
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ (Π.Δ. 485/83, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08) 
Τα δικαιολογητικά των απουσιών των μαθητών προσκομίζονται στο σχολείο 

μόνο από το γονέα-κηδεμόνα του μαθητή μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημέρα 
επιστροφής του μαθητή στο σχολείο, και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του 
σχολείου. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή 
μίας ή δύο ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων. Οι 
ημέρες αυτές των απουσιών που δικαιολογεί ο κηδεμόνας δεν μπορεί να είναι, 
αθροιστικά για όλο το έτος, περισσότερες των δέκα (10). 

Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες των μαθητών που 
πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του 
προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχόμενες. Ο κηδεμόνας 
κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο 
μέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη 
ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου 
νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος 
και την διάρκεια της ασθένειας. 

Τα δικαιολογητικά των απουσιών που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο 
των Διδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους 
πραγματικούς λόγους απουσίας των μαθητών. 

Όταν μαθητής συμπληρώνει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή 
αδικαιολόγητες για το Γυμνάσιο και εικοσιτέσσερις (24) για το Λύκειο, το σχολείο 
ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται 
με τη μέριμνα του σχολείου από την 1Π έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του 
μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μαΐου για το 15/μερο του ίδιου μήνα. 

Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των κηδεμόνων κρίνεται αναγκαία η 
πρόβλεψη για παράλληλη τηλεφωνική ενημέρωση ή ακόμη, όπου αυτό είναι εφικτό, η 
επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 



 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.Δ. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08) 

α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν 
υπερβαίνει τις πενήντα (50). 

β. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν - δεκατέσσερις (114), από τις 
οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες. 

γ. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση 
μαθητή ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και 
όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες 
οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που 
βεβαιώνεται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή σχολιατρική υπηρεσία ή από 
οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, 
έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η 
διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη. 

δ. Στη περίπτωση μαθητών αθλητών που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διοργανώσεις 
(διεθνείς, πανελλήνιους αγώνες ... ) με βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 
Οι πραγματοποιούμενες απουσίες θεωρούνται ως μη γενόμενες ( Υ.Α. Γ2/34293/13-04-
2002). 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία : 

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό 
έτος δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το δικαιολογητικό τους 
λόγο. 

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατό δέκα τέσσερις 
(114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή 
οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ 485/1983. 

γ) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων Καθηγητών κάθε Σχολείου με ειδική 
πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν 
δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι 
όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και 
οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή 
του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην 
προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο ΓΜΟ της προφορικής 
βαθμολογίας, όπως προκύπτει από το άθροισμα των ΜΟ των τριών τριμηνιαίων 



βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ".  

δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του εδαφίου δ του 
άρθρου 1 του Π.Δ 294/80 : «Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησης μαθητών 
ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθητές αυτοί τυγχάνουν πρωταθλητές, 
οι δε απουσίες των οφείλονται εις την συμμετοχή τους σε Διεθνείς αθλητικές 
εκδηλώσεις πιστοποιουμένη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».  

 Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά 
στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. 

  

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατό 
δεκατέσσερις (114) και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες, 
από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, ή 
οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτησή του δεν 
χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής . 

Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να 
χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα 
τέσσερις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δεκατέσσερις (214) απουσίες, 
εφόσον όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται 
σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα 
ικανοποιητική με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας, 
που προκύπτει από το άθροισμα των διδασκομένων μαθητών είναι τουλάχιστον δέκα 
πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του είναι "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ". 

Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δε γίνονται δεκτοί στις 
ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.  

 

 


