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ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός Φοίτησης-Δικαιολόγηση Απουσιών» 
ΣΧΕΤ.:…………………………………….. 

 
Σύμφωνα με την πρόσφατη Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/23-1-2018/τ. Β΄), κατά τον χαρακτηρισμό 

φοίτησης των μαθητών, οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες και 
επομένως δεν απαιτείται η δικαιολόγησή τους. 

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που 
σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, ως εξής: 

Α.  Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή, εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν 
υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες (δηλαδή όσες ήταν και στο προηγούμενο νομικό 
πλαίσιο, μόνο που πλέον δε διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες). 

Β.  Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις 
(114) απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι 
να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη. 

Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-2018 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή που 
πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:  

i)  για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την 
ασθένεια,  

ii)  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  

iii)  δεν έχει κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων για τη μη προσμέτρηση των απουσιών που 
οφείλονται σε σοβαρές ασθένειες ή σοβαρά επείγοντα περιστατικά. 

 
Μετά τα παραπάνω, παρακαλώ σημειώστε ότι: 

 καταργήθηκε η δικαιολόγηση των απουσιών από τον κηδεμόνα του μαθητή και 
 ειδικά για την τρέχουσα σχολική χρονιά, οφείλετε να φυλάσσετε τις ιατρικές γνωματεύσεις που 

αφορούν στις απουσίες του μαθητή που κηδεμονεύετε, ώστε στην περίπτωση που περάσει το όριο 
των 114 απουσιών και ο μαθητής πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις i, ii και iii, να 
προσκομίσετε τις γνωματεύσεις στο Σχολείο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να προσέρχεσθε στη Διεύθυνση του Σχολείου κατά της 

ημέρες και ώρες λειτουργίας του. 
Ο Διευθυντής 

 
 
 

Κατσιούρας Δημήτριος 
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