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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με την φοίτηση των μαθητών, σας 
ενημερώνουμε ότι:

 Καταργείται  πλέον  η  διάκριση  των  απουσιών  σε  δικαιολογημένες  και
αδικαιολόγητες.  Αυτό,  εξασφαλίζει  την  εξοικονόμηση  χρόνου  και  πόρων
τόσο για το Σχολείο όσο και για τις οικογένειες και 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,
ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, στις περιπτώσεις που απαιτείται. 

 Ο υπεύθυνος τμήματος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες
(τηλεφώνημα,  μήνυμα  σταλμένο  από  λογαριασμό  του  Σχολείου  στο
ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  ή  στο  κινητό  τηλέφωνο  των  γονέων/κηδεμόνων
(SMS),  επιστολή)  όπως  ορίζει  το  Άρθρο  29,  και  φροντίζουν  να
πληροφορούνται  τους  λόγους  απουσίας  των  μαθητών/τριών.  Η ενημέρωση
πρέπει  να  γίνεται  για  κάθε  ημέρα  απουσίας  εντός  της  εβδομάδας  που
σημειώθηκε. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες
ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η
του  τμήματος  επικοινωνεί  άμεσα  με  τους  γονείς/κηδεμόνες  του/της
μαθητή/τριας και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

 Επισημαίνεται  επίσης,  ότι  από  το  τρέχον  διδακτικό  έτος  επαρκής
χαρακτηρίζεται  η  φοίτηση μαθητή/τριας,  εφόσον το σύνολο των απουσιών
του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η
φοίτηση  χαρακτηρίζεται  ανεπαρκής  και  ο/η  μαθητής/τρια  είναι
υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη. 

 Eιδικά για το σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί 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 ( Άρθρο 28).

                                                                        Νέα Σμύρνη 7/2/2018  
                                                                  Από το Γραφείο
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