
Ενημέρωση Γονέων
Π.Δ. 104/1979 

Άρθρο 25 (όπως αντικ/θηκε με το Αρ.3 του Π.Δ. 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 Δ/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. 

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. 

Παρ. 5. Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών: 
α)Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Δ/ντη 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 Δ/νσης ή Γραφείου Μέσης Εκ/σης, 
απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο. 

Παρ. 6. (όπως διαμορφώθηκε με το Αρ.5 §6 του Π.Δ.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 Π.Δ. 
Για αυτές τις απουσίες συντάσσεται αμέσως μετά τη λήξη κάθε τριμήνου ειδική πράξη του συλλόγου των
διδασκόντων. 

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. 

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 Δ/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 
``ΠΡΟΟΔΟΣ 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 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ κ.λ.π. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 1.Η λέξη (ΑΤΕΛΩΣ) η οποία αναγράφεται στο έγγραφο αυτό, δεν ισχύει πλέον 
και απαιτείται η καταβολή των σχετικών τελών στα ΕΛ.ΤΑ. 
2. Τα Υποδείγματα . 1, 2, 3 κυκλοφορούν στο εμπόριο από τα εξειδικευμένα για Σχολεία, βιβλιοπωλεία. 

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 Διευθυντή του σχολείου. Στη
περίπτωση αυτή ο Διευθυντής 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.Δ. 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 Δ/ντής 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 Διευθυντή 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.Δ. 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.Δ.104/79. 
Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την 
υποχρέωση για την δικαιολόγηση των απουσιών τους. 

Γ2/2443/23-09-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Φοίτηση μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων 

Με προεδρικό διάταγμα που προωθείται για υπογραφή προβλέπεται νέα ρύθμιση στο θέμα της 
φοίτησης των μαθητών των Σχολείων Μέσης Εκπ/σεως. Στο προεδρικό αυτό διάταγμα τονίζεται 
ιδιαίτερα η συνεργασία Σχολείου και κηδεμόνων των μαθητών του, για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών. 



Σχέδιο του προεδρικού αυτού διατάγματος σας αποστέλλουμε σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα Σχολεία 
της περιφερείας σας. Σας αποστέλλουμε επίσης τα έντυπα: ΥΠΟΔ.1, ΥΠΟΔ. 2 και ΥΠΟΔ. 3 με την 
ελπίδα άτι η χρησιμοποίησή τους από τους καθηγητές που θα ορισθούν ως υπεύθυνοι για την 
παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών Θα διευκολύνει το έργο τους. Τα υποδείγματα αυτά δεν 
είναι δεσμευτικά. 
Ο υπεύθυνος καθηγητής μπορεί να τηρεί ως "πρωτόκολλο" ένα τετράδιο, κάθε σελίδα του οποίου είναι 
όπως το ΥΠΟΔ. 2, στο οποίο θα καταχωρίζει την αλληλογραφία που θα στέλλει προς τους κηδεμόνες 
των μαθητών της τάξης του, όπως προβλέπει το νέο Π.Δ. Επίσης ο καθηγητής μπορεί να τηρεί μια 
κατάσταση σαν το ΥΠΟΔ. 3, στην οποία θα υπογράφουν ότι έλαβαν γνώση για τις απουσίες οι 
κηδεμόνες των μαθητών, που σημείωσαν από την αρχή του σχολ. έτους συνολικό αριθμό απουσιών 
μεγαλύτερο από τριάντα (30), κατά την επίσκεψή τους στο σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα από
το Νοέμβριο και εξής. 
Παρακαλούμε για την προώθηση της παρούσας εγκυκλίου και των συνημμένων της στα σχολεία της 
περιφέρειας σας. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΦ. ΠΡΟΓΡ. Μ.Ε. 
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