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Κοινή Τποσργική Απόθαζη 79942/ΓΓ4/2019, άρ. 24 (ΦΔΚ 2005/η.Β/31-05-2019) 
 

Όλες οι αποσσίες ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κατατωρίζονται ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (myschool). Οη απνπζίεο 

δελ ραξαθηεξίδνληαη σο δηθαηνινγεκέλεο θαη αδηθαηνιόγεηεο. Τν όξην ησλ απνπζηώλ είλαη 114. Δάλ 

καζεηήο/ήηξηα ππεξβεί ηηο 114 απνπζίεο –ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο– επαλαιακβάλεη ηελ ηάμε. 

 

Αποσζίες ποσ δεν λαμβάνονηαι σπόυη για ηον ταρακηηριζμό ηης θοίηηζης 
 

Α. Γελ ιακβάλνληαη ππόςε απνπζίεο σο 02 εκεξώλ, πνπ αθνξνύλ πξσηλέο επηζθέςεηο ζηα Κέληξα 

Γηεπηζηεκνληθήο Αμηνιόγεζεο, Σπκβνπιεπηηθήο θαη Υπνζηήξημεο (ΚΔ.Γ.Α.Σ.Υ.) γηα δηεξεύλεζε θαη 

πηζηνπνίεζε εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ. 

 

Β. Καηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (myschool) αιιά δελ πξνζκεηξώληαη απνπζίεο έσο είθνζη 

ηεζζάξσλ (24) εκεξώλ γηα όιν ην δηδαθηηθό έηνο γηα καζεηέο/ήηξηεο πνπ πάζρνπλ από αζζέλεηεο, όπσο 

ζαθραξώδε δηαβήηε (πέληε πεξηπηώζεηο αζζελεηώλ). 

 

Γ. Καηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (myschool) αιιά δελ πξνζκεηξώληαη απνπζίεο καζεηώλ/ηξηώλ 

έσο είθνζη (20) εκεξώλ γηα όιν ην δηδαθηηθό, πνπ νθείινληαη ζε ζνβαξά θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη 

απαηηνύλ κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα αλάξξσζεο, όπσο: α) ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη θαη’ νίθνλ λνζειεία 

θαηόπηλ γλσκάηεπζεο Ννζνθνκείνπ, β) λνζειεία ζε Ννζνθνκείν θαη θαη’ νίθνλ λνζειεία, γ) ζεξαπείεο 

ζπλερηδόκελεο γηα ρξόληεο παζήζεηο κε επαλαιακβαλόκελεο επηζθέςεηο ζε Ννζνθνκείν θαη παξακνλή θαη’ 

νίθνλ θαηόπηλ γλσκάηεπζεο.  

Οη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζα πξέπεη: λα ελεκεξώζνπλ ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, λα 

πξνζθνκίζνπλ κε αίηεζή ηνπο ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή εμηηήξην από Γεκόζην Ννζνθνκείν ή Γεκόζην Κέληξν 

Υγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ήηξηαο ή δηθαηνινγεηηθά από Ιδησηηθό Ννζνθνκείν κε ππνγξαθή θαη 

ζθξαγίδα ζεξάπνληνο ηαηξνύ θαη Γηνηθεηηθνύ Γηεπζπληή/ύληξηαο ηεο ηδησηηθήο Κιηληθήο.  

 

Γ1. Γελ πξνζκεηξώληαη απνπζίεο έσο 05 εξγάζηκσλ εκεξώλ ζε πεξηόδνπο επνρηθώλ επηδεκηώλ (π.ρ. 

επνρηθή γξίπε) κε πξνζθόκηζε βεβαίσζεο δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο ή ηδηώηε γηαηξνύ, 

πνπ λα πηζηνπνηεί ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο. 

Γ2. Γελ πξνζκεηξώληαη απνπζίεο ιόγσ ζπκκεηνρήο ζε εζεινληηθή αηκνδνζία (ηεο εκέξαο αηκνδνζίαο), 

όηαλ ν/ε καζεηήο/ήηξηα πξνζθέξεη αίκα γηα αζζελή ζπγγεληθνύ ηνπ/ηεο πεξηβάιινληνο θαη κίαο εκέξαο 

επηπιένλ, όηαλ ν/ε καζεηήο/ήηξηα πξνζθέξεη εζεινληηθά αίκα ζε θέληξν αηκνδνζίαο.  

Γ3. Γελ πξνζκεηξώληαη απνπζίεο ιόγσ λόζεζεο από COVID-19 καζεηή/ήηξηαο ή πγεηνλνκηθνύ 

απνθιεηζκνύ (θαξαληίλα) ιόγσ λόζεζεο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Γ4. Γελ πξνζκεηξώληαη απνπζίεο ιόγσ εκβνιηαζκνύ (ηελ εκέξα ηνπ εκβνιηαζκνύ ή θαη ηελ επόκελε). 

 

Δ. Με απόθαζε ηνπ νηθείνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ/νπζώλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξώληαη  νη 

απνπζίεο καζεηώλ/ηξηώλ ιόγσ ζπκκεηνρήο ηνπο:  

α) ζε ζρνιηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηνξγαλώλνληαη ππό ηελ επνπηεία θαη έγθξηζε ηνπ 

ΥΠ.Π.Δ.Θ.. 

β) ζε παλειιήληνπο αζιεηηθνύο αγώλεο ή δηεζλείο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο εγθεθξηκέλεο από ηελ νηθεία 

αλαγλσξηζκέλε από ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Οκνζπνλδία. Η θνίηεζή ηνπο ζεσξείηαη 

επαρκής, αθόκε θαη αλ, πέξαλ ηνπ πξνβιεπόκελνπ νξίνπ ησλ εθαηόλ δεθαηεζζάξσλ (114) απνπζηώλ 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κέρξη θαη εβδνκήληα (70) επηπιένλ απνπζίεο. 

 

Η απόθαζε ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ/νπζώλ γηα όιεο ηηο αγσληζηηθέο ππνρξεώζεηο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ εθδίδεηαη εθόζνλ πξνζθνκίδνληαη από ηνπο/ηηο ελδηαθεξνκέλνπο/εο νη πξνζθιήζεηο 

ζπκκεηνρήο από ηνλ επίζεκν θνξέα δηνξγάλσζεο ησλ αγώλσλ, θαζώο θαη νη ζρεηηθέο βεβαηώζεηο 

ζπκκεηνρήο ηνπο από ηελ επίζεκε Οκνζπνλδία ηνπ αζιήκαηνο. 

 

Η αίηεζε ηνπ/ηεο θεδεκόλνο, κε όια ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, 

θαηαηίζεηαη ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηίζεηαη ππόςε ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ/νπζώλ πνπ εμεηάδεη 

ην αίηεκα θαη, εθόζνλ ηζρύνπλ νη πξναλαθεξόκελεο πξνϋπνζέζεηο, ζπληάζζεηαη πξαθηηθό γηα ηελ θάζε 

πεξίπησζε καζεηή/ήηξηαο, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 


