Απουσίες και Χαρακτηρισμός Φοίτησης
"Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" (Αρ. απ. 10645/ΓΔ4 ΦΕΚ 120/23-1-2018)
Φοίτηση - Απουσίες
Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που
σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Κατά τη λήξη του Β' τετράμηνου και πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων, οι απουσίες των δύο τετραμήνων αθροίζονται και το άθροισμα καταγράφεται στα Ατομικά
Δελτία των μαθητών/τριών. Το γενικό σύνολο των απουσιών, καθώς και τα δικαιολογητικά απουσίας που
έχουν προσκομιστεί, αποτελούν τη βάση για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.
Επαρκής - Ανεπαρκής φοίτηση
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει
τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114)
απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να
επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.
Προσμέτρηση απουσιών
Δεν υπάρχει διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
Προβλέπεται η μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών/τριών για διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημερών, οι
οποίες οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα
ανάρρωσης.
Προσκόμιση δικαιολογητικών για μη προσμέτρηση απουσιών
Στο άρθρο 29 του προαναφερθέντος ΦΕΚ περιγράφονται οι περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται
υπόψη για το χαρακτηρισμό φοίτησης. Περιγράφονται επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία
πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο ώστε να μην προσμετρηθούν οι απουσίες.
Στο εν λόγω ΦΕΚ μπορείτε να ενημερωθείτε για εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης
της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η φοίτηση 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,
β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται
αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται
από τον φορέα υλοποίησης.

Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες
τους.
Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε ή πρόκειται να απουσιάσει από το σχολείο οφείλει να
γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε περίπτωση που δεν
διαθέτει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο και τηλεφωνικά.
Υποχρεώσεις σχολείου για μαθητές/τριες που απουσιάζουν
Ο υπεύθυνος τμήματος γνωστοποιεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στους γονείς την απουσία μαθητή/τριας:
1. Για την περίπτωση που οι γονείς δεν είναι ενήμεροι και γι’ αυτό δεν έχουν ενημερώσει το σχολείο.
2. Όταν μαθητής/τρια απουσιάζει για τρεις συνεχόμενες ημέρες.
3. Όταν μαθητής/τρια πραγματοποιήσει 30 συνολικά απουσίες.
Στη συνέχεια κάθε μήνα αν υπάρχει μεταβολή στο συνολικό αριθμό απουσιών. Σε περίπτωση που οι γονείς
δεν διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η επικοινωνία μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά ή
με γραπτό μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο.
Απουσίες από εκδηλώσεις του σχολείου
Απουσία μαθητή/τριας από:
1. πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις
2. εορταστικές - επετειακές εκδηλώσεις που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος
του σχολείου,
θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της
πραγματοποίησής τους.
Απουσίες από εκδρομές - μετακινήσεις
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, καταχωρίζονται
απουσίες.
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.

