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Κως, 09/02/2018 

Αγαπητοί γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένες από τις αλλαγές που έχουν προκύψει στην οργάνωση 

και λειτουργία των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ) και έχουν 

πλέον θεσμοθετηθεί και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Υπουργική Απόφαση 

10645/ΓΔ4/22-01-2018 , ΦΕΚ 120/23-01-2018, τεύχος Β’). 

Ειδικότερα : 

1.   ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

− Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες (άρθρο 28, παρ. 2) 

− Η κατάργηση αυτή 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 των μαθητών/τριών 

2.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

− Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που 

σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (άρθρο 28, παρ. 1) 

− Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/τριών, εφόσον το ετήσιο σύνολο των απουσιών 

δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) (άρθρο 28, παρ. 3) 

− Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/τριών, που σημείωσαν πάνω από εκατόν 

δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/μαθήτριες με ανεπαρκή φοίτηση είναι υποχρεωμένοι/ες 

να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη (άρθρο 28, παρ. 4) 

− Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-2018, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση 

μαθητή/μαθήτριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα 

εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 απουσίες έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που 

βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι δεκαπέντε 

πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών που προβλέπεται σε σχετικό 

άρθρο (άρθρο 28, παρ. 8) 

− Θεσμοθετήθηκε η μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών/τριών (δεν λαμβάνονται υπόψη) για τον 

χαρακτηρισμό της φοίτησης σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο 

άρθρο 24 



 

3.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

− Θεωρείται απαραίτητη 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. (άρθρο 29, παρ. 1,2) 

Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών /τριών επιβάλλεται να 

ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του μαθητή ή της μαθήτριας, καθώς  και για τους λόγους 

της. Αυτό σημαίνει ότι : 

Α) Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/μαθήτριας που απουσιάζει από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί 

στο σχολείο τους λόγους της απουσίας με τον τρόπο επικοινωνίας που επιθυμεί και έχει δηλώσει 

Β) Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/καθηγήτρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους γονείς και 

κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας 

τους 

− Δικαιολογητικά απουσιών θα προσκομίζονται στο σχολείο μόνο αν αναφέρονται σε απουσίες που 

δεν θα ληφθούν υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 

Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-2018, το σχολείο θα δέχεται μόνο τη δικαιολόγηση απουσιών με 

ιατρική βεβαίωση (με όριο τις 50 απουσίες), προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρώτη προϋπόθεση 

που τίθεται για την επαρκή φοίτηση, αν ο μαθητής πραγματοποιήσει πάνω από 114 και μέχρι 164 

απουσίες (άρθρο 28, παρ. 8) 

− Η επικοινωνία και ενημέρωση πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, 

με mail στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση, με μήνυμα SMS σε κινητό τηλέφωνο, με επιστολή 

κ.ά. 

− Οι γονείς οφείλουν να υποβάλουν στο σχολείο τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να 

δηλώσουν τον τρόπο ή το μέσο επικοινωνίας που επιθυμούν 

 

Με εκτίμηση 

Ο  Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων 

 


