
∆ικαιολόγηση απουσιών 
Π.∆. 104/1979  

Άρθρο 25 (όπως αντικ/θηκε µε το Αρ.3 του Π.∆. 485/83)  

Παρ. 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του µαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο 
κηδεµόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των µαθητών 
-τµήµατος ή τάξεως-, αφού ενηµερώσει τον ∆/ντή του σχολείου, ότι ο µαθητής συµπλήρωσε 
ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωµένος να 
ενηµερώσει τον κηδεµόνα µε ταχυδροµική επιστολή, η οποία στέλνεται µε την µέριµνα του 
σχολείου από 1 έως 5 κάθε µήνα για τις απουσίες του µήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 
20 Μάη για το πρώτο 15/µερο του ίδιου µήνα.  
Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεµόνας ενηµερώνεται και για κάθε άλλο θέµα που αφορά 
τη σχολική κατάσταση του µαθητή.  

Γ2/2051/29-09-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
ΙΙΙ. Το άρθρο 3 ορίζει τις διαδικασίες ενηµέρωσης των γονιών και δικαιολόγησης των 
απουσιών.  
α)Αµέσως µετά τη συµπλήρωση της 30ης απουσίας του µαθητή, ενηµερώνεται ο κηδεµόνας µε 
κλειστή ταχυδροµική επιστολή (ατελώς) η οποία αποστέλλεται από 1-5 κάθε µήνα συνεχώς και 
µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους για τη διαρκή ενηµέρωση για τις πραγµατοποιούµενες τον 
προηγούµενο µήνα απουσίες. Η ευθύνη της αποστολής της επιστολής είναι αποκλειστικά 
ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή µε την πρόσθετη υποχρέωση της σχετικής ενηµέρωσης του 
∆/ντή του σχολείου.  
Ο τύπος της επιστολής µπορεί να περιλαµβάνει τρεις παραγράφους: Φοίτηση, Ειδικά 
προβλήµατα, παρατηρήσεις για την πρόοδο, εφόσον και όταν κρίνεται απαραίτητο.  

200/21/Γ2/2774/11-10-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Α.1. Η ενηµέρωση αυτή , .........., θα γίνεται µε κλειστή επιστολή (ΑΤΕΛΩΣ) σε φάκελο 
τυποποιηµένο, που οι διαστάσεις του θα είναι , 12 εκατ. και 23,5 εκατ..  
2. Οι επιστολές αυτές για να παραλαµβάνονται ατελώς από τα αντίστοιχα ταχυδροµικά 
γραφεία θα πρέπει:  
α)  
β)Οι φάκελοι τους να φέρουν στο δεξί πάνω µέρος της συνεχούς επιφανείας τους την ένδειξη 
``ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ`` και κάτω την µονογραφή του αντίστοιχου δ/ντή του σχολείου  
γ) Οι φάκελοι να φέρουν τον τίτλο του σχολείου, να είναι σφραγισµένοι µε την επίσηµη 
σφραγίδα του και στις διευθύνσεις του αποστολέα και παραλήπτη να έχουν αναγραφεί οι 
αντίστοιχοι ταχ. κώδικες.  
δ) Να στέλνονται σαν απλές επιστολές χωρίς ιδιαίτερο χαρακτηρισµό, όπως ΕΠΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙ 
κ.λ.π. 

 

Παρ. 2. Ο κηδεµόνας κάθε µαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα 
κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να ενηµερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του 
µαθητή λαµβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σηµείωµα του υπεύθυνου καθηγητή. Η επιστολή 
της §1 αποστέλλεται στο κηδεµόνα ανεξάρτητα από την προσέλευση του ή όχι στο σχολείο 
και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σηµείωµα.  

Παρ. 3. Ο κηδεµόνας κάθε µαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο 
περισσότερο από δύο ηµέρες, είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει ο ίδιος, το βραδύτερο 
µέχρι και τη δεκάτη µέρα από την επιστροφή του µαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δηµόσιου 
νοσηλευτικού ιδρύµατος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να 
πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.  
Η βεβαίωση αυτή µπορεί να χρησιµεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. 
Μετά την ανωτέρω προθεσµία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόµενο εκπρόθεσµα δεν γίνεται 
δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται µε αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο 



απαραιτήτως.  
Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ηµερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών 
οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σηµείωµα του κηδεµόνα που προσκοµίζεται από 
τον ίδιο αποκλειστικά δέκα µέρες από την επιστροφή του µαθητή στο σχολείο.  
Με τον τρόπο αυτό ο κηδεµόνας µπορεί να δικαιολογήση το πολύ δέκα ηµέρες αθροιστικά για 
όλο το έτος.  

Παρ. 4.Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου δε δεσµεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει µε ικανά και επαρκή στοιχεία 
τους πραγµατικούς λόγους απουσίας του µαθητή. 

 

Γ2/2930/20-10-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Παρέχουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:  
1. Απουσίες µεµονωµένες ή συνεχείς µέρους του ηµερησίου προγράµµατος λειτουργίας του 
Σχολείου, µπορούν να δικαιολογηθούν µόνο αν πραγµατοποιήθηκαν µε την άδεια του 
∆ιευθυντή του σχολείου. Στη περίπτωση αυτή ο ∆ιευθυντής του σχολείου κάνει σχετική 
παρατήρηση στο ηµερήσιο δελτίο απουσιών της τάξεως ή του τµήµατος.  
2. Ο κηδεµόνας µπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του µαθητή µίας ή δύο 
ηµερών, µόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ηµερησίου προγράµµατος λειτουργίας 
του σχολείου. Οι µέρες αυτές δεν µπορεί να είναι αθροιστικά για όλο το έτος περισσότερες των 
δέκα (10). Το συνολικό άθροισµα των απουσιών που µπορεί να δικαιολογηθούν µε τον τρόπο 
αυτό δεν είναι σταθερός αριθµός για όλα τα σχολεία ή για όλες τις τάξεις. Εξαρτάται από το 
συνολικό αριθµό διδακτικών ωρών κάθε µέρας για τις δέκα µέρες (4/ωρα, 5/ωρα, 6/ωρα).  
3. Οταν η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής, δεν εξάγεται προαγωγικό ή απολυτήριο 
αποτέλεσµα τον Ιούνιο, τόσο για τους µαθητές του Γυµνασίου, όσο και για τους µαθητές του 
Λυκείου.  
Οι µαθητές αυτοί παραπέµπονται σε συµπληρωµατική εξέταση το Σεπτέµβριο και το περί 
προαγωγής ή απολύσεως αποτέλεσµα αυτών εξάγεται κατά τις κείµενες διατάξεις µετά την 
συµπληρωµατική εξέταση του Σεπτεµβρίου.  
4. Τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά απουσιών καταχωρίζονται στο κανονικό πρωτόκολλο 
αλληλογραφίας του σχολείου.  

Γ2/6032/16-12-1986 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Πρωτοκόλληση δικαιολογητικών απουσιών  
Με αφορµή παράπονα και διαµαρτυρίες γονέων και κηδεµόνων σχετικά µε το αντικείµενο του 
θέµατος, παρακαλούµε τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά απουσιών να πρωτοκολλούνται στο 
πρωτόκολλο του σχολείου σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.3 του Π.∆. 485/83 και των 
Γ2/2651/83, Γ2/3385/83 εγκυκλίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και στη συνέχεια να χορηγείται µε ειδικό 
σηµείωµα, στον ενδιαφερόµενο ο αριθµός πρωτοκόλλου που έλαβε.  
Εκπρόθεσµες αιτήσεις για δικαιολόγηση απουσιών θα πρωτοκολλούνται κατά τον ίδιο τρόπο 
και θα αντιµετωπίζονται στη συνέχεια από το σύλλογο των καθηγητών σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις.  

Γ2/323/10-02-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Ο ∆ιευθυντής του σχολείου, συνεπικουρούµενος από τους διδάσκοντες και τους 
εφηµερεύοντες καθηγητές, οφείλει να ενηµερώνει µε τον προσφορότερο τρόπο τους 
κηδεµόνες των µαθητών, όταν οι τελευταίοι απουσιάζουν. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί να γίνεται 
προσωπικά ή τηλεφωνικά ή ακόµα και µε ταχυδροµική επιστολή κατά την προσωπική εκτίµηση 
του ∆ιευθυντή και κατά περίπτωση.  
Οι κηδεµόνες των µαθητών πρέπει να είναι απολύτως ενήµεροι τόσο για τις 
πραγµατοποιούµενες απουσίες των µαθητών, όσο και για το σύνολο των απουσιών, µε βάση 
τις οποίες η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής ή ανεπαρκής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ.24 
του Π.∆. 104/79.  
Επισηµαίνουµε ότι ολιγόωρη ή πολύωρη ή ακόµα ολιγοήµερη ή πολυήµερη οµαδική 
αποµάκρυνση των µαθητών για οποιονδήποτε λόγο από το σχολείο δεν εµπίπτουν σε καµία 
περίπτωση στις διατάξεις της §3 του Αρ.25 του Π.∆.104/79. 



 

Παρ. 5. Σε καµία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογηµένες απουσίες µαθητών:  
α)Όταν πραγµατοποιούνται χωρίς την άδεια του ∆ιευθυντή του σχολείου σε ώρες του 
ηµερησίου προγράµµατος λειτουργίας του σχολείου, µεµονωµένες ή συνεχείς. Για την πρώτη 
και την τελευταία διδακτική ώρα του ηµερησίου προγράµµατος λειτουργίας του σχολείου είναι 
δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόµενες σε 
εξαιρετικά σοβαρούς αντικειµενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές 
συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε σχολείου.  
β)Όταν οφείλονται σε οµαδική, κατά την κρίση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου 
Μέσης Εκπαίδευσης, αποµάκρυνση των µαθητών από το σχολείο.  

Γ2/2930/20-10-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Παρέχουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:  
1. Απουσίες µεµονωµένες ή συνεχείς µέρους του ηµερησίου προγράµµατος λειτουργίας του 
Σχολείου, µπορούν να δικαιολογηθούν µόνο αν πραγµατοποιήθηκαν µε την άδεια του ∆/ντή 
του σχολείου.  
Στη περίπτωση αυτή ο ∆ιευθυντής του σχολείου κάνει σχετική παρατήρηση στο ηµερήσιο 
δελτίο απουσιών της τάξεως ή του τµήµατος.  

Ε2/274α/09-05-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 368/85/16/85/ 8.5.1985 γνωµοδότηση της νοµικής 
διεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό και σας κοινοποιείται, οι 
απουσίες µαθητών που οφείλονται σε αποχή από τα µαθήµατα π.χ. λόγω κρούσµατος 
ηπατίτιδας ή σε κατάληψη του διδακτηρίου, σε καµιά περίπτωση δεν θεωρούνται 
δικαιολογηµένες και υπολογίζονται στο συνολικό αριθµό των απουσιών κάθε µαθητή.  
Αντιθέτως δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη (ούτε ως δικαιολογηµένες) και να καταλογιστούν 
στους µαθητές εκείνους που µε οποιονδήποτε τρόπο εδήλωσαν την εµµονή τους στις 
µαθητικές υποχρεώσεις, δεν έλαβαν µέρος στην κατάληψη και συνεπώς εκδήλωσαν πρόθεση 
να µη ακολουθήσουν τη διδασκαλία των µαθηµάτων. Για τη συνδροµή των όρων αυτών 
αρµόδιος είναι να αποφανθεί ο σύλλογος των καθηγητών ,όπως προκύπτει από το σύνολο 
των ισχυουσών διατάξεων. 

 

Παρ. 6. (όπως διαµορφώθηκε µε το Αρ.5 § 6 του Π.∆.54/84)  
Οι δικαιολογηµένες απουσίες των µαθητών που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού, αθροίζονται και λαµβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισµό της 
φοίτησης κάθε µαθητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ.2 αυτού του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος.  
Για αυτές τις απουσίες συντάσσεται αµέσως µετά τη λήξη κάθε τριµήνου ειδική πράξη του 
συλλόγου των διδασκόντων.  

Γ2/2651/1983 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Παρ. 3. εδ. στ`) Τα δικαιολογητικά γενικώς δε δεσµεύουν το σύλλογο, όταν υπάρχουν 
συγκεκριµένοι λόγοι ή πράξεις που αποδεικνύουν ότι οι προβαλλόµενοι λόγοι δεν είναι 
αληθείς.  
εδ. η`) Τέλος, κάθε τρίµηνο συντάσσεται πράξη για τη φοίτηση των µαθητών (απουσίες που 
δικαιολογούνται από τον κηδεµόνα, απουσίες που δικαιολογούνται από γιατρό κτλ.) 

 

Παρ. 7. Οπου στο παρόν Άρθρο αναφέρεται ο κηδεµόνας του µαθητή, νοείται ο πατέρας ή η 
µητέρα ή οποιοδήποτε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειµένου 
µόνο περί µαθητών που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  
Οι µαθητές που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά 
την υποχρέωση για την δικαιολόγηση των απουσιών τους. 



ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ  

Π.∆. 104/1979  

Άρθρο 21  
Παρ. 1. ∆ια τον χαρακτηρισµόν κατά την έννοιαν του Αρ.24 του παρόντος Π.∆. της φοιτήσεως 
των µαθητών δεν λαµβάνοντα υπ` όψιν:  
α)Απουσίαι εκ του σχολείου κατά τας ώρας λειτουργίας αυτού µαθητών αποστελλοµένων εις 
το εξωτερικό ή το εσωτερικόν δι` ειδικήν αποστολήν δυνάµει εγγράφου εντολής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή του οικείου Νοµάρχου.  
β)Απουσίαι µαθητών απασχολουµένων οπωσδήποτε εις εργασίαν ανατεθείσαν αυτοίς υπό 
του ∆/ντού ή δια πράξεως του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων.  
γ)Απουσίαι µαθητών δια την προσέλευσιν των ενώπιον του Συµβουλίου επιλογής οπλιτών 
προσηκόντως αποδεδειγµένην.  
δ)Απουσία λόγω συµµετοχής εις επισήµους αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουµένη υπό της 
αρµοδίας δηµοσίας αθλητικής αρχής.  
ε)Απουσίαι µαθητών α)του Καθολικού ∆όγµατος κατά τας εορτάς του Μνηστήρος Ιωσήφ, της 
Αγίας ∆ωρεάς και από της προτεραίας µέχρι της εποµένης του Λατινικού Πάσχα, β)του 
Εβραϊκού Θρησκεύµατος την προτεραίαν και την 1ην του Εβραϊκού έτους, την ηµέραν της 
Εξιλεώσεως ως και την προτεραίαν και την ηµέραν του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του 
Μουσουλµανικού Θρησκεύµατος κατά τας ηµέρας των εορτών Σεκέρ Μπαιράµ και Κουρµπάν 
Μπαιράµ και την πρωτεραίαν εκάστης τούτων.  
στ)Απουσία των µαθητών συνεπεία µετεγγραφής εις Γυµνάσιο ή Λύκειον ετέρας πόλεως επί 
τρεις ηµέρας, µη περιλαµβανοµένης εις ταύτας της ηµέρας της εκδόσεως του προς 
αποχώρησιν του µαθητού υπηρεσιακού σηµειώµατος.  
ζ)Απουσία µαθητών απαλλασσοµένων νοµίµως εν µέρει ή εν όλω εκ της συµµετοχής αυτών 
εις την διδασκαλίαν µαθηµάτων κατά τα εν τω εποµένω άρθρω οριζόµενα. (Τα επόµενα 
εδάφια προστέθηκαν µε το Αρ.1 του Π.∆.485/83)  
η)Απουσία µαθητών από το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του οφειλόµενες σε ολιγόωρη 
ή ολιγοήµερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται κατά τόπους 
από τον Οικείο Νοµάρχη.  
θ)Απουσία µαθητών από το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του, που οφείλονται στις 
προβλεπόµενες από το άρθρο 27 του Π.∆.104/79 και του άρθρου 30 του Π.∆./294/79 
κυρώσεις και µέχρι τριών (3) ηµερών κατά την κρίση του Συλλόγου των διδασκόντων σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις της §3 του άρθρου 28 του Π.∆. 104/79 και του άρθρου 31 του 
Π.∆.294/79  
ι)Απουσίες µαθητών µέχρι τριών το πολύ ηµερών κατά µήνα οφειλόµενες στην ανάγκη 
µεταγγίσεως αίµατος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυµα λόγω µεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής 
αναιµίας από την οποίαν πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν µπορούν να υπερβούν αθροιστικά 
για όλο το έτος τις απουσίες 24 ηµερών  
ια)Απουσίες µαθητών οφειλόµενες σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόµενη σε χώρες του 
εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ηµερών για την 
µετάβαση και επιστροφή πέρα από τις βεβαιούµενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.  

Γ2/49918/19-05-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Χαρακτηρισµός φοίτησης µαθητών µε µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία  

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία µας σχετικά µε το χαρακτηρισµό 
φοίτησης των µαθητών που φοιτούν στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σας 
πληροφορούµε ότι, όπως προκύπτει από τα µε αριθ. πρωτ.Υ4α/0ικ 9369/ 28-1-2005 και Υ4α/ 
Οικ2314/10-1-2005 έγγραφα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η 
µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία όπως και η δρεπανοκυπαρική αναιµία από πλευράς ιατρικών 
προβληµάτων ισοδυναµούν µε την οµόζυγη µεσογειακή αναιµία.  
Κατά συνέπεια, για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών που πάσχουν από 
µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, ισχύει το εδάφιο ι, άρθρο 1 του Π∆ 485/83 (ΦΕΚ 184, τ.Α`/ 
21-12-1983).  

Παρακαλούµε να ενηµερωθούν όλα τα σχολεία της αρµοδιότητας σας.  



Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

Γ2/6870/03-12-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

..... σχετικά µε τις απουσίες µαθητών που οφείλονται σε απεργία των Μέσων Συγκοινωνίας 
σας πληροφορούµε ότι δεν λαµβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισµό της φοίτησης κατ΄ 
αναλογία του άρθρου 1 του Π.∆. 485/83. 

Π.∆. 104/1979  

Άρθρο 28  

Παρ. 3. Οι αποβαλλόµενοι µαθηταί δύναται να παραµένουν εις το σχολείο κατά τας ώρας 
διδασκαλίας των µαθηµάτων απασχολούµενοι µερίµνη του ∆/ντού του σχολείου.  

Ε3/1108/15-02-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Με αφορµή σχετικό ερώτηµα που υποβλήθηκε στην υπηρεσία µας, σας γνωστοποιούµε τα 
ακόλουθα:  
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ.1 εδαφ. θ` του Π.∆.485/83 ο σύλλογος των διδασκόντων 
ενός σχολείου έχει την δυνατότητα να µη λάβει υπόψη του, κατά το χαρακτηρισµό και φοίτηση 
των µαθητών, τις απουσίες τριών (3) ηµερών που οφείλονται σε πειθαρχικές κυρώσεις.  
2. Όταν οι απουσίες αυτές ανήκουν σε περισσότερες από τρεις ηµέρες τότε ο σύλλογος των 
καθηγητών έχει την δυνατότητα να µην υπολογίσει, από το σύνολο των απουσιών αποβολής, 
όσες απουσίες πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις µόνο συγκεκριµένες ηµέρες, τις οποίες ηµέρες 
επιλέγει κατά την κρίση του.  
3.Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι απουσίες αυτές να σηµειώνονται στο βιβλίο απουσιών 
κατά τρόπο διακεκριµένο  

Γ2/339/21-01-1991 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

∆ιευκρινίζοντας την 232/2/42/Γ2/4030/29-12-1983 εγκύκλιό µας σας πληροφορούµε ότι οι 24 
ηµέρες απουσιών που προβλέπονται από το αρ.1 παρ. 1 του Π.∆. 485/83 δεν είναι 
απαραίτητο για τους αιµορροφιλικούς µαθητές να κατανέµονται κατά µήνα, αλλά µπορούν να 
είναι συνεχόµενες ή µη.  

232/2/42/Γ2/4030/29-12-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Η απόφαση 42373/21.4.76 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. παρέχει την δυνατότητα στους µαθητές που 
πάσχουν από αιµορροφιλία να προσέρχονται σε κατατακτήρια εξέταση κατά τις εξεταστικές 
περιόδους Ιουνίου, Σεπτεµβρίου στο σχολείο τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.∆. 
1197/72.  
Για τους ανωτέρω µαθητές είναι δυνατόν ακόµα να ισχύσουν κατ` αναλογία οι διατάξεις της 
παρ. ι` αρ. 1 του Π.∆.485/83 που αφορούν τους πάσχοντες από µεσογειακή ή 
δρεπανοκυτταρική αναιµία µαθητές, στις περιπτώσεις που εµφανίζουν αίµαθρα και η 
αναπτυσσόµενη βαθµιαία αιµορροφιλική αρθροπάθεια υποχρεώνει τους µαθητές αυτούς σε 
ακινησία για µικρό ή µεγάλο διάστηµα. Η εµφάνιση του συµπτώµατος των αιµάθρων 
αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του κέντρου αιµορροφιλικών της Εθνικής Υπηρεσίας 
αιµοδοσίας.  

Ε3/40/14-02-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Ύστερα από τα α) και β) σχετικά, αναφορικά µε τις απουσίες µαθητών όλες τις ώρες του 
ηµερησίου προγράµµατος λειτουργίας του σχολείου, που οφείλονται σε αποκλεισµό λόγω 
κακοκαιρίας, σας γνωρίζουµε ότι οι απουσίες αυτές µπορούν να δικαιολογηθούν κατ` 
εξαίρεση των κειµένων διατάξεων (Π.∆.294/79, 485/83) µόνο από το σύλλογο καθηγητών 
εφόσον οι απουσίες αυτές οφείλονται στον αποκλεισµό λόγω κακοκαιρίας και όχι από άλλη 



αιτία. Τον αποκλεισµό βεβαιώνει η αρµόδια υπηρεσία της νοµαρχίας.  
Όταν τα σχολεία κλείνουν µε απόφαση του νοµάρχη λόγω κακοκαιρίας δεν σηµειώνονται 
απουσίες.  

Γ2/4820/20-09-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Σε όσους µαθητές µεταβούν στον τόπο καταγωγής τους για άσκηση του εκλογικού τους 
δικαιώµατος, δεν θα υπολογιστούν για το χαρακτηρισµό της φοίτησης τους απουσίες µίας ή 
δύο ηµερών κατά περίπτωση.  

Γ2/4814/10-09-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Επίσης για τον ίδιο λόγο, δεν θα υπολογιστούν για τον χαρακτηρισµό της φοίτησης οι 
απουσίες µιας ή δύο ηµερών, κατά περίπτωση, των µαθητών που αποδεδειγµένα θα 
µετακινηθούν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) για να ψηφίσουν.  

Ε3/128/19-04-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Σε απάντηση .......... σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  
1.......  
2. Οι απουσίες µαθητή που οφείλονται σε προφυλάκιση δεν δικαιολογούνται είτε αυτός κριθεί 
ένοχος είτε αθώος.  
3.......  
4. Για νοσηλεία µακράς διαρκείας σε νοσοκοµείο (τουλάχιστον τρίµηνο), µπορεί να 
εφαρµοσθεί η Φ.105/Ε1/550/82 υπουργική απόφαση και ο ενδιαφερόµενος να εξετασθεί σαν 
κατ` ιδίαν διδαχθείς (εφόσον βέβαια ανήκει στις κατηγορίες που ορίζουν η παραπάνω 
απόφαση και η Ε3/1137/84 η οποία την συµπλήρωσε.  
5. Όσον αφορά την επιδηµία γρίπης ή ανεµοβλογιάς που είχε σαν αποτέλεσµα να σηµειωθεί 
µεγάλος αριθµός απουσιών, ο σύλλογος των διδασκόντων εξαντλεί την επιείκεια του, στα 
πλαίσια πάντα των διατάξεων του Π.∆.485/83.  

Γ2/5904/19-10-1992 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Απουσίες µαθητών που σηµειώνονται εξαιτίας της παρουσίας τους σε δικαστήριο, δεν θα 
λαµβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισµό της φοίτησης τους, προσκοµίζοντας στο σχολείο 
σχετικό δικαιολογητικό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Φοίτηση µαθητών 
Β.∆. 20.6/08-07-1955  

Άρθρο 4  
∆ύο φορές Στάσιµοι  
Παρ. 4. Μαθητής υποχρεωθείς να επαναλάβη δις τα µαθήµατα της αυτής τάξεως συνεπεία 
υστερήσεως εις τας εξετάσεις του δεν δύναται να εγγραφή εκ τρίτου εις το αυτό σχολείον, εφ` 
όσον λειτουργεί εν τη αυτή πόλει και έτερον σχολείον του αυτού τύπου, ει µη µόνον µετά 
εγκριτικήν απόφασιν του συλλόγου των καθηγητών.  

Β.∆. 20.6/08-07-1955  

Άρθρο 70  
Παρ. 3. Απαγορεύεται απολύτως η ταυτόχρονος φοίτησις µαθητού εις πλείονα του ενός 
σχολεία Μ.Ε. του αυτού τύπου.  

Παρ. 4. Μαθηταί µη προσκοµίζοντες νοµίµους τίτλους σπουδών εν ουδεµιά περιπτώσει 
γίνονται δεκτοί προς εγγραφήν ή εξέτασιν.  

Α.Ν. 2517/1940  

Άρθρο 13  
Φοίτησις εις δηµόσια σχολεία προσώπων µη επισήµως ως µαθητών εγγεγραµµένων προς 
απλήν ακρόασιν των εν αυτοίς διδασκοµένων µαθηµάτων απαγορεύεται.  

Ν. 1566/1985  

Άρθρο 2  
Παρ. 3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δηµοτικό και στο Γυµνάσιο, εφόσον ο µαθητής δεν 
έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιµέλεια του πρoσώπου του 
ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του προς φοίτηση τιµωρείται σύµφωνα 
µε το Άρθρο 458 του ποινικού κώδικα.  

Π.∆. 420/1978  

Άρθρο 10  
Μαθηταί απορριπτόµενοι κατά τας απολυτηρίους του Γυµνασίου εξετάσεις δύνανται τη αιτήσει 
των να επανεγγραφούν προς επανάληψιν της κανονικής εις την Τρίτην (Γ`) τάξιν φοιτήσεως 
των. ∆ια της επαναγραφής ταύτης δηµιουργείται νέα κανονική µαθητική κατάστασις, αίρουσα 
την προηγουµένην ως και το εξ αυτής απορρέον δικαίωµα προσελεύσεως εις εξετάσεις επί 
µόνων των µαθηµάτων εις τα οποία υστέρησαν κατά τας προηγηθείσας απολυτηρίους 
εξετάσεις.  

Π.∆. 104/1979  

Άρθρο 8  
Παρ. 10. ∆ια το από της ενάρξεως των µαθηµάτων µέχρι της ηµέρας της εκπροθέσµου 
εγγραφής χρονικό διάστηµα, αι απουσίαι των µαθητών λογίζονται στο ακέραιον.  

Παρ. 11. Εις εκτάκτους περιπτώσεις ο ΓΕΜΕ εγκρίνη την εκπρόθεσµη εγγραφή µαθητών 
ξένων ή Ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής χωρίς να καταλογίζονται οι απουσίες κατά την 
§10.  

Γ2/2820/12-07-1988 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  



Ύστερα από ερωτήµατα που υποβάλλονται στην υπηρεσία µας σας πληροφορούµε ότι 
µαθητής που απορρίπτεται κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου και ο οποίος έχει 
ζητήσει αναβαθµολόγηση γραπτών δοκιµίων του, υποχρεούται να φοιτά κατά το επόµενο 
σχολικό έτος στην τάξη που απερρίφθη, µέχρις ότου εκδοθούν τα αποτελέσµατα από την 
αναβαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων του.  
Σε περίπτωση που ο µαθητής προαχθεί ύστερα από την αναβαθµολόγηση, θα εγγραφεί στην 
επόµενη τάξη και θα µεταφερθούν για τον χαρακτηρισµό της φοίτησης του σ` αυτή οι 
απουσίες που σηµείωσε µέχρι τότε.  

Π.∆. 104/1979  

Άρθρο 20  
Παρ. 1. Η προαγωγή και η απόλυσις των µαθητών Γυµνασίων και Λυκείων εξαρτάται εκ της 
τακτικής αυτών φοιτήσεως εις το σχολείον και εκ της κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους 
επιδόσεως τους.  

Παρ. 2. Η τακτική φοίτησις ή απουσία των µαθητών εκ του σχολείου κατά τας ώρας 
λειτουργίας αυτού αποτελούν τα κριτήρια δια τον χαρακτηρισµόν της φοιτήσεως αυτών ως 
επαρκούς ή ελλιπούς ή ανεπαρκούς  

Παρ. 3. Αι απουσίαι αριθµούνται ανά µία δι` εκάστην διδακτικήν ώραν  

Παρ. 4. Απουσίαι µαθητού εκ των πολιτιστικών εκδηλώσεων ή αθλητικών τοιούτων, 
πραγµατοποιουµένων εν τω πλαισίω του ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου, λογίζεται 
ως απουσία εκ των διδασκοµένων µαθηµάτων επί ισαρίθµους διδακτικάς ώρας, η δε απουσία 
εξ ηµερησίας εκδροµής ή περιπάτου λογίζεται ως απουσία επί ισαρίθµους διδακτικάς ώρας 
όσα και τα ωριαία µαθήµατα, τα µη διδαχθέντα εκ του λόγου τούτου κατά την ηµέραν αυτήν. 
Εξαίρεση χωρεί εις ας περιπτώσεις κατά την κρίσιν του ∆/ντού του σχολείου η εις τας 
ανωτέρω εκδηλώσεις συµµετοχή του µαθητού καθίσταται εκ των πραγµάτων αδύνατος.  

Ν. 3149/2003 ( ΦΕΚ 141 τ.Α΄)  

Άρθρο 13  

Παρ. 46. α) Η φοίτηση των µαθητών δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης αρµοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., που ως αθλητές-µέλη των ελληνικών εθνικών 
οµάδων, οι οποίες συµµετέχουν σε Ολυµπιακούς Αγώνες και Παγκόσµια Πρωταθλήµατα, 
υπερέβησαν το προβλεπόµενο όριο δικαιολογηµένων και αδικαιολόγητων απουσιών, 
θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

αα) Οι επιπλέον αυτές απουσίες οφείλονται αποδεδειγµένα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις, 
προετοιµασίας ή αγωνιστικές, µε την εθνική οµάδα και ββ) Έχει καλυφθεί, µε παρακολούθηση 
των µαθηµάτων της τάξης στην οποία φοιτούν ή µε διδακτική στήριξη που προβλέπεται στην 
περίπτωση δ", το ήµισυ τουλάχιστον των προβλεπόµενων από το αναλυτικό πρόγραµµα 
διδασκαλίας της οικείας τάξης ωρών διδασκαλίας, µετά την αφαίρεση του αριθµού των 
προβλεπόµενων κάθε φορά δικαιολογηµένων και αδικαιολόγητων απουσιών.  

β) Η φοίτηση των µαθητών δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
αρµοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., που ως αθλητές-µέλη των ελληνικών εθνικών οµάδων, οι οποίες 
συµµετέχουν σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα ή διεθνείς διοργανώσεις προκειµένου για αθλή-
µατα για τα οποία δεν διεξάγονται Ευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα αντίστοιχου επιπέδου, 
θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

αα) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει το 50% των προβλεπόµενων από το οικείο 
αναλυτικό πρόγραµµα ωρών διδασκαλίας.  
ββ) Οι επιπλέον από τις προβλεπόµενες κάθε φορά δικαιολογηµένες και αδικαιολόγητες 
απουσίες οφείλονται αποδεδειγµένα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις, προετοιµασίας ή 
αγωνιστικές, µε την εθνική οµάδα και  



γγ) οι συνολικές ώρες παρακολούθησης τους, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της 
διδακτικής στήριξης που προβλέπεται στην περίπτωση δ`, καλύπτουν τουλάχιστον το 70% 
του συνόλου των προβλεπόµενων ωρών διδασκαλίας.  

γ) Η φοίτηση των µαθητών δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
αρµοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., που ως αθλητές-µέλη των ελληνικών εθνικών οµάδων, οι οποίες 
συµµετέχουν σε Μεσογειακούς και Βαλκανικούς Αγώνες, καθώς και σε Πανελλήνια Πρωτα-
θλήµατα, θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

αα) οι επιπλέον απουσίες των δικαιολογηµένων και αδικαιολόγητων, που προβλέπονται κάθε 
φορά από τις ισχύουσες διατάξεις, οφείλονται αποδεδειγµένα στις αθλητικές τους 
υποχρεώσεις, προετοιµασίας ή αγωνιστικές, µε την εθνική οµάδα και  
ββ) το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει το όριο των 164 απουσιών, τηρουµένων 
των διατάξεων που αφορούν το συνυπολογισµό του µέσου όρου, της προφορικής 
βαθµολογίας για το χαρακτηρισµό της φοίτησης.  

δ) Στους αθλητές των περιπτώσεων α` και β` που αδυνατούν να καλύψουν τον 
προβλεπόµενο από τις οικείες διατάξεις ελάχιστο αριθµό ωρών παρακολούθησης παρέχεται 
ειδική διδακτική στήριξη που συνίσταται στην κάλυψη των απαιτούµενων γνώσεων για τη 
συνέχιση των σπουδών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Πολιτισµού ρυθµίζεται η οργάνωση και ο τρόπος παροχής της ειδικής 
διδακτικής στήριξης. Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε τα 
οποία θα αποδεικνύεται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι µαθητές-αθλητές των ανωτέρω 
περιπτώσεων δεν παρακολούθησαν τα µαθήµατα τους λόγω των υποχρεώσεων τους στις 
οικείες εθνικές οµάδες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου αυτής.  
ε) Στους ασχολούµενους µε το σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση του 
προγράµµατος της ειδικής διδακτικής στήριξης καταβάλλεται αποζηµίωση. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Πολιτισµού καθορίζεται το ύψος των αποζηµιώσεων αυτών, η αντιµετώπιση των λειτουργικών 
δαπανών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.  
στ) Η ισχύς των διατάξεων των υποπεριπτώσεων ββ` της περίπτωσης α` και γγ` της 
περίπτωσης β` αρχίζει από το σχολικό έτος 2003-2004  

Γ2/3233/09-05-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Φοίτηση και εξετάσεις µαθητών-αθλητών  

Έχοντας υπόψη: …………………………..  

αποφασίζουµε  

Α) Προκειµένου να µη ληφθούν υπόψη οι απουσίες των µαθητών, οι οποίοι υπερέβησαν το 
όριο απουσιών, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που αφορούν:  

1. Πανελλήνια πρωταθλήµατα  

2. ∆ιεθνείς διοργανώσεις ενταγµένες στο καλεντάρι της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας  

3. Βαλκανικούς αγώνες  

4. Πανευρωπαϊκούς αγώνες  

5. Παγκόσµιους αγώνες  

6. Προπονήσεις µόνο µε την εθνική οµάδα του αντίστοιχου αθλήµατος  



7. Προπονητικά κάµπινγκ µόνο µε την εθνική οµάδα για συµµετοχή σε παγκόσµια-
πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα  
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση προφορικής βαθµολογίας ενός τουλάχιστον 
τετραµήνου και η προσκόµιση των παρακάτω δικαιολογητικών:  
Βεβαίωση από την οικεία οµοσπονδία του αθλήµατος για τη συµµετοχή του µαθητή στα 
αντίστοιχα πρωταθλήµατα ή προπονητικά κάµπινγκ και προπονήσεις µε την εθνική οµάδα µε 
πιστοποίηση ηµεροµηνίας.  
Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χρόνος για την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών, 
οι µαθητές µπορούν να συµµετέχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται σε επίπεδο σχολικής 
µονάδας, µε υπεύθυνη δήλωση του κηδεµόνα τους στην οποία θα υπάρχει δέσµευση 
προσκόµισης των δικαιολογητικών έως τις 25 Μαΐου 2001. Την ηµέρα αυτή ο Σύλλογος των 
∆ιδασκόντων θα αποφασίσει οριστικά για το χαρακτηρισµό φοίτησης των µαθητών. Σε 
περίπτωση που δεν έχουν προσκοµιστεί τα δικαιολογητικά, θα θεωρηθεί ότι οι µαθητές αυτοί 
δε συµµετείχαν ούτε στις εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής µονάδας.  

Β) Οι µαθητές-αθλητές οι οποίοι θα απουσιάσουν από τις προαγωγικές και απολυτήριες 
εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων στις 
προαναφερθείσες διοργανώσεις και µόνο, έχουν δικαίωµα:  

1. Οι µαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου να προσέλθουν στην 
εξεταστική περίοδο που πραγµατοποιείται εντός µηνός από το τέλος των πανελλαδικών 
εξετάσεων του Ιουνίου και για όσα µαθήµατα εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και για όσα 
εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας ( άρθρο 25 του Π.∆.86/2001, ΦΕΚ 73 τ.Α΄/12-4-
2001).  

2. Οι µαθητές των Γυµνασίων, των υπολοίπων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ να 
προσέλθουν σε εξετάσεις, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της εξεταστικής περιόδου 
του Ιουνίου.  

Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  

Ε3/443/14-05-1984 ∆/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Οι αδικαιολόγητες απουσίες µαθητών που πραγµατοποιούνται κατά τις γιορταστικές 
εκδηλώσεις σε εργάσιµες ηµέρες καθώς και σε µέρες που προβλέπονται από διάταξη νόµου 
για την πραγµατοποίηση γιορταστικών εκδηλώσεων, υπολογίζονται για τον χαρακτηρισµό της 
φοιτήσεως τους, ενώ δεν υπολογίζονται οι απουσίες που πραγµατοποιούνται σε µέρες αργίας 
των σχολείων.  

Γ/1301/27-03-1980 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Με αφορµή ερωτήµατα σχετικά µε την καταχώρηση ή µη απουσιών µαθητών στις 
περιπτώσεις α) που πραγµατοποιείται από το Σχολείο περίπατος ή εκδροµή ηµερήσια και 
απουσιάζουν και καθηγητές και β) που απουσιάζει καθηγητής και δεν διδάσκεται το µάθηµα 
του, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:  
1. Στην περίπτωση περιπάτου του σχολείου οι απουσίες υπολογίζονται στο ακέραιο, γιατί, 
εξυπακούεται, ότι την έλλειψη των απόντων καθηγητών καλύπτουν οι παρόντες συνάδελφοι 
τους, οι οποίοι επωµίζονται την ευθύνη όλων των µαθητών του σχολείου, που πραγµατοποιεί 
τον περίπατο.  
Όταν όµως πραγµατοποιείται ηµερήσια εκδροµή, στην περίπτωση που απαιτείται δήλωση 
του κηδεµόνα για τη συµµετοχή του µαθητή σ` αυτή, σύµφωνα µε την ισχύουσα περί 
σχολικών εκδροµών εγκύκλιο αρ. 236.1 /1/ 38597/1.4.1978, δεν καταχωρίζονται οι απουσίες 
σε όσους προσκοµίσουν δήλωση αρνητική.  
2. Στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται η διδασκαλία κάποιου µαθήµατος, λόγω 
απουσίας του καθηγητή, οι απόντες µαθητές θα παίρνουν κανονικά τις απουσίες εφόσον η 
τάξη ή το τµήµα τους απασχολήθηκε από άλλο καθηγητή, υπό την προϋπόθεση, ότι ο 
απασχολήσας καθηγητής θα µονογράφει στην οικεία στήλη του ηµερήσιου ∆ελτίου Απουσιών 
µε την παρατήρηση "απασχόληση"  



Γ2/4965/07-11-1991 Εγκ. ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ. 20 του Π.∆.104/79 η απουσία µαθητή από σχολικό 
περίπατο λογίζεται ως απουσία για ισάριθµες διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στα ωριαία 
µαθήµατα της ηµέρας του σχολικού περιπάτου.  
2. Οταν όµως ο σχολικός περίπατος πραγµατοποιείται µε χρήση µεταφορικού µέσου 
(πούλµαν) απαιτείται δήλωση του κηδεµόνα του µαθητή για τη συµµετοχή του στον περίπατο 
αυτό.  
Αν ο κηδεµόνας δεν συµφωνεί δεν καταχωρίζονται οι απουσίες στο µαθητή λόγω της µη 
συµµετοχής του στον περίπατο.  

232/2/38/Γ2/3239/14-11-1985 ∆/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Απουσίες µαθητών ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ σχολείων  
Επειδή µερικοί µαθητές εσπερινών σχολείων εξαιτίας της εργασίας τους δεν προσέρχονται 
έγκαιρα στο σχολείο κατά την έναρξη του ωρολογίου προγράµµατος, παρακαλούµε να 
επιτρέπεται η είσοδος τους στην τάξη και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του µαθήµατος 
της πρώτης διδακτικής ώρας.  
Οι απουσίες των µαθητών κάθε τάξης κατά την πρώτη διδακτική ώρα θα σηµειώνονται µε 
κάποια ελαστικότητα, ώστε να καλυφθεί η αδυναµία έγκαιρης προσέλευσης κατά την απόλυτη 
έναρξη των µαθηµάτων.  

Γ1/416/19-03-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στο Υπ. Παιδείας, σχετικά µε τη συµµετοχή 
µαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες και σε προγράµµατα διαφόρων φορέων, σας κάνουµε 
γνωστά τα ακόλουθα:  
1. Κανένα πρόγραµµα και καµιά αθλητική δραστηριότητα, από οποιονδήποτε φορέα και αν 
προέρχεται, δεν πραγµατοποιούνται εντός του διδακτικού ωραρίου.  
2. Σε καµιά περίπτωση δεν αποµακρύνονται µαθητές από το τµήµα τους σε ώρα διδασκαλίας, 
για να πάρουν µέρος σε διάφορες αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες.  
3. Τα προγράµµατα των φορέων, στα οποία περιλαµβάνονται και οι αθλητικές 
δραστηριότητες που πραγµατοποιούν σωµατεία κλπ, εφαρµόζονται εκτός ωραρίου 
λειτουργίας του σχολείου και οι µαθητές συµµετέχουν σ` αυτά µε πρωτοβουλία και 
συγκατάθεση των γονέων.  
4. Υπεύθυνοι για την εφαρµογή της εγκυκλίου αυτής είναι οι διευθυντές των σχολείων και οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, δεν θα επιτρέπουν την αποµάκρυνση µαθητή 
από το τµήµα σε ώρα διδασκαλίας οποιουδήποτε µαθήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της 
Φυσικής Αγωγής.  

Γ2/7261/20-12-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Πολύ συχνά υποβάλλεται στην υπηρεσία µας το αίτηµα να εγκρίνει τη συµµετοχή µαθητών σε 
τηλεοπτικές εκποµπές ψυχαγωγικού, κυρίως, χαρακτήρα.  
Επειδή ο αριθµός των εξωσχολικών εκδηλώσεων (πολιτιστικών κ. α. ) στις οποίες µπορούν 
να συµµετάσχουν οι µαθητές είναι καθορισµένος, καλό είναι οι επιλογές να αξιολογούνται και 
να ιεραρχούνται.  
Εξάλλου ο συµµετοχικός χαρακτήρας αυτών των εκποµπών δεν είναι ουσιαστικός και η 
παιδαγωγική τους προσφορά σχεδόν ανύπαρκτη.  
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η αναστάτωση που δηµιουργείται στο ωρολόγιο 
πρόγραµµα (απουσίες µαθητών, καθηγητών, αναµόρφωση προγράµµατος κ.α.)  
Ακόµη η υπηρεσία µας έχει δεχθεί διαµαρτυρίες από Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων και 
από διευθυντές σχολείων, µε τις οποίες εκφράζουν την αντίθεση τους στη συµµετοχή 
µαθητών σε τηλεοπτικά παιχνίδια.  
Γι΄ αυτούς τους λόγους συνίσταται να µην συµµετέχουν οι µαθητές ως εκπρόσωποι σχολείων 
σε ανάλογες τηλεοπτικές εκποµπές. Οι µαθητές µπορούν, αν θέλουν, να συµµετέχουν ως 
ιδιώτες, εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου. 



Χαρακτηρισµός φοίτησης 
Π.∆. 191/1992  

Άρθρο 1  
Παρ. 3. (αντικαθιστά την §3 του Π.∆. 142/91)  
Την τελευταία ηµέρα του Γ` τριµήνου δεν διεξάγεται διδασκαλία µαθηµάτων. Την ηµέρα αυτή 
ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου ∆.Ε., αποφασίζει για τον χαρακτηρισµό της 
φοίτησης των µαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη 
διεξαγωγή των προβλεποµένων γραπτών εξετάσεων.  

Π.∆. 104/1979  

Άρθρο 24 (Όπως αντικαταστάθηκε µε το Άρθρο 2 Π.∆. 485/1983)  
Παρ. 1. Η φοίτηση όλων των µαθητών των σχολείων της Μέσης Γενικής και Τεχνικής και 
Επαγγελµατικής Εκ/σης είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ή ελλειπής ή 
ανεπαρκής µε βάση το, κατά την §5 του Αρ.23 του Π.∆. 104/79 και του Αρ.26 του Π.∆.294/79, 
γενικό σύνολο των απουσιών, που σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε 
συνδυασµό και µε την , µέχρι την ηµέρα χαρακτηρισµού της, ετήσια προφορική επίδοση σε 
όλα τα µαθήµατα.  

Παρ. 2. (Όπως διαµορφώθηκε µε το Αρ.5 §5 του Π.∆.54/84)  
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή, εφόσον:  

α) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή που σηµειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, 
ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).  
β) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατό (100), από τις οποίες οι 
πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Αρ.3 §3 του παρόντος Π.∆.  
γ) Κατ` εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου µε ειδική πράξη του 
χαρακτηρίζει επαρκεί τη φοίτηση µαθητή που σηµείωσε απουσίες περισσότερες από εκατό 
(100) και όχι πέρα των εκατόν πενήντα (150), µε την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες που 
είναι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που 
βεβαιώνεται κατά τ` ανωτέρω, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, µε την έννοια 
ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθµολογίας που προκύπτει από το άθροισµα των 
µέσων όρων των τριών τριµηνιαίων βαθµών, διαιρούµενο µε τον αριθµό των διδασκοµένων 
µαθηµάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσµιότατη.  
δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της §6 του Αρ.1 του Π.∆. 
294/80. Οι µαθητές που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν 
κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.  

Παρ. 3. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από εκατό (100) και 
όχι περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις 
πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τ` 
ανωτέρω, αλλ` η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής 
κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου γ` της προηγούµενης παραγράφου.  
Κατ` εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων µπορεί µε ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει 
ελλιπή τη φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από εκατόν πενήντα (150) και όχι 
περισσότερες από διακόσιες (200) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι 
δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τ` ανωτέρω, η επίδοση του 
κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης του εδαφίου γ` της 
προηγούµενης παραγράφου, και η διαγωγή του είναι κοσµιοτάτη.  
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέµπονται σε ολική κατά 
Σεπτέµβριο εξέταση, που διενεργείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Παρ. 4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από τις πενήντα 
(50) απουσίες και δεν εµπίπτει σε καµµιά από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου.  



Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωµένοι να 
επαναλάβουν την φοίτηση τους στην ίδια τάξη.  

Γ2/560/02-02-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Σας αποστέλλουµε την µε αρ. πρ. 3306/16.1.1996 γνωµοδότηση του Ν.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. , η 
οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό και αφορά τις υποχρεώσεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
σχετικά µε την εφαρµογή αποφάσεων του Συµβουλίου Της Επικρατείας για την ενηµέρωση 
σας  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το ως άνω έγγραφο (3306/1996) διαβιβάζει την υπ΄αρ. 6/96 γνωµοδότηση του 
Ν.Σ.Κ.  

6/08-01-1996 Ν.Σ.Κ.  

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

Α` ΤΜΗΜΑ  
Συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 1996  

Σύνθεση  
Πρόεδρος: Στ. Αργυράπουλος, Αντιπροεδρος Ν.Σ.Κ.  
Νοµικοί Σύµβουλοι: ∆ηµ. Ράπτης, Γ. Παπασωτηρίου, Γ. Πουλάκος, Σπ. Σκουτέρης, ∆. 
Λάκκας, Χρ. Θωµοπουλος, Κλ. Παλαιολογου, Ε. Τριτάς, Ι. Μάσβουλας και Ε. Παπαϊσιδώρου.  
Πάρεδροι (γνώµες χωρίς ψήφο): Γ. Γαβαλάς, Κρ. Μανωλής και Π. Τριανταφυλλίδης.  
Εισηγητής: Ε. Τριτάς  
Αριθ. Ερωτήµατος: Γ2/8087/31-10-1995 Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
∆/νσεως Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως, Τµήµα Γ.  
Περίληψη Ερωτήµατος: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ∆ιοικήσεως προκειµένου να 
συµµορφωθεί µε κατηγορία αποφάσεων του Σ.τ.Ε., οι οποίες, µε συγκεκριµένο αιτιολογικά, 
αναστέλλουν την εκτέλεση πράξεως του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, µε την οποία 
χαρακτηρίσθηκε η φοίτηση µαθητή της Γ` Λυκείου ανεπαρκής.  

Επί του ερωτήµατος αυτού το Α` Τµήµα του Ν.Σ.Κ. γνωµοδότησε ως ακολούθως:  
Στο άρθρο 24 του Π.∆. 104/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆. 
485/1983, ορίζεται άτι:  

"Χαρακτηρισµός της φοίτησης - συνέπειες.  

1. Η φοίτηση όλων των µαθητών των Σχολείων της Μέσης Γενικής και Τεχνικής και 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ελλιπής ή 
ανεπαρκής µε βάση το ... ....... ... γενικό σύνολο των απουσιών, που σηµειώθηκαν κατά τη 
διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασµό και µε την, µέχρι την ηµέρα χαρακτηρισµού της, 
ετήσια προφορική επίδοση σ` όλα τα µαθήµατα.  

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή εφόσον ........... Οι µαθητές που η φοίτησή τους 
χαρακτηρίζεται επαρκής, Θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις 
προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.  

3. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή που ......... Μαθητής Λυκείου που η φοίτησή του 
χαρακτηρίζεται ελλιπής, παραπέµπεται σε προφορική και γραπτή κατά Σεπτέµβριο εξέταση 
σ` όλα τα µαθήµατα, εκτός .......  

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή που ........ Μαθητές των οποίων η φοίτηση 
χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωµένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια 
τάξη."  



Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων µπορεί να χαρακτηρίσει τη 
φοίτηση µαθητή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανεπαρκή, απατέ αυτός υποχρεούται να 
επαναλάβει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη.  
Γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν στη Γ` Λυκείου προσβάλλουν παραδεκτά, την πράξη 
αυτή στο Σ.τ.Ε., και ζητούν την ακύρωσή της. Παράλληλα υποβάλλουν στο ίδιο δικαστήριο 
αίτηση και ζητούν την αναστολή εκτελέσεώς της.  
Επί της αιτήσεως αναστολής το Σ.τ.Ε. µε το αιτιολογικά άτι "η εκτέλεση της πράξεως θα 
επιφέρει στον υιό των αιτούντων βλάβη, η οποία δε θα είναι δυνατόν να επανορθωθεί σε 
περίπτωση ευδοκιµήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, εφόσον αυτός θα υποχρεωθεί να 
επαναλάβει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη. Για το λόγο αυτά κρίνει άτι συντρέχει περίπτωση 
να χορηγηθεί η ζητούµενη αναστολή, ώστε να καταστεί δυνατή η συµµετοχή του υιού των 
αιτούντων στις απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου του κατά την εξεταστική περίοδο του 
Ιουνίου και στις Γενικές Εξετάσεις έτους 1995, δοθέντος άλλωστε στις δε θα δηµιουργηθεί 
ανωµαλία στη ∆ιοίκηση, διότι αν τυχόν απορριφθεί η αίτηση ακυρώσεως, οι εξετάσεις του 
υιού των αιτούντων θα παραµείνουν ανενεργείς", µε το αιτιολογικό αυτά αναστέλλει την 
εκτέλεση της πράξεως του Συλλόγου ∆ιδασκόντων (Ε.Α. Σ.τ.Ε. 271/1995, σχετικές και οι 
751/1995, 575/1994, 425/1992, 514/1991, 245 και 255/1990).  
Το Συµβούλιο Επικρατείας, ερµηνεύοντας µε την 2854/1985 απόφαση της Ολοµέλειας τις 
διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 95 του Συντάγµατος, έκρινε άτι η ∆ιοίκηση 
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις ακυρωτικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε. Το περιεχόµενο και 
η έκταση της υποχρεώσεως αυτής προσδιορίζονται Από τη φύση και το είδος της 
ακυρούµενης πράξεως ή τα νόµιµα στοιχεία που συγκροτούν τη σηµειωθείσα παράλειψη, 
καθώς και από τις κρίσεις πάνω σε ζητήµατα, τα οποία εξέτασε και για τα οποία αποφάνθηκε 
το δικαστήριο στο αιτιολογικό της αποφάσεώς του.  
Κάθε πράξη της ∆ιοικήσεως που εκδίδεται σε συµµόρφωση προς ακυρωτική απόφαση και 
εξέρχεται των ορίων αυτών δεν είναι νόµιµη.  
Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και όταν µε την απόφαση του Σ.τ.Ε. δεν προβαίνει στην ακύρωση 
της προσβαλλόµενης διοικητικής πράξεως, αλλά περιορίζεται στην προσωρινή άρση της 
ισχύος της, όταν δηλαδή αναστέλλει την εκτέλεσή της, κατ` άρθρον 52 Π.∆. 18/1987, µέχρι 
εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως.  
Εποµένως στην ερευνόµενη περίπτωση της αναστολής εκτελέσεως της πράξεως του 
Συλλόγου των ∆ιδασκόντων η υποχρέωση της ∆ιοικήσεως, όπως αυτή προσδιορίζεται στο 
αιτιολογικά της απόφασης του Σ.τ.Ε., συνίσταται µόνο στο να επιτρέψει τη συµµετοχή του 
µαθητή:  

α) στις απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου και  
β) στις Γενικές εξετάσεις του τρέχοντος έτους.  
Ειδικότερα για τη δεύτερη ως άνω υποχρέωση ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων θα πρέπει να 
εκδώσει πράξη - έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ότι εκδίδεται σε συµµόρφωση προς τη 
συγκεκριµένη απόφαση του Σ.τ.Ε. περί αναστολής της πράξεώς του µε την οποία 
χαρακτηρίσθηκε η φοίτηση του µαθητή ανεπαρκής, ότι παρέχεται στο µαθητή µε το έγγραφο 
αυτό µόνον το δικαίωµα συµµετοχής του στις Γενικές εξετάσεις του τρέχοντος έτους και άτι οι 
έννοµες συνέπειες εκ της συµµετοχής αυτής εξαρτώνται από το περιεχόµενο της αποφάσεως 
του Σ.τ.Ε. που θα εκδοθεί επί της σχετικής αιτήσεως ακυρώσεως. Αυτονόητο είναι άτι πριν 
προχωρήσει ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων στην υπό στοιχείο β` ως άνω ενέργεια, θα πρέπει 
προηγουµένως να εκδώσει αποτέλεσµα επί των γραπτών απολυτηρίων εξετάσεων του 
µαθητή και εφόσον αυτό, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες επιδόσεις του, οι οποίες κατά νόµο 
λαµβάνονται υπόψη, είναι θετικό, µόνον τότε θα προέλθει στη δεύτερη αυτή ενέργεια.  
Αυτονόητο επίσης είναι άτι, εάν από το αιτιολογικά της αποφάσεως αναστολής προκύπτει άτι 
η αναστολή δίδεται προκειµένου ο µαθητής να συµµετάσχει στις απολυτήριες εξετάσεις του 
Ιουνίου (βλ. 751/ 1995 απόφαση της Ε.Α. του Σ.τ.Ε.), περιορίζεται η υποχρέωση του 
Συλλόγου ∆ιδασκόντων µόνον στην ανωτέρω υπό στοιχείο α` ενέργεια.  
Η ∆ιοίκηση δεν έχει άλλες υποχρεώσεις Από την απόφαση αυτή αναστολής. ∆εν υποχρεούται 
αλλά και δε δύναται νόµιµα να εγγράψει το µαθητή στη σχολή του ιδρύµατος που τυχόν 
πέτυχε, ούτε να του επιτρέψει τη συµµετοχή του σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου για πρόσληψη 
υπαλλήλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ούτε µε πράξη της να του παράσχει τη δυνατότητα 
εγγραφής σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού κλπ. Πράξη που θα παρείχε στο µαθητή και αυτά τα 
δικαιώµατα, εξέρχεται των ορίων που η απόφαση αναστολής στο αιτιολογικό της έθεσε και δε 
θα ήταν νόµιµη. Τέτοια µη νόµιµη πράξη θα ήταν και η χορήγηση απολυτηρίου Λυκείου, αφού 



ο κάτοχος αυτού θα είχε ανεπίτρεπτα όλα τα παραπάνω δικαιώµατα.  
Επί του τεθέντος εποµένως ερωτήµατος αρµόζει η ανωτέρω αναλυτική απάντηση. 

Γ2/5098/18-09-1992 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στην υπηρεσία µας ......... σας πληροφορούµε τα 
ακόλουθα:  
α)Επειδή κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας " η παράλειψη ουσιώδους 
τύπου επάγεται ακυρότητα της όλης διαδικασίας και της τελικής εκτελεστής πράξεως " και " η 
δράση της δηµόσιας διοίκησης δεν είναι νόµιµη, όταν δεν τηρούνται οι τύποι οι επιβαλλόµενοι 
από τους νόµους στις διοικητικές ενέργειες ", παρακαλούµε κατά την επιβολή σε µαθητές των 
κυρώσεων (ωριαίας αποµακρύνσεως ή της αποβολής από τα µαθήµατα) που προβλέπονται 
από τις κείµενες διατάξεις, να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για µεν τα ΤΕΛ και τις 
ΤΕΣ από το άρθρο 31 του Π.∆. 294/79 ,για δε τα Γυµνάσια και τους λοιπούς τύπους Λυκείων 
από τις διατάξεις της § 2γ`; του άρθρου 28 του Π.∆. 104/79.  
Σε διαφορετική περίπτωση οι καταχωριζόµενες απουσίες θεωρούνται µη νόµιµες και δεν 
πρέπει να προσµετρώνται στο σύνολο των απουσιών ενός µαθητή κατά τον ετήσιο 
χαρακτηρισµό της φοίτησης του.  
β)Σχετικά µε τον ετήσιο χαρακτηρισµό της διαγωγής των µαθητών των σχολείων της ∆.Ε., 
σας πληροφορούµε ότι η σχετική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων πρέπει να είναι 
πλήρως αιτιολογηµένη (σχετική εγκύκλιος µας: 236.6/3/Γ2/1504/15.5.84  

Γ2/2651/1983 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Παρ. 3. εδ. θ`) Στη συνεδρία για το αποτέλεσµα λόγω της τακτικής ή όχι φοίτησης του µαθητή, 
στο τέλος του χρόνου, γίνεται ειδική (ξεχωριστή) πράξη για τους µαθητές που εµπίπτουν στις 
διατάξεις του εδαφίου γ` της §2 του Αρ.2 και στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της §3 του 
ιδίου άρθρου (κατ` εξαίρεση ... κοσµιωτάτη)  

Π.∆. 185/1990  

Παρ. 1. Για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών όλων των Γυµνασίων, Λυκείων και 
Τ.Ε.Σ. ισχύουν τα αριθµητικά όρια που για κάθε περίπτωση προβλέπονται από το Αρ.2 του 
Π.∆. 485/83 προσαυξηµέναι: α) κατά δεκατέσσερις (14) απουσίες στην περίπτωση των 
µαθητών ηµερήσιων Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ. και β) κατά τριάντα (30) απουσίες στην περίπτωση των 
εσπερινών γυµνασίων, των εσπερινών λυκείων κάθε τύπου και των εσπερινών τεχνικών - 
επαγγελµατικών σχολών.  

Γ2/2209/18-03-1998 ∆ιαταγή ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.Ε.Κ. 314/31-03-1998 τ.Β`  

1. Για τον χαρακτηρισµό της φοίτησης µαθητών όπλων των Γυµνασίων στα οποία 
εφαρµόζεται αυξηµένο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα διδασκαλίας ισχύουν τα αριθµητικά όρια που 
προβλέπονται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 2 του Π.∆. 485/83 (ΦΕΚ 184 τ.Α`/2.12.83) 
προσαυξηµένα κατά δεκατέσσερις (14) απουσίες.  
2. Για τους µαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, και µε το ιατρικό δεδοµένο ότι η 
πάθηση είναι βαρύτατη και απαιτεί καθηµερινά ενέσεις ινσουλίνης, επανειληµµένες µετρήσεις 
του σακχάρου του αίµατος, καθώς και εισαγωγές στο νοσοκοµείο δεν θα υπολογίζονται 
απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ηµερών για όλο το διδακτικό έτος.  

Γ2/2004/16-05-1991 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Με αφορµή .... σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:  
α) Η φοίτηση µαθητών που έχουν διαγωγή κοσµιότατη και σηµείωσαν απουσίες µέχρι και 150 
, από τις οποίες όλες οι άνω των 50 είναι δικαιολογηµένες, χαρακτηρίζεται επαρκής και οι µεν 
µαθητές του Γυµνασίου προάγονται , παραπέµπονται ή απορρίπτονται σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, οι δε µαθητές των ηµερήσιων Γενικών Λυκείων και των ηµερήσιων ΤΕΣ 
προσέρχονται στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου.  
β) Μπορεί ο σύλλογος των διδασκόντων µε ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει τη φοίτηση 



µαθητών ελλιπή και να τους παραπέµψει σε ολική κατά Σεπτέµβριο εξέταση, εφόσον έχουν 
διαγωγή κοσµιότατη και σηµείωσαν αριθµό απουσιών µεγαλύτερο από 150 και µέχρι 200, και 
εκ των οποίων , όλες οι άνω των 50 είναι δικαιολογηµένες.  
γ) Η φοίτηση µαθητών που σηµείωσαν απουσίες άνω των 50 χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και 
υποχρεούνται να επαναλάβουν τα µαθήµατα της ίδιας τάξης, εφόσον δεν εµπίπτουν σε 
καµµία από τις ανωτέρω περιπτώσεις ή στις διατάξεις της §2 β` του Άρ. 2 του Π.∆. 485/83.  
δ) Για τους µαθητές των ηµερήσιων ΤΕΛ και ΕΠΛ τα αριθµητικά όρια είναι προσαυξηµένα 
κατά περίπτωση µε 14 απουσίες. Επιπλέον για δε τους µαθητές των εσπερινών σχολείων 
όλων των τύπων, τα αριθµητικά όρια είναι προσαυξηµένα κατά περίπτωση µε 30 απουσίες 
επιπλέον. (Π.∆. 185/90, ΦΕΚ 70 τ.Α` ) και  
ε) Εφόσον τα δικαιολογητικά απουσιών που υποβλήθηκαν από γονείς ή κηδεµόνες, σύµφωνα 
µε την Γ2/4601/20.11.90 εγκύκλιο µας , ξεπέρασαν τον αριθµό των δέκα ηµερών που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, οι διευθυντές των σχολείων µπορούν να δέχονται 
δικαιολογητικά εξ (6) επί πλέον ηµερών.  
Στις περιπτώσεις δε που ο αριθµός των υποβληθέντων δικαιολογητικών ήταν µικρότερος των 
δέκα (10) ηµερών, τότε το σύνολο των ηµερών που οι κηδεµόνες των µαθητών έχουν τη 
δυνατότητα να δικαιολογήσουν, είναι δέκα εξ (16) ηµέρες  

Π.∆. 294/1980  

Άρθρο 1  
Παρ. 6. ∆ι` αποφάσεως του ΥΠ.Ε.Π.Θ. δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησις 
µαθητών ανεξαρτήτως αριθµού απουσιών, εφόσον οι µαθηταί τυγχάνουν πρωταθληταί αι δε 
απουσίαι των οφείλονται εις την συµµετοχήν των εις διεθνείς αθλητικάς εκδηλώσεις 
πιστοποιουµένας υπό της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.  

Γ2/34293/03-04-2002 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Φοίτηση και εξετάσεις µαθητών-αθλητών  

Έχοντας υπόψη:  

………………………….  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α) Προκειµένου να µη ληφθούν υπόψη οι απουσίες των µαθητών, οι οποίοι υπερέβησαν το 
όριο απουσιών, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που αφορούν:  

1. Πανελλήνια πρωταθλήµατα  

2. ∆ιεθνείς διοργανώσεις ενταγµένες στο καλεντάρι της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας  

3. Βαλκανικούς αγώνες  

4. Πανευρωπαϊκούς αγώνες  

5. Παγκόσµιους αγώνες  

6. Προπονήσεις µόνο µε την εθνική οµάδα του αντίστοιχου αθλήµατος  

7. Προπονητικά κάµπινγκ µόνο µε την εθνική οµάδα για συµµετοχή σε παγκόσµια-
πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση προφορικής βαθµολογίας ενός τουλάχιστον 
τετραµήνου και η προσκόµιση των παρακάτω δικαιολογητικών:  



Βεβαίωση από την οικεία οµοσπονδία του αθλήµατος, θεωρηµένη από τη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού, για τη συµµετοχή του µαθητή στα αντίστοιχα πρωταθλήµατα ή προπονητικά 
κάµπινγκ και προπονήσεις µε την εθνική οµάδα, µε πιστοποίηση ηµεροµηνίας.  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται έως και την ηµεροµηνία λήξης των 
µαθηµάτων.  

Β) Οι µαθητές-αθλητές Ηµερησίων και Εσπερινών σχολικών µονάδων, οι οποίοι θα 
απουσιάσουν από τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο 
Μαΐου-Ιουνίου, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων στις προαναφερθείσες διοργανώσεις και 
µόνο, έχουν δικαίωµα:  

1. Οι µαθητές της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου να προσέλθουν και για όσα µαθήµατα 
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και για όσα εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας 
(Π.∆.86/01, Π.∆.26/02): α)στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου σε όσα µαθήµατα µπορούν 
να εξεταστούν, β)στην εξεταστική περίοδο που πραγµατοποιείται εντός µηνός από το τέλος 
των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου.  

2. Οι µαθητές της Β` τάξης του Ενιαίου Λυκείου να προσέλθουν: α) στην εξεταστική περίοδο 
Μαΐου - Ιουνίου σε όσα µαθήµατα µπορούν να εξεταστούν, β) στην εξεταστική περίοδο 
Σεπτεµβρίου (Ν.2942/2001, ΦΕΚ.202 τ.Α΄/ 12-9-2001).  

3. Οι µαθητές της Α` τάξης των Ενιαίων Λυκείων, των Γυµνασίων και των ΤΕΕ να 
προσέλθουν σε εξετάσεις, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της εξεταστικής περιόδου 
του Ιουνίου.  

Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

Γ/6219/16-11-1979 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Σας γνωστοποιούµε ότι από του τρέχοντος σχολικού έτους 1979-80 που άρχισε να ισχύει το 
Π.∆. 104/79 αρµόδιο όργανο για τη δικαιολόγηση των απουσιών µαθητών-αθλητών είναι το 
σχολείο του κάθε µαθητή, σύµφωνα µε το εδ. δ` της §1 του Αρ.21 του ανωτέρω ∆/τος.  
Κατόπιν τούτου παρακαλούµε τα ανάλογα έγγραφα της Γ.Γ. Αθλητισµού, για τη δικαιολόγηση 
των απουσιών µαθητών-αθλητών, να απευθύνονται προς τα σχολεία τους.  

Ε3/288/13-05-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Απαντούµε ............. και σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 294/79 
"περί...." δεν λαµβάνεται υπόψη απουσία λόγω συµµετοχής εις επισήµους αθλητικάς 
εκδηλώσεις πιστοποιουµένη υπό της δηµοσίας αθλητικής αρχής. Εποµένως δεν µπορούν να 
δικαιολογηθούν οι απουσίες του ποδοσφαιριστή ....., µαθητή της Β` τάξεως του ..... Λυκείου 
...., που έγιναν λόγω συµµετοχής του στις προπονήσεις. 
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