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στ) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγρά-
φονται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο 
τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση 
μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 
(Α' 83), αν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή 
ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

ζ) Κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ, οι οποίοι εγ-
γράφονται στη Β' τάξη Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για την 
απόκτηση πτυχίου δεύτερης ειδικότητας, δύναται να 
παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και απαλ-
λάσσονται από τις εξετάσεις των μαθημάτων.

η) Κάτοχοι Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) TEE Ειδικής 
Αγωγής Β' βαθμίδας του ν. 2817/2000 (Α' 78), οι οποίοι 
εγγράφονται στη Β' τάξη Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, δύνα-
νται να επιλέξουν εγγράφως: α) είτε την απόκτηση μόνο 
Πτυχίου Ειδικότητας διαφορετικής από εκείνη που ανα-
γράφεται στο εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, επομέ-
νως μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας αλλά να απαλλάσσονται από τις εξετάσεις των 
μαθημάτων αυτών β) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα 
μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για 
την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου.

θ) Κάτοχοι Πτυχίου Ειδικότητας ΕΝΕΕΓΥ-Λ ή ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ 
ή TEE Ειδικής Αγωγής Β' βαθμίδας, μπορούν να εγγρα-
φούν στη Β' τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ για παρακολούθηση 
ετέρου τομέα και ειδικότητας ή στη Δ' Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-
Λ για παρακολούθηση έτερης ειδικότητας ιδίου τομέα 
με το ήδη ληφθέν πτυχίο, με την προϋπόθεση ότι δεν 
είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου περισσοτέρων ειδικεύσεων 
της μιας.

13)α) Μαθητές/τριες για τους/τις οποίους/ες δεν έχει 
πραγματοποιηθεί εγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
14, μετεγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 20 ή ανα-
νέωση εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν εντάσσο-
νται σε τάξη. Αν κηδεμόνας ανήλικου/ης μαθητή/τριας 
που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν προσέλθει 
στο σχολείο για την ολοκλήρωση της εγγραφής ή της 
ανανέωσης εγγραφής σύμφωνα με την περίπτ. 1 της 
παρ. Γ του άρθρου 9 ή την παρ. 2 του άρθρου 21, ο/η 
Διευθυντής/ντρια του σχολείου αναζητά τους λόγους. 
Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από την έναρξη των μαθημάτων, ο/η Διευθυντής/ντρια 
του σχολείου αποστέλλει στην αντίστοιχη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατάσταση των ανήλι-
κων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι 
οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή ή την 
ανανέωση εγγραφής και δεν φοιτούν, και τους λόγους 
που έχουν προβληθεί από τους κηδεμόνες τους, για κάθε 
έναν/μία. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ενημερώνουν την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης και ζητούν τη συνδρομή οποιασδήποτε 
αρχής ή κοινωνικής υπηρεσίας κρίνουν απαραίτητο.

β) Οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης μέχρι τις 29 Ιουνίου για τα Γυμνάσια και μέχρι την 
5η Ιουλίου για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί/ές 
Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης μέχρι τις 10 Ιουλίου για τα Επαγγελματικά 
Λύκεια οριστικοποιούν με απόφασή τους τα τμήματα 

που θα λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο 
σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις.

γ) Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, κάθε εγ-
γραφή, μετεγγραφή, αλλαγή ομάδας προσανατολισμού, 
επιλεγόμενου μαθήματος ή αλλαγή τομέα και ειδικότη-
τας Επαγγελματικού Λυκείου, πραγματοποιείται αποκλει-
στικά σε λειτουργούντα τμήματα στις προθεσμίες που 
ορίζονται στην παρούσα.

δ) Κατ' εξαίρεση των περιπτ. β' και γ' οι κηδεμόνες 
των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης διατηρούν το δικαίωμα αίτησης ένταξης στην 
προβλεπόμενη τάξη οποτεδήποτε στη διάρκεια του 
διδακτικού έτους, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες 
της περίπτ. α' της παρούσας παραγράφου. Οι απουσίες 
μέχρι την ημέρα εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Φοίτηση μαθητών/τριών

Αρθρο 23
Φοίτηση

1) Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των 
Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, 
Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγ-
γελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται 
εκτός από την επίδοση τους κι από την τακτική τους φοί-
τηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με 
βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν 
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

3) Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική 
ώρα.

4) Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλη-
τικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται 
απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρο-
λόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

5) Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές 
εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες 
διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την 
ημέρα της πραγματοποίησής τους.

6) Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση 
μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωρι-
αία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα 
την ημέρα της πραγματοποίησής του. Σε περίπτωση που, 
κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου 
Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τρι-
ας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι 
απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτη-
ρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες 
δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν 
στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά 
διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέ-
χουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλ-
λόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση 
(Β' 681), καταχωρίζονται απουσίες.
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 Άρθρο 24
Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
χαρακτηρισμό της φοίτησης

1) Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρί-
ζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για τον 
χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δεν 
λαμβάνονται υπόψη:

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας 
του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριό-
τητες, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, οι οποίες έχουν 
εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατά-
ξεις όργανα,

β) απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώ-
πιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαι-
ώνεται νόμιμα,

γ) Απουσίες μαθητών/τριών: αα) του Ρωμαιοκαθολικού 
Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της 
Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την 
επόμενη του Λατινικού Πάσχα, ββ) του Εβραϊκού Θρη-
σκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού 
Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προη-
γούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γγ) του 
Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των 
εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά 
(Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα 
αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περί-
πτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση 
του ν. 1599/1989 (Α' 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/
της εάν είναι ανήλικος/η, για το θρήσκευμα,

δ) απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθη-
καν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό 
Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο μέχρι δύο (2) ημέρες, 
στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες που 
πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσια-
κού σημειώματος μετεγγραφής,

ε) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσο-
νται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημά-
των, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας 
παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25,

στ) απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυ-
σμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικει-
μενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο,

ζ) απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρό-
γραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση 
ότι με την επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση 
του σχολείου υποδοχής, η οποία θα επιβεβαιώνει την 
επαρκή φοίτηση τους κατά τη διάρκεια της εκεί παρα-
μονής τους,

η) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίες οφείλονται σε 
ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεω-
φορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφε-
ρειάρχη ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
που βεβαιώνεται από τον οικείο φορέα δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τον χαρακτηρισμό φοίτησης μαθητών/τριών, 
εφόσον αυτοί/ές χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μετα-
φοράς για να μεταβούν στο σχολείο,

θ) απουσίες ως δύο (2) ημερών που πραγματοποιού-
νται για πρωινές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής 
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή τα Ιατρο-
παιδαγωγικά Κέντρα (Ι.Π.Δ.) για διερεύνηση και πιστο-
ποίηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

2) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολό-
γιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσ-
σάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αι-
μοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια 
ή υποβάλλονται 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 
συντήρησης,

δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακ-
χαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η 
Γ2/2209/1998 υπουργική απόφαση (Β' 314),

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσο-
γειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη 
μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα καθώς 
και για όσους/ες πάσχουν από αιμορροφιλία.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμό-
νες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, 
θα πρέπει:

αα) Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για 
την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ) Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση 
του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνω-
μάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία 
φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια 
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτε-
λούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας 
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/
ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο 
Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέ-
ρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου 
ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία 
φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του/της θεράποντος 
ιατρού και του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της 
ιδιωτικής Κλινικής.

3) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολό-
γιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών 
μέχρι είκοσι (20) ημερών για όλο το διδακτικό έτος που 
οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και 
απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός 
της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως:

α) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν 
άμεσα χειρουργική επέμβαση και κατ' οίκον νοσηλεία 
κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του 
Νοσοκομείου

β) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν 
άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο και κατ' οίκον νοση-
λεία κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης 
του Νοσοκομείου

γ) θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες ή 
χρόνιες παθήσεις ή ασθένειες που απαιτούν συνεχή νο-
σηλεία σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις 
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σε νοσοκομείο και παραμονή κατ' οίκον κατά περίπτωση 
κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμό-
νες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, 
θα πρέπει:

αα) Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για 
την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ) Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση 
του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνω-
μάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία 
φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια 
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτε-
λούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας 
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/
ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο 
Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέ-
ρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου 
ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία 
φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του/της θεράποντος 
ιατρού και του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της 
ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες 
του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ια-
τρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα 
Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών.

γγ) Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απα-
ραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, 
κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται 
υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών που εξετά-
ζει το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμε-
νες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την κάθε 
περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία 
ανήκει το σχολείο.

4) Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/
ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 
απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών σε περιόδους έξαρσης εποχικών 
επιδημιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επίσημου 
φορέα του Υπουργείου Υγείας και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η από-
φαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προ-
σκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης 
βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύμα-
τος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη 
διάρκεια της ασθένειας.

5) Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/
ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 
απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτεί-
ται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαι-
ρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες 
καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους 
σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής 
ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή 
παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την 
προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες της πρό-
σκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης 
της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους 
στην εκδήλωση.

6) Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/
ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 
απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτεί-
ται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους 
ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

7) Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/
ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 
απουσίες των μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους:

α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διορ-
γανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

β) Η φοίτηση των μαθητών/τριών δημόσιων και ιδιωτι-
κών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότη-
τας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι οποίοι/ες ως αθλητές/τριες μέλη των 
ελληνικών εθνικών ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές 
υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπι-
ακούς, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, με-
σογειακούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με 
τις εθνικές ομάδες, στις οποίες είναι μέλη, υπερέβησαν 
το προβλεπόμενο όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής, 
ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των εκα-
τόν δεκατεσσάρων (114) απουσιών, πραγματοποιήσουν 
μέχρι και εκατόν σαράντα (140) επιπλέον απουσίες.

γ) Η φοίτηση των μαθητών/τριών δημόσιων και ιδιω-
τικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, οι οποίοι/ες ως αθλητές/τριες συμμετέχουν σε 
πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές 
διοργανώσεις που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλη-
τική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, υπερέβησαν το προβλεπόμενο 
όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν 
του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων 
(114) απουσιών πραγματοποιήσουν μέχρι και εβδομή-
ντα (70) επιπλέον απουσίες.

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών για 
όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των μαθητών/τριών 
που εμπίπτουν στις περιπτ. β' και γ' της παρούσας παρα-
γράφου, εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους/τις 
ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από 
τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς 
και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους και για τις 
υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα, η σχε-
τική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη 
Ομοσπονδία του αθλήματος.

8) Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους 
σε εθελοντική αιμοδοσία καταχωρίζονται αλλά δεν λαμ-
βάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, 
ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/
τρια προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του/
της περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η 
μαθητής/τρια, με δική του/της πρωτοβουλία, προσέρχε-
ται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η 
μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας 
αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμε-
τέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία. Σημειώνεται 
ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος καθο-
ρίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α' 195), ήτοι το 18ο έτος. 
Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ές αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 
ετών με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα τους.
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9) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιο-
λόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγ-
ματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις 
σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής οι 
οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών 
εξετάσεων, όπως η Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Σύλλογος 
Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/
ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες 
της κατηγορίας αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση τις 
ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα, που 
πρέπει να προσκομίσει ο/η μαθητής/τρια: α) βεβαίωση 
κατάθεσης των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας 
προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις 
β) βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις ει-
σιτήριες εξετάσεις.

10) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολό-
γιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες λόγω υποχρεω-
τικής παρουσίας σε Δικαστήριο.

11) Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη 
απουσίες μαθητή/τριας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιο-
λογητικών.

Άρθρο 25 
Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό 
συμμετοχή σε μαθήματα

1) Φυσική Αγωγή
α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης 

ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής, μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση πα-
ρακολούθησης του, αν ο/η κηδεμόνας του/της ή ο/η 
ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλει σχετική αίτηση 
στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη 
από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους 
λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημε-
ρών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση 
της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο 
σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται 
εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας 
Μαθητή/τριας, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη 
σχολική μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή 
της κατάστασης της υγείας του/της μαθητή/τριας ή των 
παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή 
του/της.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετά-
ζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/ τη Διευθυντή/ντρια 
του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα κα-
θηγητή/τρια, και τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του 
τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια. Η επιτροπή 
συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλ-
λόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται 
και οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει ο/η 
μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Αν 
υπάρχουν αμφιβολίες, ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει 
γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.

γ) Αν από τα στοιχεία του οικείου Ατομικού Δελτίου 
Υγείας Μαθητή/τριας προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας 
που αποκλείουν τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας 
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική 

αθλητική δραστηριότητα, ο/η Διευθυντής/ντρια, στις 
αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή η 
οποία αποτελείται από τον/την ίδιο/α, ως Πρόεδρο, τον/
την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον/
την Υπεύθυνο/η του οικείου τμήματος του σχολείου, ως 
μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται 
για την απαλλαγή του/της μαθητή/τριας από το μάθη-
μα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του/της από 
συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχολικές δραστη-
ριότητες. Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή συγκαλείται 
από τον/τη Διευθυντή/ντρια και συνεδριάζει όταν κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα 
της αρμοδιότητάς της.

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων 
ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο 
το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της 
απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια δεν έχει την υποχρέωση να 
παρακολουθεί το μάθημα. Την ώρα αυτή συμμετέχει στις 
δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα με 
την περιπτ. β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ε) Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να ζητήσει απαλλαγή 
από την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυσικής 
Αγωγής μίας διδακτικής ώρας, αν υπάρχει λόγος. Ο/Η δι-
δάσκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά 
από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

2) Μουσική
α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης 

ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Μουσικής, 
μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολού-
θησης του, αν ο/η κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν 
είναι ενήλικος/η, υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Δι-
ευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική 
βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη 
διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε (5) ημερών από την 
έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή 
την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά 
από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται αν η πάθηση 
αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας ή 
είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετά-
ζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/ντρια 
του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα κα-
θηγητή/τρια, και τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του 
τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, η οποία 
συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλ-
λόγου Διδασκόντων/ουσών. Η ίδια επιτροπή καθορίζει 
εάν ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να παρευ-
ρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας την ώρα διεξαγωγής 
του μαθήματος. Αν υπάρχουν αμφιβολίες ο/η μαθητής/
τρια προσκομίζει γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.

γ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων 
ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο 
το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Ο Σύλλογος Διδασκό-
ντων/ουσών συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πρά-
ξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία, 
αν ο/η μαθητής/τρια δεν είναι υποχρεωμένος/η να πα-
ρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας, καταγράφονται 
οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει την ώρα 
διεξαγωγής του μαθήματος.

bourg
Highlight
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3) Θρησκευτικά
Δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών/τριών από το 

μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται σύμφωνα με τη 
με αριθμ. 12773/Δ2/23-01-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

Άρθρο 26 
Κατ' ιδίαν διδαχθέντες/θείσες μαθητές/τριες 
και στρατεύσιμοι
Κατ' οίκον διδασκαλία

1) Στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθει-
σών μαθητών/τριών υπάγονται οι μαθητές/τριες που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 
(Α' 110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρ-
θρου 46 του ν. 2413/1996 (Α΄124).

2) Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (Β' 314), 
48661/1974 (Β' 607), 42373/1976 (Β' 652), Γ2/3922/1984 
(Β' 3), Γ2/3031/1985 (Β' 726), Γ2/3560/1989 (Β' 720) του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποί-
ες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών των Γυμνασί-
ων και Γενικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή 
τους στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθει-
σών, εξακολουθούν να ισχύουν.

3) Οι αποφάσεις με αριθμό El/550/1982 (Β' 296), Ε3/96/ 
1985 (Β' 106), Γ2/3031/1985 (Β' 726), Γ2/3560/1989 
(Β' 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών 
των Επαγγελματικών Λυκείων που δικαιολογούν την 
υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέ-
ντων/χθεισών, εξακολουθούν να ισχύουν.

4) Από τις ανωτέρω κατηγορίες μαθητών/τριών των 
Επαγγελματικών Λυκείων, και των Λυκείων των Ενιαίων 
Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων υπάγο-
νται στους/στις κατ' ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες μόνο οι 
μαθητές/τριες της Α' τάξης του ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την 
περιπτ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 43 ν. 4186/2013 (Α' 193), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016 
(Α' 125).

5) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή 
μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέ-
ντων/χθεισών είναι τα εξής ανά περίπτωση:

α) Όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, οι κηδεμόνες 
τους ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, αν είναι ενήλικοι/ες, 
με αίτηση τους, προσκομίζουν στο σχολείο φοίτησης 
πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο 
νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/
στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/
στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής 
Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή 
του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της 
Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από 
Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και 
σφραγίδα του/της θεράποντος ιατρού και του/της Διοι-
κητικού Διευθυντή/ντριας της ιδιωτικής Κλινικής.

β) Όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερι-
κό, εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 5 της ΣΤ5/71/
01-12-1986 (Β' 834) απόφασης του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Όταν πρόκειται για θεραπευόμενους ή ανήλικους ή 
ενήλικες εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας απεξάρ-
τησης του ν. 4139/2013 (Α' 74), απαιτείται να καταθέτουν 
οι ενδιαφερόμενοι/ες στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης βεβαίωση, στην οποία αναφέ-
ρεται το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης και η 
διάρκεια του. Το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης 
δεν απαιτείται να διαρκεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα 
από την τελευταία εγγραφή τους σε σχολική μονάδα της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την προσέλευση 
τους για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου, αλλά να έχει 
διανυθεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Οι κηδεμόνες των υπαγόμενων μαθητών/τριών στις 
διατάξεις των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, σύμφωνα 
με την παρούσα, ή οι ίδιοι/ες αν είναι ενήλικοι/ες υπο-
βάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική 
αίτηση στο σχολείο το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 
κάθε έτους, με την προϋπόθεση ότι: αα) θα ενημερώ-
σουν με υπεύθυνη δήλωση, έγκαιρα, για την ιδιάζουσα 
περίπτωση τη Διεύθυνση του σχολείου και ββ) κατά 
την ημέρα υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, 
ο αριθμός των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν 
υπερβαίνει το όριο, κατά περίπτωση, πέραν του οποίου 
η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής σύμφωνα με 
το άρθρο 28 της παρούσας απόφασης.

6) Για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα 
υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοί-
τηση των μαθητών/τριών στο σχολείο, είναι δυνατή η 
διδασκαλία στο σπίτι, όταν κρίνεται αναγκαίο. Η έγκριση 
της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του/της 
Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά 
από αιτιολογημένη πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, στην 
οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμο-
νής στο σπίτι.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τη Β' και τη Γ' τάξη ημε-
ρήσιου ΕΠΑ.Λ., τη Β', Γ' και Δ' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και 
τη Β', Γ' και Δ' τάξη των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών 
Επαγγελματικών Γυμνάσιων-Λυκείων.

Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαι-
δαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. 
Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/
τριών με κατ'οίκον διδασκαλία διέπονται από τις διατά-
ξεις των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών. Στο πρόγραμ-
μα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και 
το σύστημα της τηλεκπαίδευσης.

Η κατ' οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά 
από εκπαιδευτικό ΕΑΕ, εκτός αν γνωματεύσει σχετικά 
το αρμόδιο ΚΕ.Σ.Υ.

7) Οι μαθητές/τριες της περίπτ. γ' της παρ.5 του παρό-
ντος άρθρου, για να προσέλθουν σε εξετάσεις ως κατ' 
ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες προσκομίζουν βεβαίωση από 
την οποία προκύπτει ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν 
θεραπευτικά προγράμματα των εγκεκριμένων οργανι-
σμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α' 74). Οι μαθη-
τές/τριες κάνουν χρήση του δικαιώματος ως κατ' ιδίαν 
διδαχθέντες/είσες για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου 
Γυμνασίου ή Λυκείου, αν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 
τρία (3) έτη από την τελευταία εγγραφή τους, πριν την 
τρέχουσα εγγραφή τους ως κατ' ιδίαν διδαχθέντες/είσες, 
στην αντίστοιχη σχολική μονάδα.
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8) Οι κατ' ιδίαν διδαχθέντες/είσες μαθητές/τριες δύ-
νανται να παρακολουθούν τα μαθήματα της σχολικής 
μονάδας, αν αυτό αναγράφεται στη σχετική ιατρική 
γνωμάτευση και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Συλ-
λόγου Διδασκόντων/ουσών, αλλά δεν συμμετέχουν σε 
εκδρομές και επισκέψεις, όπως αυτές ορίζονται στην 
33120/ΓΔ4/28-2-2017 (Β' 681) απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9) Οι απουσίες των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/εισών μα-
θητών/τριών καταχωρίζονται, αλλά δεν λαμβάνονται 
υπόψη στον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Άρθρο 27 
Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών

1) Η απουσία μαθητή/τριας από το σχολείο καταγρά-
φεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης κάθε διδακτική 
ώρα.

2) Το Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης υπογράφεται στην 
αρχή κάθε διδακτικής ώρας από τον/τη διδάσκοντα/
ουσα, ο/η οποίος/α έχει και την αποκλειστική ευθύνη 
του ελέγχου του. Η συμπλήρωση και η φύλαξη του ανα-
τίθεται από τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του 
τμήματος σε μαθητή/τρια ή μαθητές/τριες, σύμφωνα 
με κριτήρια που ορίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών 
για παιδαγωγικούς λόγους.

3) Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών 
τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο 
καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών 
της ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως 
αυτές έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. 
Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατί-
θεται σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο 
Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονι-
κά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 
της παρούσας.

4) Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοί-
τησης (απουσιολόγιο), αφού αθροιστούν κατά τετρά-
μηνο, μεταφέρονται συνολικά στα Ατομικά Δελτία των 
μαθητών/τριών και καταγράφονται στον ατομικό έλεγχο, 
ώστε να γνωστοποιηθούν στους κηδεμόνες τους.

5) Κατά τη λήξη του Β' τετράμηνου και πριν από την 
έναρξη των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων 
εξετάσεων, οι απουσίες των δύο τετράμηνων αθροίζο-
νται και το άθροισμα καταγράφεται στα Ατομικά Δελτία 
των μαθητών/τριών. Το γενικό σύνολο των απουσιών, 
καθώς και τα δικαιολογητικά απουσίας που έχουν προ-
σκομιστεί, αποτελούν τη βάση για τον χαρακτηρισμό 
της φοίτησης των μαθητών/τριών.

6) Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων 
των ΕΠΑ. Λ. κάθε Α' τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί 
ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας εί-
ναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτη-
ρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτη-
ρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται 
υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για 
τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστη-
ριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων 
για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων 
των εκπαιδευτικών.

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) Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθη-
γητών/τριών και του/της Διευθυντή/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. Επίσης, δεν προ-
βλέπεται η περίπτωση ανάθεσης εργασίας από τον/τη 
Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας σε μαθητή/τριας 
χωρίς την καταχώριση απουσίας/απουσιών.

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/τρι-
ας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) 
απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χα-
ρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επα-
ναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

5) Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών 
Γυμνασίων και Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά 
δεκαέξι (16) απουσίες.

6) Στην περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων και 
Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή των Εσπερινών Επαγ-
γελματικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά 
δεκαέξι (16) απουσίες.

7) Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων στα οποία 
εφαρμόζεται ΕΩΠΔ με παρεκκλίσεις ισχύουν τα αριθ-
μητικά όρια απουσιών που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο προσαυξημένα κατ' ανάλογο τρόπο σύμφωνα 
με τον αριθμό των επιπλέον ωρών.

8) Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Επαγγελματικών 
Λυκείων, οι οποίοι/ες παρακολουθούν μόνο τα μαθήμα-
τα Τομέων, Ειδικοτήτων, χαρακτηρίζεται ως εξής:

α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθη-
τή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που 
σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα 
από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για 
τη Β' τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), 
για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε 
(75), για τη Β' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ 
(78), για τη Γ' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ 
(78) και για τη Δ' τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα 
τρεις (83) απουσίες.

β. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/
τριας που σημείωσε πάνω από εβδομήντα πέντε (75) 
απουσίες για τη Β' τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από 
εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Γ' τάξη Ημερη-
σίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες 
για τη Β' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα 
οκτώ (78) απουσίες για τη Γ' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και 
πάνω από ογδόντα τρεις (83) απουσίες για τη Δ' τάξη 
των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
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9) Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρί-
ζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν 
τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

10) Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με ανα-
πηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Α) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/ 
2008 (Α' 199):

«Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται 
επαρκής όταν:

α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει 
το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από 
το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το 
ωρολόγιο πρόγραμμα και

β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δι-
καιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται 
αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα 
αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από 
τον φορέα υλοποίησης».

Β) Σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α' 199) όπως τροπο-
ποιήθηκε με το αρ. 48 του ν.4415/2016 (Α' 159) «Η φοί-
τηση των μαθητών/τριών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτηρίζεται 
επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος 
αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον 
αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατά-
κτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε 
μαθητή».

Άρθρο 29
Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων 
μαθητών/τριών που απουσιάζουν

1) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των 
μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες 
τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε 
από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους 
λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους 
επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγ-
γραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση 
του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προ-
βλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των 
αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.

2) Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος 
οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία 
των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους 
της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με 
τηλεφώνημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που αποστέλλεται από ηλεκτρονική διεύθυνση του 
σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δη-
λώσει οι κηδεμόνες στο σχολείο στη σχετική υπεύθυνη 
δήλωση τους - ή με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο των 
κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με 
τους κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι κηδεμόνες αρ-
νηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του 
Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης 
ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, 
η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή 
κοινωνικές υπηρεσίες.

3) Αν ο/η μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχό-
μενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνο-
λικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η 
του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδε-
μόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των 
απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του 
σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κη-
δεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός 
τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό 
αριθμό απουσιών.

4) Όταν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες 
απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συ-
μπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), 
μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευ-
θυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και 
πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα 
που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.

5) Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και 
λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 
των μαθητών/τριών.

6) Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του 
μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο που καθορί-
ζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που 
δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέ-
ωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου

Άρθρο 30
Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του σχολείου

1) Σε κάθε σχολείο ο Σύλλογος των Διδασκόντων/ου-
σών αποφασίζει τη λήψη των μέτρων που θεωρεί απα-
ραίτητα για την οργάνωση της σχολικής ζωής με τρόπο 
που να διαμορφώνεται καλό σχολικό κλίμα επικοινωνίας, 
διαλόγου και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς 
και μαθητές/τριες και ενημερώνει το Σύλλογο Γονέων και 
τις Μαθητικές Κοινότητες.

2) Για τον σκοπό αυτό μπορεί να αποφασιστεί η συνερ-
γασία με υπευθύνους των υποστηρικτικών δομών των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή με κοινωνικές υπηρεσίες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και η εφαρμογή κατάλληλων 
προγραμμάτων εντός του σχολείου. Ο Σύλλογος Διδα-
σκόντων/ουσών έχει επίσης την παιδαγωγική ευθύνη 
τροποποίησης της απόφασης αυτής, αν είναι αναγκαίο.

3) Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο 
μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται παιδαγω-
γική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, 
στην οποία γίνεται ο καταμερισμός των εργασιών του 
σχολείου στους εκπαιδευτικούς και ο προγραμματισμός 
του εκπαιδευτικού έργου. Στη συνεδρίαση αυτή ορίζεται 
για κάθε τμήμα ένας καθηγητής/τρια ως υπεύθυνος/η 
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