
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Σφμφωνα με τθν Υ.Α 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ 120 τ.Β'/ 23.1.2018), θ οποία αναφζρεται ςτθν φοίτθςθ, 

προαγωγι και δικαιολόγθςθ των απουςιϊν, οι γονείσ κα πρζπει να γνωρίηουν τα παρακάτω: 

1. Όλεσ οι απουςίεσ καταχωρίηονται και δεν διακρίνονται πλζον ςε δικαιολογθμζνεσ και 

αδικαιολόγθτεσ,. Οι γονείσ αναλαμβάνουν την υποχρζωςη να ενημερώνουν άμεςα το ςχολείο για 

τουσ λόγουσ απουςίασ  των μαθητών. Επίςθσ οι Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ Τμθμάτων ενθμερϊνουν με 

κάκε πρόςφορο μζςο τουσ κθδεμόνεσ για κάκε απουςία, εντόσ τθσ εβδομάδασ που ςθμειϊκθκε 

αυτι, άμεςα δε, αν απουςιάςει τρεισ ςυνεχόμενεσ θμζρεσ ι ζχουν ςυμπλθρωκεί ςυνολικά 30 

απουςίεσ. 

2. Η φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ωσ επαρκήσ ι ανεπαρκήσ με βάςθ το γενικό ςφνολο των απουςιϊν που 

ςθμειϊκθκαν κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ. 

3. Επαρκήσ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ, εφόςον το ςφνολο των απουςιϊν δεν υπερβαίνει τισ εκατόν 

δεκατζςςερισ (114). Ανεπαρκήσ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ, όταν ο μακθτισ ςθμειϊςει πάνω από 

114 απουςίεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι οι μακθτζσ επαναλαμβάνουν τθν τάξθ.  

Ειδικά για το ςχολικό ζτοσ 2017-18θ φοίτθςθ μακθτι μπορεί να χαρακτθριςτεί επαρκισ, εάν 

πραγματοποιιςει 164 απουςίεσ και εφόςον ςυντρζχουν οι παρακάτω λόγοι:  

α) για τισ παραπάνω από τισ 114 ζχει προςκομίςει δικαιολογθτικά από γιατρό που βεβαιϊνουν τθν 

αςκζνεια, β) ο Γενικόσ Μζςοσ όροσ τθσ προφορικισ βακμολογίασ των δφο τετραμινων είναι 15,  

γ) δεν ζχει κάνει χριςθ τθσ μθ προςμζτρθςθσ απουςιϊν ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ όπωσ 

αναφζρονται ςτθν υπουργικι απόφαςθ: 

i) Δεν προςμετρϊνται απουςίεσ ζωσ είκοςι τεςςάρων (24) θμερϊν για τουσ μακθτζσ που 

υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ ςυςτθματικά, για τουσ μακθτζσ που πάςχουν από ςακχαρϊδθ 

διαβιτθ , με τισ προχποκζςεισ τθσ Υ.Α 2209/1998(Β'314, για μακθτζσ που πάςχουν από μεςογειακι 

αναιμία και ζχουν ανάγκθ μετάγγιςθσ αίματοσ και άλλεσ ςοβαρζσ αςκζνειεσ που προβλζπονται 

από τθ νομοκεςία. 

ii) Δεν προςμετρϊνται απουςίεσ μζχρι είκοςι (20) θμερϊν για ζκτακτα και επείγοντα περιςτατικά 

που απαιτοφν άμεςα χειρουργικι επζμβαςθ, ι άμεςθ νοςθλεία ςε νοςοκομείο, κεραπείεσ αρχικζσ 

ι ςυνεχιηόμενεσ για επιδθμίεσ και χρόνιεσ πακιςεισ που απαιτοφν ςυνεχι παραμονι ςε 

νοςοκομείο ι επαναλαμβανόμενεσ επιςκζψεισ ςε νοςοκομείο. 

Σε κακεμία από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ οι κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν οφείλουν να 

ενθμερϊςουν τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου για τθν περίπτωςθ του προβλιματοσ υγείασ. Επίςθσ κα 

πρζπει να προςκομίςουν ςχετικι ιατρικι γνωμάτευςθ ι εξιτιριο από Δ. Νοςοκομείο με ςφραγίδα 

από Διευκυντι του ΕΣΥ, Διευκυντι πανεπιςτθμιακισ κλινικισ ι από Δθμόςιο Κζντρο Υγείασ ι από 

Ιδιωτικό Νοςοκομείο με υπογραφι και ςφραγίδα του κεράποντοσ ιατροφ και του Διοικ/κοφ Δ/ντι 

τθσ ιδιωτικισ Κλινικισ.  
Υπάρχουν επίςθσ περιπτϊςεισ μθ προςμζτρθςθσ των απουςιϊν όπωσ ςυμμετοχι ςε ακλθτικζσ, 
πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, διαγωνιςμοφσ πάντα με προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι: η ευθφνη για τον ζλεγχο και τον περιοριςμό των απουςιών 
βαρφνει κατά κφριο λόγο τουσ γονείσ, όπωσ επίςησ ότι είναι ςημαντική η ζγκαιρη και ζγκυρη  
επικοινωνία Σχολείου –Κηδεμόνων. 

 


