµένου άρθρου προβλεποµένας κυρώσεις δύναται να
επιβάλλουν:
α) Έκαστος των διδασκόντων καθηγητών µόνον τας υπό στοιχ. α΄, β΄ και γ΄
κυρώσεις.
β) Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου τας υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ κυρώσεις.
γ) Συµβούλιον αποτελούµενον εκ του ∆/ντου του Σχολείου, ως Προέδρου και των
διδασκόντων εις την τάξιν του µαθητού καθηγητών ως µελών τας υπό στοιχεία α΄, β΄,
γ΄, δ΄ και ε΄ κυρώσεις.
δ) Την υπό στοιχείον στ΄ κύρωσιν δύναται να επιβάλλη µόνον η ολοµέλεια του
Συλλόγου των ∆ιδασκόντων του Σχολείου.
2. α) Η παρατήρησις, σκοπούσα εις την προειδοποίησιν του µαθητού, ότι ετέρα
αυτού παρέκκλισις δυνατόν να επισύρη κύρωσιν βαρυτέραν, κρίνεται ως η
ελαφροτέρα των κυρώσεων µη καταχωριζοµένη εις τα οικεία βιβλία του σχολείου.
β) Η επίπληξις καταχωρίζεται εις το βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του σχολείου εφ’
όσον κρίνει τούτο επιβεβληµένον το επιβάλλον ταύτην όργανον.
γ) Πάσαι αι λοιπαί κυρώσεις του άρθρου 27 του παρόντος επιβαλλόµεναι,
καταχωρίζονται εις το βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του Σχολείου, κατόπιν
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ενυπογράφου σηµειώµατος προς τον ∆/ντην του επιβαλόντος την κύρωσιν οργάνου
καταχωριζόµεναι επίσης εις το Ατοµικόν ∆ελτίον του τιµωρηθέντος µαθητού.
3. Οι αποβαλλόµενοι µαθηταί δύναται να παραµένουν εις το σχολείον κατά τας ώρας
διδασκαλίας των µαθηµάτων, απασχολούµενοι µερίµνη του ∆/ντου του Σχολείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄.
Τιµητικαί ∆ιακρίσεις.
Άρθρον 29.
Γενικαί ∆ιατάξεις.
1. Εις µαθητάς Γυµνασίων και Λυκείων διακρινοµένους κατά την διαγωγήν και την
εις τα µαθήµατα επίδοσιν απονέµονται τιµητικαί διακρίσεις κατά τας διατάξεις του
παρόντος Π. ∆/τος.
2. Ίδιαι τιµητικαί διακρίσεις απονέµονται κατά τας διατάξεις του παρόντος Π. ∆/τος
εις µαθητάς Γυµνασίων και Λυκείων διά πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις εκφραζούσας
ασύνηθες πνεύµα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας.
Άρθρον 30.
Είδη τιµητικών διακρίσεων - Προϋποθέσεις απονοµής.
1. Εις µαθητάς επιτυγχάνοντας γενικόν βαθµόν ετησίας προόδου «άριστα» και
επιδείξαντας διαγωγήν «κοσµιωτάτην» απονέµεται, κατόπιν αποφάσεως του
Συλλόγου των διδασκόντων, «αρίστείον προόδου» δι’ επιδόσεως ειδικού διπλώµατος.
2. Εις τον πρώτον εξ εκάστης τάξεως ή Τµήµατος τάξεως µαθητήν εκάστου σχολείου
τυχόντα τουλάχιστον γενικού ετησίου βαθµού «λίαν καλώς» και επιδείξαντα
διαγωγήν «κοσµιωτάτην» απονέµεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλόγου των
∆ιδασκόντων, «Βραβείον Προόδου» δι’ επιδόσεως ειδικού διπλώµατος. Εν
περιπτώσει ισοβαθµίας απονέµεται και εις τους ισοβαθµήσαντας ισότιµον
αντίστοιχον «Βραβείον Προόδου».
3. Εις µαθητάς δικαιουµένους κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του
παρόντος Π. ∆/τος ιδίας τιµητικής δαακρίσεως διά πράξιν αυτοθυσίας ή ασυνήθους
ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, ευθύς µετά την τέλεσιν της πράξεως, απονέµεται, δι’
αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, δηµόσιος έπαινος ενώπιον του συνόλου
των µαθητών και των διδασκόντων Καθηγητών επί τούτω συνερχοµένων.
Επί πλέον εις τους µαθητάς τούτους, οίτινες διά της αυτής ως άνω αποφάσεως του
Συλλόγου των ∆ιδασκόντων απαλλάσσονται απασών των τυχόν βαρυνουσών αυτούς
κυρώσεων µεθ’ όλων των συνεπειών των, επιδίδεται ειδικόν δίπλωµα κατά την υπό
των διατάξεων του εποµένου άρθρου οριζοµένην ηµέραν επισήµου απονοµής των
υπό του παρόντος Π. ∆/τος προβλεποµένων τιµητικών διακρίσεων.
4. Ο τύπος και αι διαστάσεις των υπό του παρόντος άρθρου προβλεποµένων ειδικών
διπλωµάτων καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Άρθρον 31.
Απονοµή τιµητικών διακρίσεων.
Αι κατά τας διατάξεις του προηγουµένου άρθρου τιµητικαί διακρίσεις απονέµονται
εν επισήµω τελετή κατά την ηµέραν της Εορτής της Σηµαίας, εις ην καλούνται να
παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και οι γονείς και κηδεµόνες των
µαθητών.
Άρθρον 32.

Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παρόντος άρχεται
από του σχολικού έτους 1979-1980.

