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Άρθρο 28 

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες 

1. Η φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ωσ επαρκισ ι ανεπαρκισ 
με βάςθ το γενικό ςφνολο των απουςιών που ςθμειώκκαν κατά τθ διάρκεια του 
διδακτικοφ ζτουσ. 
2. Δεδομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ των υπεφκυνων κακθγθτών/τριών και του/τθσ 
Διευκυντι/ντριασ του ςχολείου να ενθμερώνουν άμεςα τουσ κθδεμόνεσ για τισ 
απουςίεσ των μακθτών/τριών και τθσ υποχρζωςθσ των κθδεμόνων 
να ενθμερώνουν το ςχολείο για τουσ λόγουσ απουςίασ 
των μακθτών/τριών, ςφμφωνα με το άρκρο 29, κατά τον 

χαρακτθριςμό φοίτθςθσ οι απουςίεσ δεν διακρίνονται ςε δικαιολογημζνεσ 
και αδικαιολόγητεσ. 
3. Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτών/τριών εφόςον το ςφνολο των 

απουςιών του/τθσ δεν υπερβαίνει τισ εκατόν δεκατζςςερισ (114). 

4. Ανεπαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτι/τρι-ασ που ςθμείωςε πάνω από 
εκατόν δεκατζςςερισ (114) απουςίεσ. Οι μακθτζσ/τριεσ των οποίων θ φοίτθςθ χα-
ρακτθρίηεται ανεπαρκισ είναι υποχρεωμζνοι/εσ να επαναλάβουν τθ φοίτθςθ τουσ 
ςτθν ίδια τάξθ. 
5. Στθν περίπτωςθ των Μουςικών και Καλλιτεχνικών Γυμναςίων και Λυκείων ιςχφουν 
τα αρικμθτικά όρια που προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο προςαυξθμζνα κατά 
δεκαζξι (16) απουςίεσ. 
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6. Στθν περίπτωςθ των Εςπερινών Γυμναςίων και Εςπερινών Γενικών Λυκείων ι 
Εςπερινών Επαγγελματικών Λυκείων ιςχφουν τα αρικμθτικά όρια που προβλζπονται 
ςτο παρόν άρκρο προςαυξθμζνα κατά δεκαζξι (16) απουςίεσ. 
7. Στθν περίπτωςθ των ιδιωτικών ςχολείων τα οποία λειτουργοφν με διευρυμζνο 
ωράριο ιςχφουν τα αρικμθτικά όρια που προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο 
προςαυξθμζνα ανάλογα με τον αρικμό των επιπλζον ωρών. 
 

8. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να 

χαρακτθριςτεί ωσ επαρκισ και θ φοίτθςθ μακθτι/τριασ που πραγματοποίθςε ζωσ 164 
απουςίεσ εφόςον ςυντρζχουν 
ςωρευτικά τα εξισ: α) για τισ παραπάνω από τισ 114 ζχει 
προςκομίςει δικαιολογθτικά από γιατρό που βεβαιώνουν τθν αςκζνεια, β) ο Γενικόσ 
Μζςοσ Όροσ τθσ προφορικισ βακμολογίασ, που προκφπτει από το άκροιςμα 
των μζςων όρων των δφο τετραμθνιαίων βακμών διαιροφμενο με τον αρικμό των 
διδαςκόμενων μακθμάτων ,είναι δεκαπζντε πλήρεσ και γ) δεν ζχει κάνει χρήςη τησ 
μη προςμζτρηςησ απουςιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3. 
 
9. Η φοίτθςθ των μακθτών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι/εσ 
παρακολουκοφν μόνο τα μακιματα Τομζων, Ειδικοτιτων, χαρακτθρίηεται ωσ εξισ: 
α. Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ του/τθσ μακθτι/τριασ, εφόςον το ςφνολο των 
απουςιών του/τθσ που ςθμειώκθκαν κατά το οικείο διδακτικό ζτοσ, ανεξάρτθτα 
από το λόγο ςτον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τθ Β' τάξθ Ημερθςίων ΕΠΑ.Λ. 
τισ εβδομιντα πζντε (75), για τθ Γ τάξθ Ημερθςίων ΕΠΑ.Λ. τισ εβδομιντα πζντε 
(75), για τθ Β' τάξθ Εςπερινών ΕΠΑ.Λ. τισ εβδομιντα οκτώ (78), για τθ Γ' τάξθ 
Εςπερινών ΕΠΑ.Λ. τισ εβδομιντα οκτώ (78) και για τθ Δ' τάξθ των Εςπερινών ΕΠΑ.Λ. τισ 
ογδόντα τρεισ (83) απουςίεσ. 
β. Ανεπαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτι/τριασ που ςθμείωςε πάνω από 
εβδομιντα πζντε (75) απουςίεσ για τθ Β' τάξθ Ημερθςίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από 
εβδομιντα πζντε (75) απουςίεσ για τθ Γ' τάξθ Ημερθςίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από 
εβδομιντα οκτώ (78) απουςίεσ για τθ Β' τάξθ Εςπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομιντα 
οκτώ (78) απουςίεσ για τθ Γ' τάξθ Εςπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από ογδόντα τρεισ (83) 
απουςίεσ για τθ Δ' τάξθ των Εςπερινών ΕΠΑ.Λ.. 
10. Οι μακθτζσ/τριεσ των οποίων θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ είναι 
υποχρεωμζνοι/εσ να επαναλάβουν τθ φοίτθςθ ςτθν ίδια τάξθ. 
11. Χαρακτθριςμόσ φοίτθςθσ μακθτών/τριών με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ: 
Α. Σφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 6 του ν. 3699/ 2008 (Α' 199): 
«Για τουσ μακθτζσ/τριεσ με αναπθρία και ειδικζσ εκ-παιδευτικζσ ανάγκεσ που φοιτοφν 
ςε ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, θ φοίτθςθ τουσ κεωρείται 
επαρκισ όταν: 
α) το ςφνολο των επιπλζον απουςιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) των 
προβλεπόμενων το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδών με βάςθ το ωρολόγιο 
πρόγραμμα και 
β) οι επιπλζον από τισ προβλεπόμενεσ κάκε φορά δικαιολογθμζνεσ ι αδικαιολόγθτεσ 
απουςίεσ οφείλονται αποδεδειγμζνα ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα 
αποκατάςταςθσ και κεραπείασ που πιςτοποιοφνται από τον φορζα υλοποίθςθσ». 
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Β. Σφμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α' 199) όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 48 του ν. 
4415/2016 (Α' 159) «Η φοίτθςθ των μακθτών/τριών ςτα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτθρίηεται 
επαρκισ ι όχι από το Σφλλογο Διδαςκόντων, ο οποίοσ αποφαςίηει κατά περίπτωςθ και 
ανεξάρτθτα από τον αρικμό απουςιών, ςυνυπολογίηοντασ τθν επαρκι κατάκτθςθ των 
διδακτικών ςτόχων, τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε μακθτι» 
 

Άρθρο 29 

Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων 

μαθητών/τριών που απουσιάζουν 

1. Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτών/τριών ευθφνονται εξ 
ολοκλήρου οι κηδεμόνεσ τουσ. Ο κθδεμόνασ κάκε μακθτι/τριασ που απουςίαςε από 
το ςχολείο οφείλει να γνωςτοποιεί ςτο ςχολείο τουσ λόγουσ τθσ απουςίασ άμεςα με 
ζναν από τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ που ζχει δθλώςει ςτο ςχολείο κατά τθν εγγραφι 
του/τθσ μακθτι/τριασ ςε αυτό. Η γνωςτοποίθςθ του λόγου των απουςιών 
ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά μόνο ςτθν περίπτωςθ που προ-
βλζπεται ο μθ υπολογιςμόσ τουσ κατά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων φοίτθςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 24. 
2. Ο/Η υπεφθυνοσ/η καθηγητήσ/τρια κάθε τμήματοσ οφείλει να ενημερώνει τουσ 
κηδεμόνεσ για τθν απουςία των μακθτών/τριών και να πλθροφορείται τουσ λόγουσ 
τθσ απουςίασ τουσ με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ με τθλεφώνθμα, με μινυμα 
ςταλμζνο από λογαριαςμό του ςχολείου ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο - εφόςον 
οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν υποβάλει ςτο ςχολείο ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρουν τθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ - ι ςτο κινθτό τθλζφωνο των 
γονζων/κθδεμόνων (SMS), ι με επιςτολι. Εάν θ επικοινωνία με τους 

γονείσ/κθδεμόνεσ δεν είναι εφικτι ι εάν οι γονείσ/κθδεμόνεσ αρνθκοφν τθν 
επικοινωνία ι εάν για οποιονδιποτε άλλο λόγο είναι απαραίτθτο, ςυγκαλείται το 
Συμβοφλιο του Τμιματοσ για να εξετάςει τθν αναγκαιότθτα χριςθσ ενεργειών 
παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, όπωσ, ενδεικτικά, θ προςφυγι ςε υποςτθρικτικζσ 
εκπαιδευτικζσ δομζσ ι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ. 
3. Σε περίπτωςθ που μακθτισ/τρια ζχει απουςιάςει τρεισ ςυνεχόμενεσ ημζρεσ ή 
πραγματοποιήςει τριάντα (30) ςυνολικά απουςίεσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ που είναι 
υπεφκυνοσ/θ του τμιματοσ επικοινωνεί άμεςα με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ του/τθσ 
μακθτι/τριασ (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ι με επιςτολι), πλθροφορείται τον 
λόγο των απουςιών και ενθμερώνει τον/τθ Διευκυντι/ντρια του ςχολείου. Μετά τθν 
πρώτθ ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων, ςφμφωνα με τα παραπάνω, ο/θ εκ- 
παιδευτικόσ τουσ ενθμερώνει τισ πρώτεσ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ κάκε μινα, 
εφόςον υπάρχει μεταβολι ςτον ςυνολικό αρικμό απουςιών. 


