
 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Με την Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22.01.2018 έγιναν αρκετές αλλαγές στον τρόπο καταχώρισης  και 

προσμέτρησης των απουσιών των παιδιών σας που αφορούν τον χαρακτηρισμό της φοίτησής 

τους. Παραθέτουμε τις σημαντικότερες από αυτές και είμαστε  στη διάθεσή σας για τις όποιες 

διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε.  

1. Οι απουσίες δεν διακρίνονται πλέον σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Σημασία έχει 

το σύνολο των απουσιών στη διάρκεια του διδακτικού έτους. Αυτό σημαίνει ότι δε 

χρειάζεται να δικαιολογείτε τις απουσίες των παιδιών σας μέχρι το όριο που είναι: 

 για την Α΄ Γυμνασίου οι 130 απουσίες,  

 για την Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου οι 127 απουσίες, 

 για την Α΄ και Β΄ Λυκείου οι 130 απουσίες, 

 για την Γ΄ Λυκείου οι 135 απουσίες. 

Πρέπει όμως να γνωστοποιείτε στο σχολείο το λόγο της απουσίας, επικοινωνώντας με τη 

Γραμματεία μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου.  

2. Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως εικοσιτεσσάρων (24) ημερών που 

οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα 

ανάρρωσης. Και σ΄ αυτή την περίπτωση οφείλετε να ενημερώσετε τη διεύθυνση του 

σχολείου και να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  
 

3. Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι (20) ημερών που οφείλονται 

σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης. 

Και σ΄ αυτήν την περίπτωση οφείλετε να ενημερώσετε τη διεύθυνση του σχολείου και να 

προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

 

4. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 

απουσίες που οφείλονται σε συμμετοχή α) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς 

αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες  από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο 

πέντε (5) ημερών, β) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή 

αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών, 

λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α΄ 

141) 


