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5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου          Ηράκλειο, 29/01/2018 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2017-2018 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Με βάση την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120) Υ.Α., η οποία αφορά θέματα φοίτησης και οργάνωσης της 

σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την οποία μπορείτε μαζί με τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο 

να διαβάσετε στον ιστότοπο του Σχολείου μας (http://www.5geliraklio.gr/), ακολουθώντας το μονοπάτι Εκπαιδευτικά 

θέματα-> Έντυπα λειτουργίας σχολείου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 

• Καταργείται η διάκριση απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Θα ενημερώνεστε για τις απουσίες 

των παιδιών σας από τους υπευθύνους τμημάτων είτε με τηλεφώνημα από το τηλέφωνο του σχολείου είτε με 

μήνυμα σταλμένο από τον λογαριασμό του Σχολείου (mail@5lyk-irakl.ira.sch.gr) στο ηλεκτρονικό σας 

ταχυδρομείο.  Όσοι από εσάς δεν έχετε δηλώσει το τηλέφωνό σας ή το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, 

παρακαλούμε να το πράξετε άμεσα, είτε προσερχόμενοι οι ίδιοι στο Σχολείο είτε μέσω του 

παιδιού/προστατευόμενου τέκνου σας.  

• Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/μαθήτριας εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει 

τις 114 απουσίες.  Εάν τις υπερβαίνει η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο μαθητής/τρια είναι 

υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτηση του/της στην ίδια τάξη (άρθρο 28).  

Ωστόσο, ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που 

πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει 

προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής 

βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον 

αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης 

απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3. 

Άρθρο 24 

Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 

1. Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για τον χαρακτηρισμό της 

φοίτησης των μαθητών/τριών δε λαμβάνονται υπόψη: 

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, 

στο Εξωτερικό ή το Εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα. 

β) Απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται 

νόμιμα. 

ε) Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, 

αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25. 

στ) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά 

δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο. 

2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) 

ημερών για όλο το διδακτικό έτος: 

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή 

υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, 

β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, 
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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 σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουργική 

απόφαση 2209/1998 (Β' 314), 

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη 

μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα. 

3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι 

(20) ημερών 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 

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο 

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε 

νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες 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 

γνωμάτευση και να ενημερωθούν για τις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες. 

γγ. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις 

και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών. 

Προσοχή: 

Παρακαλούμε όσοι δεν το έχετε ήδη πράξει, να εγγραφείτε άμεσα στον ιστότοπο του σχολείου στη διεύθυνση 

http://www.5geliraklio.gr/ προκειμένου να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που αφορούν γενικά αλλά και ειδικά τη 

λειτουργία του Σχολείου μας έγκυρα και έγκαιρα. 

Οδηγίες εγγραφής:  
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Από τη Δ/νση 

 




