
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. ∆εδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγη-
τών/τριών και του/της ∆ιευθυντή/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/τριας 
που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) α-
πουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρα-
κτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επανα-
λάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη. […] 
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 βεβαιώνουν 
την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής 
βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέ-
σων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο 
με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δε-
καπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προ-
σμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3. […] 
 
Άρθρο 24: Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνο-
νται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 
[…] 2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολό-
γιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων 
(24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος: 
α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκά-
θαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλ-
λονται 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 συντήρη-
σης, 
δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη 
διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουργική απόφα-
ση 2209/1998 (Β΄ 314), 
ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή 
δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αί-
ματος 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: 

αα. Να ενημερώσουν τη ∆ιεύθυνση του σχολείου για την ι-
διάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας. 
ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη ∆ιεύθυνση του 
σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή 
εξιτήριο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα 
από Συντονιστή/στρια ∆ιευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονι-
στή/στριας ∆ιευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας ή ∆ιευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή 
από ∆ημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθη-
τή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της ∆ιευθυντή/ντριας 
του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα 
οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ια-
τρού και του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. 
3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) 
αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι εί-
κοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα 
περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρ-
ρωσης, 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 χρό-
νιες 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: 
αα. Να ενημερώσουν τη ∆ιεύθυνση του σχολείου για την ι-
διάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας. 
ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη ∆ιεύθυνση του 
σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή 
εξιτήριο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα 
από Συντονιστή/στρια ∆ιευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονι-
στή/στριας ∆ιευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας ή ∆ιευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή 
από ∆ημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθη-
τή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της ∆ιευθυντή/ντριας 
του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα 
οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ια-
τρού και του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. 
Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προ-
σκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγρα-
φα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφρα-
στική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 
γγ. Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα 
κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται 
στη ∆ιεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και, εφόσον 
ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται 
πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο 
κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην οποία ανήκει το σχολείο.[…] 


