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Θέμα: Φοίτηση μαθητών

ΓΔ4/10645/22-01-2018 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 120 τ. Β`

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`

Φοίτηση μαθητών/τριών

Άρθρο 23

Φοίτηση

1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων Γυμνασίων ΕΑΕ,
Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελ ματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους και από
την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους.

3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

4. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητι κές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου
προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρο λόγιο πρόγραμμα την ημέρα της
πραγματοποίησής τους.

5. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες
προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

6. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωρι αία 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 μαθητή/τρι ας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη,
οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτη ρισμό 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 συμμετέ χουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλ λόγου Διδασκόντων/ουσών,
σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β` 681), καταχωρίζονται απουσίες.

Άρθρο 24

Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

1. Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρί ζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για τον χαρακτηρισμό της
φοίτησης των μαθητών/τριών δε λαμβάνονται υπόψη:

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριό τητες, στο
Εξωτερικό ή το Εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατά ξεις όργανα.

β) Απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώ πιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαι ώνεται νόμιμα.

γ) Απουσίες μαθητών/τριών: α) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και
από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού θρη σκεύματος την προηγούμενη και την 1η
του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προ ηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του
Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Είντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Είντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν
Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περί πτωσης αυτής, πρέπει να
υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 (Α` 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του
κηδεμόνα του/ της εάν είναι ανήλικος/η, για το θρήσκευμα.

δ) Απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθη καν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή
Επαγγελματικό Λύκειο άλλης πόλης μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απου σίες που
πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής.

ε) Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσο νται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημά των, αλλά την ώρα
πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25.

στ) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυ σμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικει μενικά δύσκολη την
προσέλευση στο σχολείο.

ζ) Απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρό γραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι με την επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση του σχολείου υποδοχής, η οποία
θα επιβεβαιώνει την επαρκή φοίτηση τους κατά τη διάρκεια της εκεί παρα μονής τους.

2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσ σάρων (24) ημερών
για όλο το διδακτικό έτος:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αι μοκάθαρση 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 σακχα ρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουρ γική απόφαση
2209/1998 (Β` 314),

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσο γειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος
σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμό νες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ ες, θα πρέπει:
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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 γνω μάτευση 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 φέ ρει
σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέ ρουν υπογραφή και
σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολό γιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20)
ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό δι άστημα 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 κηδεμό νες 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.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνω μάτευση 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 φέ ρει
σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέ ρουν υπογραφή και
σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του
εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια
Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

γγ. Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απα ραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη
Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπό ψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζε ται το αίτημα και, εφόσον ισχύουν
οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο.

4. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα
μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτεί ται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαι ρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον
χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής
ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες της πρό σκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και
βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση.

5. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα
μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτεί ται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που
διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

6. 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 διοργα νώνονται 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 Αθλη τισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών,

γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προε τοιμασίας 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).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η περιπτ. γ) αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΓΔ4/84999/23-05-2018 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 1883
τ. Β΄

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών για όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) θα εκδίδεται
εφόσον προσκομίζονται από τους/ τις ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης
των αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα η
σχε τική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος.

7. Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία καταχωρίζονται αλλά δεν λαμ βάνονται υπόψη
για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/ τρια προσφέρει αίμα για ασθενή
του συγγενικού του/ της περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η μαθητής/τρια, με δική του/της πρωτοβουλία,
προσέρχε ται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας
αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμε τέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία. Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά
κριτήρια των δοτών/τριών αίματος καθο ρίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α` 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ες
αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.

8. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιο λόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγ ματοποιούνται για
συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των
πανελλαδικών εξετάσε ων, όπως π.χ. η Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Σύλλογος Δι δασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της
Υπεύθυνου/ ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της κατηγορίας αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση τις
ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα, που πρέπει να προσκομίσει ο/η μαθητής /τρία: α) βεβαίωση κατάθεσης των
δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις, β) βεβαίωση συμμετοχής του/της
μαθητή/τριας στις ει σιτήριες εξετάσεις.

9. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολό γιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες λόγω υποχρεω τικής παρουσίας σε
Δικαστήριο.
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10. Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απαιτείται η
προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιο λογητικών.

Άρθρο 26

Κατ` ιδίαν διδαχθέντες/θείσες μαθητές/τριες και στρατεύσιμοι Κατ` οίκον διδασκαλία

1. Στην κατηγορία των κατ` ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών υπάγονται οι μαθητές/τριες που αναφέρονται στην παρ.
1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α` 110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α`124).

2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (Β` 314), 48661/1974 (Β` 607), 42373/1976 (Β` 652), Γ2/3922/1984 (Β` 3),
Γ2/3031/1985 (Β` 726), Γ2/3560/1989 (Β` 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις
παθήσεις μαθητών/τριών των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ`
ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Οι αποφάσεις με αριθμό Ε1/550/1982 (Β` 296), Ε3/96/1985 (Β` 105), Γ2/3031/1985 (Β` 726), Γ2/3560/1989 (Β` 720) του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων
που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ` ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Από τις ανωτέρω κατηγορίες μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών
Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων υπάγονται στους/στις "κατ` ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες" μόνο οι μαθητές/τριες της Α`
τάξης του ΕΠΑ.Λ. (περ. ε` της παρ. 2 του άρθρου 43 ν. 4186/2013 (Α` 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν.
4403/2016, (Α` 125)).

5. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ` ιδίαν διδαχθέντων/
χθεισών:

α. Όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, με αίτηση τους να
προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα
από Συντονιστή/ στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη
Συντονιστή/στριας Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) 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.

β. Όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερικό, ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της αριθμ. ΣΤ5/71/ 1-12-1986 (Β` 834)
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υπαγόμενοι/ες στις διατάξεις των κατ` ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, σύμφωνα με την παρούσα, υποβάλλουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β`
τετραμήνου

«γ. Όταν πρόκειται για θεραπευόμενους ή ανήλικους ή ενήλικες εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας απεξάρ τησης του ν.
4139/2013 (Α` 74), απαιτείται να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης
βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης και η διάρκεια του. Το θεραπευτικό πρόγραμμα
απεξάρτησης δεν απαι τείται να διαρκεί καθ` όλο το χρονικό διάστημα από την τελευταία εγγραφή τους σε σχολική μονάδα της
Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την προσέλευση τους για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου, αλλά να έχει διανυθεί εντός
αυτού του χρονικού διαστήματος».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Η περ. γ΄ προστέθηκε με την Δ4/18533/02-02-2018 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 450 τ. Β΄

6. Για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών/
τριών στο σχολείο, είναι δυνατή η διδασκαλία στο σπίτι, όταν κρίνεται αναγκαίο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με
απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης
ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τη Β` και τη Γ` ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και τη Β`, Γ` και Δ` εσπερινού ΕΠΑΛ. και τη Β`, Γ` και Δ`
των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνάσιων - Λυκείων.

Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Οι προαγωγικές ή
απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από τις διατάξεις των κατ` ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι
μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλεκπαίδευσης.

Η κατ` οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ, παρά μόνο εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο
ΚΕΔΔΥ.

«7. Οι μαθητές της περίπτ. γ` της παρ. 5 προκειμένου να προσέλθουν σε εξετάσεις ως κατ` ιδίαν διδαχθέντες προσκομίζουν
βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμ ματα των εγκεκριμένων
οργανισμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013. Οι μαθητές κάνουν χρήση του δικαιώματος ως κατ` ιδίαν διδαχθέντες για την
απόκτηση απολυτήρι ου τίτλου Γυμνασίου ή Λυκείου, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελευταία
εγγραφή τους πριν την τρέχουσα εγγραφή τους ως κατ` ιδίαν δι δαχθέντες στην αντίστοιχη σχολική μονάδα».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Η παρ. 7 προστέθηκε με την Δ4/18533/02-02-2018 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 450 τ. Β΄

Άρθρο 27

Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών

1.Η απουσία μαθητή/τριας από το σχολείο καταγρά φεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης κάθε διδακτική ώρα.

2.Το Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης υπογράφεται στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας από τον/τη διδάσκοντα/ ουσα, ο/η οποίος/α έχει
και την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου του. Η συμπλήρωση και η φύλαξη του ανα τίθεται από τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/
τρια του τμήματος σε μαθητή/τρια ή μαθητές/τριες, σύμφωνα με κριτήρια που για παιδαγωγικούς λόγους ορίζει ο Σύλ λογος
Διδασκόντων/ουσών.

3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο καταχωρίζεται
αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο
Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατί θεται σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον
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Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονι κά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της
παρούσας.

4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοί τησης (απουσιολόγιο), αφού αθροιστούν κατά τετρά μηνο, μεταφέρονται
συνολικά στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών και καταγράφονται στον ατομικό έλεγχο, ώστε να γνωστοποιηθούν στους
κηδεμόνες τους.

5. Κατά τη λήξη του Β` τετράμηνου και πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι
απουσίες των δύο τετράμηνων αθροίζο νται και το άθροισμα καταγράφεται στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών. Το γενικό
σύνολο των απουσιών, καθώς και τα δικαιολογητικά απουσίας που έχουν προ σκομιστεί, αποτελούν τη βάση για τον
χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.

«6. Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ. κάθε Α` τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το
άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας εί ναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτη ρίζει τη φοίτηση
ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτη ρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα
του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστη ριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων
για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Η παρ. 6 προστέθηκε με την Δ4/18533/02-02-2018 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 450 τ. Β΄

Άρθρο 28

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθη καν κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθη γητών/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.

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν
δεκατέσσερις (114).

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τρι ας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι
μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χα ρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επα ναλάβουν τη φοίτηση τους στην
ίδια τάξη.

5. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.

6. Στην περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή Εσπερινών Επαγγελματι κών Λυκείων ισχύουν
τα αριθμητικά όρια που προβλέ πονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.

7. Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ισχύουν τα αριθ μητικά όρια που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο προ σαυξημένα ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον ωρών.

8. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρα κτηριστεί 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 βεβαιώ νουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προ φορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το
άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαι ρούμενο 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.

9. Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι/ες παρακολουθούν μόνο τα μαθήμα τα Τομέων,
Ειδικοτήτων, χαρακτηρίζεται ως εξής:

α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθη τή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά
το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β` τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις
εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Β` τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις
εβδομήντα οκτώ (78), για τη Γ` τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78) και για τη Δ` τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις
ογδόντα τρεις (83) απουσίες.

β. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/ τριας που σημείωσε πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Β` τάξη
Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Γ` τάξη Ημερη σίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ
(78) απουσίες για τη Β` τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Γ` τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και
πάνω από ογδόντα τρεις (83) απουσίες για τη Δ` τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ..

«γ. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρα κτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε
έως 108 απουσίες για τις Β`, Γ` τάξεις Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και έως 115 απουσίες για τη Δ` τάξη Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ., εφόσον συντρέχουν σω ρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 75 απουσίες για τις Β`, Γ` τάξεις Ημερήσιων
ΕΠΑ.Λ., 78 απουσίες για τις Β`, Γ` τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και 83 απουσίες για τη Δ` τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύ -
πτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετρα-μηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδα σκόμενων
μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3
της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β` 120) υπουργικής απόφασης».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Η περ. γ΄ προστέθηκε με την Δ4/18533/02-02-2018 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 450 τ. Β΄

10. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτη ρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλά βουν τη φοίτηση στην
ίδια τάξη.

11. Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με ανα πηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Α. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/ 2008 (Α` 199): «Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκ -
παιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν:

α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και
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β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δι καιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη
συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».

Β. Σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α` 199) όπως τροπο ποιήθηκε με το αρ. 48 του ν. 4415/2016 (Α` 159) «Η φοί τηση των
μαθητών/τριών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση
και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατά κτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες
κάθε μαθητή».

Άρθρο 29

Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθη τών/τριών που απουσιάζουν

1. 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 εγ γραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η
γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραί τητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προ βλέπεται
ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.

2. 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 σχετι κή υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλε κτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των
γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοι νωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/
κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκα λείται το Συμβούλιο του
Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρα κτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε
υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

3. 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) εργά σιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό
αριθμό απουσιών.

4. 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.

5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/
τριών.

6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο που καθορί ζεται στο άρθρο 13,
προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας
τους.

Άρθρο 36

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018 εκτός των άρθρων 9, 10, 11, 12, 16, 17,
18, 19, 20, 21 και 22, των οποίων η ισχύς αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει.

ΓΔ4/13963/26-01-2018 Υπ. Παιδείας

«Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β` 120) Υ.Α.»

Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β` 120) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση
και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» σας ενημερώνουμε τα εξής:

Στην εν λόγω Υ.Α. συγκεντρώνονται όλες οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων
της δ/θμιας Εκπαίδευσης (Σχολικό και Διδακτικό έτος, Διακοπές-Αργίες-Εορταστικές Εκδηλώσεις, Υπηρεσιακά Βιβλία και έντυπα,
Εγγραφές-Μετεγγραφές, Φοίτηση, Διαγωγή κλπ.), σε αντικατάσταση των έως τώρα ισχυουσών διατάξεων. Με τη συγκέντρωση
και ενοποίηση της διάσπαρτης νομοθεσίας διευκολύνονται στο έργο τους οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί. Παράλληλα,
εισάγονται αλλαγές και παρεμβάσεις που επικαιροποιούν το θεσμικό πλαίσιο και στοχεύουν στην ορθολογικότερη λειτουργία των
σχολείων, στην αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και κυρίως στη βελτίωση του
παιδαγωγικού κλίματος μέσω της προώθησης ενός πλαισίου καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας των μελών της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Ειδικότερα:

Α) Φοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29): Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Είναι
αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε
απουσία του/της μαθητή/τριας. Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες εξασφαλίζει την
εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για το σχολείο όσο και για τις οικογένειες και μετατοπίζει την έμφαση στην ουσία της
διαδικασίας που είναι η συνεχής επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά
τη φοίτηση, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Για τους λόγους αυτούς, οι υπεύθυνοι τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες
(τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των
γονέων/κηδεμόνων (SMS), επιστολή), όπως ορίζει το Άρθρο 29, και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας
των μαθητών/τριών. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε. Σε
περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η
υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και ενημερώνει τον/τη
Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Για τις απουσίες ενημερώνεται ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο
φοίτησης.
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Επιπλέον, το σχολείο πρέπει να ενημερώσει άμεσα όλους τους γονείς/κηδεμόνες για τις αλλαγές αυτές, να τους γνωστοποιήσει
τον τρόπο/τους τρόπους με τον οποίο/τους οποίους θα γίνεται εφεξής η επικοινωνία για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά
τη φοίτηση των παιδιών τους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποστολή SMS από κινητό του σχολείου, επιστολή κλπ.) και να
φροντίσει να συγκεντρώσει τις υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού
τηλεφώνου), ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλεγεί κατά περίπτωση (Άρθρο 29). Για την ενημέρωση αυτή μπορεί να
αξιοποιηθεί η συνάντηση με τους γονείς για την επίδοση των ελέγχων. Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όταν οι
ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής κοινότητας επιτρέπουν την αξιοποίησή του, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επικοινωνίας,
αφού δεν επιβαρύνει οικονομικά το σχολείο. Το ΥΠΠΕΘ σχεδιάζει από την επόμενη σχολική χρονιά η ενημέρωση να γίνεται
αυτόματα μετά την καταχώριση των απουσιών στο σύστημα του Myschool. 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

Β.Δ. 20.6/08-07-1955

Άρθρο 4

Δύο φορές Στάσιμοι

Παρ. 4. Μαθητής υποχρεωθείς να επαναλάβη δις τα μαθήματα της αυτής τάξεως συνεπεία υστερήσεως εις τας εξετάσεις του δεν
δύναται να εγγραφή εκ τρίτου εις το αυτό σχολείον, εφ` όσον λειτουργεί εν τη αυτή πόλει και έτερον σχολείον του αυτού
τύπου, ει μη μόνον μετά εγκριτικήν απόφασιν του συλλόγου των καθηγητών.

Β.Δ. 20.6/08-07-1955

Άρθρο 70

Παρ. 3. Απαγορεύεται απολύτως η ταυτόχρονος φοίτησις μαθητού εις πλείονα του ενός σχολεία Μ.Ε. του αυτού τύπου.

Παρ. 4. Μαθηταί μη προσκομίζοντες νομίμους τίτλους σπουδών εν ουδεμιά περιπτώσει γίνονται δεκτοί προς εγγραφήν ή
εξέτασιν.

Α.Ν. 2517/1940

Άρθρο 13

Φοίτησις εις δημόσια σχολεία προσώπων μη επισήμως ως μαθητών εγγεγραμμένων προς απλήν ακρόασιν των εν αυτοίς
διδασκομένων μαθημάτων απαγορεύεται.

Ν. 1566/1985

Άρθρο 2

Παρ. 3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό και στο Γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της
ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του πρoσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του προς
φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το Άρθρο 458 του ποινικού κώδικα.

Π.Δ. 420/1978

Άρθρο 8

Παρ. 10. Δια το από της ενάρξεως των μαθημάτων μέχρι της ημέρας της εκπροθέσμου εγγραφής χρονικό διάστημα, αι απουσίαι
των μαθητών λογίζονται στο ακέραιον.

Παρ. 11. Εις εκτάκτους περιπτώσεις ο ΓΕΜΕ εγκρίνη την εκπρόθεσμη εγγραφή μαθητών ξένων ή Ελληνικών σχολείων της
αλλοδαπής χωρίς να καταλογίζονται οι απουσίες κατά την §10.

Άρθρο 10

Μαθηταί απορριπτόμενοι κατά τας απολυτηρίους του Γυμνασίου εξετάσεις δύνανται τη αιτήσει των να επανεγγραφούν προς
επανάληψιν της κανονικής εις την Τρίτην (Γ`) τάξιν φοιτήσεως των. Δια της επαναγραφής ταύτης δημιουργείται νέα κανο νική
μαθητική κατάστασις, αίρουσα την προηγουμένην ως και το εξ αυτής απορρέον δικαίωμα προσελεύσεως εις εξετάσεις επί μόνων
των μαθημάτων εις τα οποία υστέρησαν κατά τας προηγηθείσας απολυτηρίους εξετάσεις.

Άρθρο 20

Παρ. 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 επιδόσεως τους.

Παρ. 2. Η τακτική φοίτησις ή απουσία των μαθητών εκ του σχολείου κατά τας ώρας λειτουργίας αυτού αποτελούν τα κριτήρια
δια τον χαρακτηρισμόν της φοιτήσεως αυτών ως επαρκούς ή ελλιπούς ή ανεπαρκούς

Παρ. 3. Αι απουσίαι αριθμούνται ανά μία δι` εκάστην διδακτικήν ώραν

Παρ. 4. Απουσίαι μαθητού εκ των πολιτιστικών εκδηλώσεων ή αθλητικών τοιούτων, πραγματοποιουμένων εν τω πλαισίω του
ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, λογίζεται ως απουσία εκ των διδασκομένων μαθημάτων επί ισαρίθμους διδακτικάς
ώρας, η δε απουσία εξ ημερησίας εκδρομής ή περιπάτου λογίζεται ως απουσία επί ισαρίθμους διδακτικάς ώρας όσα και τα ωριαία
μαθήματα, τα μη διδαχθέντα εκ του λόγου τούτου κατά την ημέραν αυτήν. Εξαίρεση χωρεί εις ας περιπτώσεις κατά την κρίσιν
του Δ/ντού του σχολείου η εις τας ανωτέρω εκδηλώσεις συμμετοχή του μαθη τού καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατος.

Άρθρο 23

Παρ. 1. Η απουσία μαθητού εκ του σχολείου επισημαίνεται εις το ημερήσιον δελτίον απουσιών καθ` εκάστην διδακτικήν ώραν.

Παρ. 2. Η σύνταξις και η φύλαξις του ημερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται υπό του Διευθυντού του σχολείου εις μαθητήν
τάξεως ή τμήματος τάξεως διακρινόμενον εις το ήθος και την επίδοσιν, αναπληρούμενον υπό ετέρου μαθητού υπό τους αυτούς
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όρους. Το δελτίο 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 διευθυντού
καθηγητήν.

(ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η φύλαξη του απουσιολογίου από τα προεδρία των Μ. Κοινοτήτων υπήρχε στον κανονισμό της 10.11.78 και ο
οποίος καταργήθηκε με τον κανονισμό της 31.3.83.)

Παρ. 3.Δια 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 Διευθυντού με αναπληρωτήν έτερον καθηγητήν

Παρ. 4.Αι κατά την προηγούμενην παράγραφον καταχωριζόμεναι εις το ως άνω οικείον βιβλίον απουσίαι, αθροιζόμεναι κατά
τρίμηνα μεταφέρονται συνολικώς εις τα ατομικά δελτία των μαθητών και γνωστοποιούνται εις τους κηδεμόνας αυτών δια των
ατομικών ελέγχων των.

Παρ. 5.Κατά την λήξιν του Γ` τριμήνου και προ της ενάρξεως των γραπτών εξετάσεων τα κατά την προηγούμενην παράγραφον
αθροίσματα απουσιών αθροιζόμενα εις γενικόν σύνολον εις τα ατομικά δελτία των μαθητών αποτελούν την βάσιν, εν συνδιασμώ
και προς τα προσκομισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσίας, δια τον κατά το αρ.24 του παρόντος Π.Δ. χαρακτηρισμό της
φοιτήσεως αυτών.

Ν. 3149/2003 ( ΦΕΚ 141 τ.Α΄)

Άρθρο 13

Παρ. 46. α) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
που ως αθλητές-μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια
Πρωταθλήματα, υπερέβησαν το προβλε πόμενο όριο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απου σιών, θεωρείται επαρκής εφόσον
ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

αα) Οι επιπλέον αυτές απουσίες οφείλονται αποδεδειγ μένα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με
την εθνική ομάδα και ββ) Έχει καλυφθεί, με παρακολούθηση των μαθημάτων της τάξης στην οποία φοιτούν ή με διδακτική
στήριξη που προβλέπεται στην περίπτωση δ", το ήμισυ τουλάχιστον των προβλεπόμενων από το αναλυτικό πρόγραμμα διδα -
σκαλίας της οικείας τάξης ωρών διδασκαλίας, μετά την αφαίρεση του αριθμού των προβλεπόμενων κάθε φορά δικαιολογημένων
και αδικαιολόγητων απουσιών.

β) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχο λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., που ως
αθλητές-μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Πρωτα θλήματα ή διεθνείς διοργανώσεις
προκειμένου για αθλή ματα για τα οποία δεν διεξάγονται Ευρωπαϊκά Πρωτα θλήματα αντίστοιχου επιπέδου, θεωρείται επαρκής
εφό σον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

αα) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει το 50% των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα ωρών
διδασκαλίας.

ββ) Οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δι καιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στις
αθλητικές τους υποχρεώσεις, προε τοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εθνική ομάδα και

γγ) οι συνολικές ώρες παρακολούθησης τους, συμπε ριλαμβανομένων και αυτών της διδακτικής στήριξης που προβλέπεται στην
περίπτωση δ`, καλύπτουν τουλάχιστον το 70% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκα λίας.

γ) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχο λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., που ως
αθλητές-μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε Μεσογειακούς και Βαλκανικούς Αγώνες, καθώς και σε
Πανελλήνια Πρωτα θλήματα, θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακά τω προϋποθέσεις:

αα) οι επιπλέον απουσίες των δικαιολογημένων και αδι καιολόγητων, που προβλέπονται κάθε φορά από τις ισχύ ουσες διατάξεις,
οφείλονται αποδεδειγμένα στις αθλητι κές τους υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εθνική ομάδα και

ββ) το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει το όριο των 164 απουσιών, τηρουμένων των διατάξεων που αφορούν το
συνυπολογισμό του μέσου όρου, της προφο ρικής βαθμολογίας για το χαρακτηρισμό της φοίτησης.

δ) Στους αθλητές των περιπτώσεων α` και β` που αδυνα τούν να καλύψουν τον προβλεπόμενο από τις οικείες δια τάξεις
ελάχιστο αριθμό ωρών παρακολούθησης παρέχε ται ειδική διδακτική στήριξη που συνίσταται στην κάλυψη των απαιτούμενων
γνώσεων για τη συνέχιση των σπου δών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων και
Πολιτισμού ρυθμίζεται η ορ γάνωση και ο τρόπος παροχής της ειδικής διδακτικής στήριξης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα
απαιτού μενα δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές-αθλητές των ανωτέρω
περιπτώσεων δεν παρακολούθησαν τα μαθήμα τα τους λόγω των υποχρεώσεων τους στις οικείες εθνικές ομάδες, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

ε) Στους ασχολούμενους με το σχεδιασμό, την οργάνω ση και την υλοποίηση του προγράμματος της ειδικής δι δακτικής στήριξης
καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Πολιτισμού καθορίζεται το ύψος των αποζημιώσεων αυτών, η αντιμετώ πιση των λειτουργικών δαπανών και κάθε αναγκαία
λε πτομέρεια.

στ) Η ισχύς των διατάξεων των υποπεριπτώσεων ββ` της περίπτωσης α` και γγ` της περίπτωσης β` αρχίζει από το σχολικό έτος
2003-2004

Γ2/3233/09-05-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Φοίτηση και εξετάσεις μαθητών-αθλητών

Έχοντας υπόψη: …………………………..

αποφασίζουμε

Α) Προκειμένου να μη ληφθούν υπόψη οι απουσίες των μαθητών, οι οποίοι υπερέβησαν το όριο απουσιών, λόγω αγωνιστικών
υποχρεώσεων που αφορούν:
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1. Πανελλήνια πρωταθλήματα

2. Διεθνείς διοργανώσεις ενταγμένες στο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας

3. Βαλκανικούς αγώνες

4. Πανευρωπαϊκούς αγώνες

5. Παγκόσμιους αγώνες

6. Προπονήσεις μόνο με την εθνική ομάδα του αντίστοιχου αθλήματος

7. Προπονητικά κάμπινγκ μόνο με την εθνική ομάδα για συμμετοχή σε παγκόσμια-πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση προφορικής βαθμολογίας ενός τουλάχιστον τετραμήνου και η προσκόμιση των
παρακάτω δικαιολογητικών: Βεβαίωση από την οικεία ομοσπονδία του αθλήματος για τη συμμετοχή του μαθητή στα αντίστοιχα
πρωταθλήματα ή προπονητικά κάμπινγκ και προπονήσεις με την εθνική ομάδα με πιστοποίηση ημερομηνίας.

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χρόνος για την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών, οι μαθητές μπορούν να
συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα τους στην
οποία θα υπάρχει δέσμευση προσκόμισης των δικαιολογητικών έως τις 25 Μαΐου 2001. Την ημέρα αυτή ο Σύλλογος των
Διδασκόντων θα αποφασίσει οριστικά για το χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών. Σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί
τα δικαιολογητικά, θα θεωρηθεί ότι οι μαθητές αυτοί δε συμμετείχαν ούτε στις εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Β) Οι μαθητές-αθλητές οι οποίοι θα απουσιάσουν από τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο
Μαΐου-Ιουνίου, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων στις προαναφερθείσες διοργανώσεις και μόνο, έχουν δικαίωμα:

1. Οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου να προσέλθουν στην εξεταστική περίοδο που πραγματοποιείται
εντός μηνός από το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου και για όσα μαθήματα εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και για
όσα εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ( άρθρο 25 του Π.Δ.86/2001, ΦΕΚ 73 τ.Α΄/12-4-2001).

2. Οι μαθητές των Γυμνασίων, των υπολοίπων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ να προσέλθουν σε εξετάσεις, οι οποίες
θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

232/2/38/Γ2/3239/14-11-1985 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απουσίες μαθητών ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ σχολείων

Επειδή μερικοί μαθητές εσπερινών σχολείων εξαιτίας της εργασίας τους δεν προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο κατά την έναρξη
του ωρολογίου προγράμματος, παρακαλούμε να επιτρέπεται η είσοδος τους στην τάξη και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του
μαθήματος της πρώτης διδακτικής ώρας. Οι απουσίες των μαθητών κάθε τάξης κατά την πρώτη διδακτική ώρα θα σημειώνονται
με κάποια ελαστικότητα, ώστε να καλυφθεί η αδυναμία έγκαιρης προσέλευσης κατά την απόλυτη έναρξη των μαθημάτων.

Γ1/416/19-03-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπ. Παιδείας, σχετικά με τη συμμετοχή μαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες και
σε προγράμματα διαφόρων φορέων, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1. Κανένα πρόγραμμα και καμιά αθλητική δραστηριότητα, από οποιονδήποτε φορέα και αν προέρχεται, δεν πραγματοποιούνται
εντός του διδακτικού ωραρίου.

2. Σε καμιά περίπτωση δεν απομακρύνονται μαθητές από το τμήμα τους σε ώρα διδασκαλίας, για να πάρουν μέρος σε διάφορες
αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες.

3. Τα προγράμματα των φορέων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν σωματεία
κλπ, εφαρμόζονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου και οι μαθητές συμμετέχουν σ` αυτά με πρωτοβουλία και
συγκατάθεση των γονέων.

4. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής είναι οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, όπως
προαναφέρθηκε, δεν θα επιτρέπουν την απομάκρυνση μαθητή από το τμήμα σε ώρα διδασκαλίας οποιουδήποτε μαθήματος,
συμπεριλαμβανομένης της Φυσικής Αγωγής.

Γ2/7261/20-12-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Πολύ συχνά υποβάλλεται στην υπηρεσία μας το αίτημα να εγκρίνει τη συμμετοχή μαθητών σε τηλεοπτικές εκπομπές
ψυχαγωγικού, κυρίως, χαρακτήρα.

Επειδή ο αριθμός των εξωσχολικών εκδηλώσεων (πολιτιστικών κ. α. ) στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές είναι
καθορισμένος, καλό είναι οι επιλογές να αξιολογούνται και να ιεραρχούνται.

Εξάλλου ο συμμετοχικός χαρακτήρας αυτών των εκπομπών δεν είναι ουσιαστικός και η παιδαγωγική τους προσφορά σχεδόν
ανύπαρκτη.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η αναστάτωση που δημιουργείται στο ωρολόγιο πρόγραμμα (απουσίες μαθητών,
καθηγητών, αναμόρφωση προγράμματος κ.α.)

Ακόμη η υπηρεσία μας έχει δεχθεί διαμαρτυρίες από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και από διευθυντές σχολείων, με τις
οποίες εκφράζουν την αντίθεση τους στη συμμετοχή μαθητών σε τηλεοπτικά παιχνίδια.

Γι΄ αυτούς τους λόγους συνίσταται να μην συμμετέχουν οι μαθητές ως εκπρόσωποι σχολείων σε ανάλογες τηλεοπτικές
εκπομπές. Οι μαθητές μπορούν, αν θέλουν, να συμμετέχουν ως ιδιώτες, εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου.


