ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο
των απουσιών Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το
σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
2. Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
3. Οι κηδεμόνες ενημερώνονται άμεσα από τους υπεύθυνους καθηγητές των
τμημάτων για τις απουσίες των μαθητών/τριών
4. Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το σχολείο για τους
λόγους απουσίας των μαθητών/τριών (βλέπε στη συνέχεια, άρθρο 29)
5.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως
επαρκής και η φοίτηση μαθητή 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 άθροισμα 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.
(ΔΗΛΑΔΗ: Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν
προσμετρώνται απουσίες έως 24 ημερών για όλο το διδακτικό έτος: α) για τους/τις
μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική
ανεπάρκεια ή υποβάλλονται 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 υποβάλλονται σε
θεραπεία συντήρησης, δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη
διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουργική απόφαση 2209/1998 (Β' 314), ε)
για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική
αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) 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)

6. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι
υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που
απουσιάζουν
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Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ
ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους.
Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να
γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους
τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της
μαθητή/τριας σε αυτό.
Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους
κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.
Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους
κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους
της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα
σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - εφόσον οι
γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην
οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των
γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή.
Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή
πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι
υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της
μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον
λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου.
Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω,
ο/η εκ- παιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε
μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.
Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος
(συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς,
χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι
και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως,
κρίνονται απαραίτητες.
Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου
θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα
την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου
θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα
την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου
θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο
πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε περίπτωση που, κατά την
πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της
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μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν
λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης.
Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά
δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά
διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές
δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β' 681),
καταχωρίζονται απουσίες.
Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) 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
Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι
ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ ες ,θα πρέπει:
αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του
προβλήματος υγείας.
β β. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης
πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η
οποία φέρει σφραγίδα
Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά
δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα
απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς
διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.
Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά
δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω συμμετοχής τους:
α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία
και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις
εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε
(5) ημερών,
γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την
εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών, λαμβανομένων
υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α ́141).
Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται
απουσίες λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο.
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