
ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

 

Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εγ-

γραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» σας ενημερώνουμε τα εξής:  

 

Φοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29):  

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.  

● Τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώ-

νονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας.  

●  Για τους λόγους αυτούς, οι υπεύθυνοι τμημάτων ενημερώνουν τους κηδεμόνες, όπως 

ορίζει το Άρθρο 29, και πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών.  

● Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που ση-

μειώθηκε. 

●  Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματο-

ποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί 

άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και ενημερώνει τον/τη Διευθυ-

ντή/ντρια του σχολείου.  

 

●ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σχολείο εντός των προσεχών ημερών θα γνωστοποιήσει άμεσα σε ό-

λους τους γονείς/κηδεμόνες τον τρόπο/τους τρόπους με τον οποίο/τους οποίους θα γίνε-

ται εφεξής η επικοινωνία για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση των 

παιδιών τους και θα συγκεντρώσει τις υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία επικοινωνίας 

(ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου), ανάλογα με τον τρόπο που θα 

επιλεγεί κατά περίπτωση (Άρθρο 29). 

  

●Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όταν οι ιδιαίτερες συνθήκες της σχο-

λικής κοινότητας επιτρέπουν την αξιοποίησή του, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος 

επικοινωνίας, αφού δεν επιβαρύνει οικονομικά το σχολείο.  

 

●Επισημαίνεται επίσης, ότι από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η 

φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 

εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και 

ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη 

(Άρθρο 28).  

 

Eιδικά για το σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση 

μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 

τα εξής : α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό 

που βεβαιώνουν την ασθένεια,  

β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροι-

σμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των 

διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες  

και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 

(Άρθρο 28). Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά, τα οποία έχουν ήδη κατατε-

θεί ή θα κατατεθούν για τη δικαιολόγηση απουσιών, πρέπει να τηρηθούν έως και την 

ημέρα λήξης των μαθημάτων κατά την οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών απο-



φασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη 

το σύνολο των απουσιών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους 

 

Άρθρο 24 

Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτη-

σης 

 

2. Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημε-

ρών για όλο το διδακτικό έτος: 

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά ή υπο-

βάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, 

β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, 

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υπο-

βάλλονται σε θεραπεία συντήρησης, 

δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέ-

σεις που ορίζει η υπουργική απόφαση 2209/1998 (Β' 314), 

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναι-

μία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα. 

 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ί-

διοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, θα πρέπει: 

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του 

προβλήματος υγείας. 

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη 

σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει 

σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από 

Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα 

του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα 

οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού 

Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. 

 

3. Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) 

ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο 

χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως : 

 

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση 

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο 

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν 

συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο 

 

 

 

 

 

 


