
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Σχετικά με τις αλλαγές που ορίζονται με την αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/23/1/2018 (ΦΕΚ 

120, τ. Β) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και 

θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης» σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

Α) Φοίτηση (Άρθρα 23, 24, 27, 28,) 

Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της 

Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις 

απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν 

το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 

29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε 

δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των 

απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).  

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από (114) 

απουσίες και είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια 

τάξη. 

Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. Απουσία μαθητή/τριας 

από περιπάτους, εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου ή 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. 

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 

Για όλα τα παραπάνω απαιτούνται τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως 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 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. 



Β) Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν 

(Άρθρο 29) 

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. 

Δικαιολογητικά απουσίας προσκομίζονται μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται 

ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης  

Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλουν στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και το κινητό τηλέφωνο των 

γονέων/κηδεμόνων (SMS) για επικοινωνία με τον υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια κάθε 

τμήματος  

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 εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε 

μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών. 

  

Για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί και αφορά το παιδί σας, τη φοίτησή του, 

προβλήματα που αντιμετωπίζει (υγείας ή άλλα) είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.  

Τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου είναι: 

Τηλ. & Fax: 24310 20099 

E-mail: mail@1gym-trikal.tri.sch.gr 
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