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Φνίηεζε καζεηώλ 

 

* Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ επζύλνληαη εμ 

νινθιήξνπ νη θεδεκόλεο ηνπο (άξζξν 29).  

*Απνπζία καζεηή από πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο, ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο ή από πεξίπαην 

ρσξίο  ρξήζε κεηαθνξηθνύ κέζνπ ζεσξείηαη απνπζία από όζεο δηδαθηηθέο ώξεο πξνβιέ-

πεη ην σξνιόγην πξόγξακκα ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο (άξζξν 23, παξ.4,5). 

* Σηηο εθδξνκέο/κεηαθηλήζεηο ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο αιιά δελ παξακέ-

λνπλ ζην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλν σξνιόγην 

πξόγξακκα ή δελ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαηαρσξίδνληαη απνπζίεο 

(άξζξν 23, παξ. 6). 

 *Καηαρωξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξώληαη α) απνπζίεο έσο είθνζη ηεζζάξσλ (24) 

εκεξώλ γηα όιν ην δηδαθηηθό έηνο γηα ηνπο καζεηέο  πνπ πάζρνπλ από ζνβαξέο παζήζεηο 

(λεθξηθή αλεπάξθεηα, ζεξαπεία απνδνρήο κνζρεύκαηνο, λενπιαζίεο, ζαθραξώδε δηαβή-

ηε, κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία), [άξζξν 24, παξ. 2],  β) απνπζίεο καζεηώλ 

κέρξη είθνζη (20) εκεξώλ πνπ νθείινληαη ζε ζνβαξά θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη απαη-

ηνύλ κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα αλάξξσζεο, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, λνζειεία ζε Ννζν-

θνκείν (άξζξν 24, παξ. 3). 

Σε θάζε κία από ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο νη θεδεκόλεο ζα πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ηε 

Δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη λα πξνζθνκίζνπλ πξόζθαηε ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή 

εμηηήξην από Δεκόζην Ννζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ζπληνληζηή Δηεπζπληή Κιηλη-

θήο ηνπ ΕΣΥ.  

Καηαρωξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξώληαη νη απνπζίεο ησλ καζεηώλ ιόγσ ζπκκε-

ηνρήο ηνπο α) ζε παλειιήληνπο ή δηεζλείο αζιεηηθνύο αγώλεο κε αλώηαην όξην πέληε (5) 

εκεξώλ, β) ζε απνδεδεηγκέλεο αζιεηηθέο ππνρξεώζεηο, πξνεηνηκαζίαο ή αγσληζηηθέο, κε 

ηελ εθάζηνηε εζληθή νκάδα κε αλώηαην όξην ησλ δέθα (10) εκεξώλ, γ) ιόγσ ππνρξεσ-

ηηθήο παξνπζίαο ζε Δηθαζηήξην (άξζξν 24, παξ. 6β, 9). 

 

Υαξαθηεξηζκόο θνίηεζεο, ζπλέπεηεο (άξζξν 28) 

 

1. Η θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη σο επαξθήο ή αλεπαξθήο κε βάζε ην γεληθό ζύλνιν ησλ 

απνπζηώλ πνπ ζεκεηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. 

2. Δεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ησλ θεδεκόλσλ λα ελεκεξώλνπλ ην ζρνιείν γηα ηνπο ιό-

γνπο απνπζίαο ησλ καζεηώλ, θαηά ηνλ ραξαθηεξηζκό θνίηεζεο νη απνπζίεο δελ δηα-

θξίλνληαη ζε δηθαηνινγεκέλεο θαη αδηθαηνιόγεηεο. 

3. Επαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηώλ εθόζνλ ην ζύλνιν ησλ απνπζηώλ ηνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηόλ δεθαηέζζεξηο (114). 

4. Αλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείσζε πάλω από εθαηόλ 

δεθαηέζζεξηο (114) απνπζίεο. Οη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη α-

λεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ ίδηα ηάμε. 



5. Εηδηθά γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-18 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επαξθήο θαη ε 

θνίηεζε καζεηή πνπ πξαγκαηνπνίεζε έσο 164 απνπζίεο εθόζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά 

ηα εμήο: α) γηα ηηο παξαπάλσ από ηηο 114 έρεη πξνζθνκίζεη δηθαηνινγεηηθά από γηαηξό 

πνπ βεβαηώλνπλ ηελ αζζέλεηα, β) ν Γεληθόο Μέζνο Όξνο ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο, 

πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ όξσλ ησλ δύν ηεηξακεληαίσλ βαζκώλ δηαη-

ξνύκελν κε ηνλ αξηζκό ησλ δηδαζθόκελσλ καζεκάησλ, είλαη δεθαπέληε πιήξεο θαη γ) 

δελ έρεη θάλεη ρξήζε ηεο κε πξνζκέηξεζεο απνπζηώλ γηα ιόγνπο πγείαο. 

 

Παηδαγωγηθά κέηξα (άξζξν 31) 

 

Σηηο πεξηπηώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ δελ βειηηώλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ν Σύι-

ινγνο ησλ Δηδαζθόλησλ πξνβαίλεη ζηε ιήςε κέηξσλ, ηα νπνία είλαη: α)πξνθνξηθή πα-

ξαηήξεζε, β) επίπιεμε, γ) απνβνιή από ηα καζήκαηα κίαο (1) εκέξαο, δ) απνβνιή από 

ηα καζήκαηα δύν (2) εκεξώλ, ε) αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Οη καζεηέο πνπ απνβάιινληαη παξακέλνπλ ηηο εκέξεο ηεο απνβνιήο ζην ζρνιείν, νη ώ-

ξεο απνπζίαο ηνπο από ηελ ηάμε θαηαρσξίδνληαη θαη απαζρνινύληαη κε επζύλε ηνπ Δη-

επζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

Εάλ καζεηήο παξαθσιύεη ηε δηεμαγσγή καζήκαηνο, είλαη δπλαηόλ λα ηνπ επηβιεζεί 

πξνθνξηθή παξαηήξεζε θαη λα απνκαθξπλζεί από ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ιακβάλν-

ληαο απνπζία. Σε πεξίπησζε επαλαιακβαλόκελσλ σξηαίσλ απνκαθξύλζεσλ θαη πάλησο 

κεηά από ηξεηο απνκαθξύλζεηο από ηνλ/ηελ ίδην/α δηδάζθνληα/νπζα ή πέληε ζπλνιηθά, 

ην Σπκβνύιην ηνπ Τκήκαηνο εμεηάδεη ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ρεηξηζκνύο. 

*Όηαλ πξαγκαηνπνηνύληαη απνπζίεο ζε ώξεο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο (ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλεο ηεο πξώηεο ή ηειεπηαίαο ώξαο), κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο, ρσξίο ηελ ά-

δεηα ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, αλαδεηνύληαη νη ιόγνη θαη πξαγκαηνπνηνύληαη ελέξγεη-

εο παηδαγσγηθνύ ραξαθηήξα πνπ, ελδερνκέλσο, θξίλνληαη απαξαίηεηεο. 

 

* ε πεξίπηωζε απώιεηαο δηδαθηηθώλ ωξώλ, ε αλαπιήξωζε ηνπο εμαζθαιίδε-

ηαη κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: α) αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ ενξηώλ κε ηελ παξάι- 

ιειε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ενξηώλ θαη ησλ καζεκάησλ, β) πεξηνξηζκόο ησλ εξγάζηκσλ 

εκεξώλ ησλ πνιπήκεξσλ εθδξνκώλ θαη γ) πεξηθνπή πεξηπάησλ θαη εθδξνκώλ. 

* Αλ ηα ζρνιεία δελ ιεηηνπξγήζνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 15 εξγάζηκσλ εκε-

ξώλ, ην δηδαθηηθό έηνο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα αληίζηνηρν ή κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηε-

κα κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ κεηά από εηζήγεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δηεπζπληή Πξσ-

ηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. 

 

Είλαη απηνλόεην όηη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε απνξία ζαο. 
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