Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120, τ.Β’, 23.01.2018)

Χαρακτηρισμός Φοίτησης - Συνέπειες (Άρθρο 28)
Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής µε βάση το γενικό σύνολο των
απουσιών που σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Δεδοµένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του Διευθυντή 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 εκατόν
δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι µαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται
ανεπαρκής είναι υποχρεωµένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Φοίτηση - Απουσίες (Άρθρο 23)
Οι απουσίες αριθµούνται ανά µία για κάθε διδακτική ώρα.
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 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 το ειδικά διαµορφωµένο
ωρολόγιο πρόγραµµα ή δεν συµµετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες που
αποφάσισε ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται απουσίες.

Περιπτώσεις απουσίων που δεν λαμβάνονται υπόψη
για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης (Άρθρο 24)
Όλες οι απουσίες των µαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο).
Για τον χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών/τριών δε λαµβάνονται υπόψη:
Απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, µαθητών/τριών που
συµµετέχουν σε δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το Εσωτερικό, οι οποίες έχουν
εγκριθεί από τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα.
Απουσίες µαθητών για την προσέλευση τους ενώπιον του Συµβουλίου Επιλογής
Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόµιµα.
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 θρησκεύµατος την προηγούµενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την
ηµέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούµενη και την ηµέρα του Εβραϊκού
Πάσχα,
γ) του Μουσουλµανικού Θρησκεύµατος κατά τις ηµέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ
(Σεκέρ Μπαϊράµ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρµπάν Μπαϊράµ), καθώς και την επόµενη
ηµέρα αυτών.
Για να µην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περίπτωσης 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.
Απουσίες µαθητών/τριών που πραγµατοποιήθηκαν λόγω της µετεγγραφής τους σε
Γυµνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελµατικό Λύκειο άλλης πόλης µέχρι δύο (2) ηµέρες,
στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται οι απουσίες που πραγµατοποιήθηκαν την ηµέρα
έκδοσης του υπηρεσιακού σηµειώµατος µετεγγραφής.
Απουσίες µαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συµµετοχή τους στη
διδασκαλία µαθηµάτων, αλλά την ώρα πραγµατοποίησης της διδασκαλίας
παρευρίσκονται στο σχολείο.
Απουσίες µαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες
καθιστούν αντικειµενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο.
Απουσίες µαθητών/τριών που συµµετέχουν σε πρόγραµµα 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 παραµονής
τους.

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσµετρώνται απουσίες
έως είκοσι τεσσάρων (24) ηµερών για όλο το διδακτικό έτος:
για τους/τις µαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση συστηµατικά µετά από
νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,
για τους/τις µαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής µοσχεύµατος,
για τους/τις µαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και
υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,
για τους/τις µαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, µε τις
προϋποθέσεις που ορίζει η υπουργική απόφαση 2209/1998 (Β' 314),
για τους/τις µαθητές/τριες που πάσχουν από µεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική
αναιµία και έχουν ανάγκη µετάγγισης αίµατος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυµα.
Σε κάθε µία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεµόνες των µαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες,
αν είναι ενήλικοι/ες, θα πρέπει να ενηµερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την
ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήµατος υγείας και να καταθέσουν µε αίτησή τους, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
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:
έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άµεσα χειρουργική επέµβαση
έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άµεσα νοσηλεία σε Νοσοκοµείο
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 να ενηµερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την
ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήµατος υγείας και να καταθέσουν µε αίτησή τους, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών εξετάζει το αίτηµα και,
εφόσον ισχύουν οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις, συντάσσει πρακτικό, το οποίο
κοινοποιείται στη Δ/νση Β/θµιας Εκπ/σης στην οποία ανήκει το σχολείο.
Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν
προσµετρώνται οι απουσίες από τα µαθήµατα:
για όσο διάστηµα απαιτείται και έως δύο (2) εβδοµάδες, µαθητών/τριών µε εξαιρετικές
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.
για όσο διάστηµα απαιτείται, για τη συµµετοχή µαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή
διεθνείς διαγωνισµούς που διεξάγονται µε έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν
προσµετρώνται οι απουσίες των µαθητών/-τριών λόγω συµµετοχής τους:
σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων,
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,
σε αποδεδειγµένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιµασίας ή αγωνιστικές, µε την
εκάστοτε εθνική οµάδα µε ανώτατο όριο των δέκα (10) ηµερών.
Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσµετρώνται απουσίες
µαθητών/τριών λόγω:
συµµετοχής τους σε εθελοντική αιµοδοσία, 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,
προσέρχεται να προσφέρει αίµα σε κέντρο αιµοδοσίας ή όταν ο/η µαθητής/τρια
ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιµοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή
όταν συµµετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία.
συµµετοχής σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης οι οποίες
δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως π.χ. η Σχολή Καλών
Τεχνών.
υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο.
Σε κάθε περίπτωση, για να µη ληφθούν υπόψη απουσίες µαθητή/τριας, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, απαιτείται η προσκόµιση των προβλεπόµενων δικαιολογητικών.

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.

