ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
➢ Όταν κάποιος μαθητής απουσιάζει, είναι πολύ σημαντικό ο κηδεμόνας να ενημερώνει το
σχολείο το αργότερο μέχρι τις 9:30 π.μ της ίδιας μέρας.
Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο μαθητής ή η μαθήτρια και δεν θα τον / την
αναζητούμε. Το σχολείο θα ειδοποιεί τους κηδεμόνες για την απουσία μαθητή/τριας την ίδια
ημέρα ή εντός της εβδομάδας.
➢ Οι απουσίες υπολογίζονται κάθε διδακτική ώρα, δηλαδή αν κάποιος απουσιάσει μία ημέρα
κατά την οποία έχει έξι ώρες μάθημα, παίρνει έξι απουσίες. Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν την
ημέρα αυτή το τμήμα δεν κάνει μάθημα αλλά υπάρχει κάποια εκδήλωση κλπ.
➢ Η δικαιολόγηση των απουσιών καταργείται, με βάση την υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120/23-1-18.
Το όριο των απουσιών είναι 114. Αν τις ξεπεράσει επαναλαμβάνει την ίδια τάξη.
Συγκεκριμένα:
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται ο χαρακτηρισμός της φοίτησης ανάλογα με τον αριθμό των
απουσιών που έχει πραγματοποιήσει o μαθητής. Συγκεκριμένα η φοίτηση είναι:
• επαρκής, οπότε συμμετέχει κανονικά στις εξετάσεις του Ιουνίου, αν έχει μέχρι 114 απουσίες.
• ανεπαρκής, οπότε την επόμενη σχολική χρονιά παρακολουθεί την ίδια τάξη (ακόμα και αν φοιτά
στην τρίτη γυμνασίου), αν έχει περισσότερες από 114 απουσίες.
➢ Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής ή μαθήτρια αντιμετωπίσει
σοβαρό και επείγον ιατρικό πρόβλημα το οποίο απαιτεί μεγάλο διάστημα ανάρρωσης,
είναι δυνατόν να μην προσμετρηθούν απουσίες για χρονικό διάστημα μέχρι 20 ημέρες.
➢ Οι περιπτώσεις αυτές είναι:
χειρουργική επέμβαση,
νοσηλεία σε Νοσοκομείο,
θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή
παραμονή ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.
Απαραίτητη είναι
➢ 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
➢ ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του
θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

