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Προς τους γονείς  

των μαθητών και μαθητριών 

του Ιδιωτικού Λυκείου  

Κολλέγιο Ψυχικού 

 

Ψυχικό, 7 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Το Σχολείο αποδίδει πρωταρχική σημασία στην τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητών 

του.  

 

Ο χαρακτηρισμός φοίτησης των μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Λυκείων ορίζεται από το 

άρθρο 28 της Υ.Α. με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019, η οποία αναφέρει τα εξής: 

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των 

απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της 

Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες 

των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για 

τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον 

χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και 

αδικαιολόγητες. 

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών 

του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν 

δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται 

ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 της ως άνω Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 στην περίπτωση των 

ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ισχύουν τα αριθμητικά 

όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα ανάλογα με τον αριθμό των 

επιπλέον ωρών. Το Σχολείο μας εφαρμόζει διευρυμένο πρόγραμμα τριάντα οκτώ (38) 

διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα. Επομένως για κάθε μία από τις τάξεις του Λυκείου μας 

ισχύουν τα εξής: 

  

Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου & ΙΒ Year 1 (εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες ΥΠΠΕΘ: 35) 

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών 

του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι τέσσερις (124). 

 

Γ΄ Λυκείου & ΙΒ Year 2 (εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες ΥΠΠΕΘ: 32) 

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών 

του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα πέντε (135). 
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Επισημαίνουμε επίσης ότι: 

 Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική 

γνωμάτευση.  

 Μετά τη συμπλήρωση τριάντα (30) ωριαίων απουσιών του μαθητή το Σχολείο 

ενημερώνει τον κηδεμόνα.  

 Κάθε τετράμηνο, με την παράδοση του «Ελέγχου Προόδου» του μαθητή, 

γνωστοποιείται στους γονείς του και ο αριθμός των απουσιών του. 

 

Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται, με 

αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, από τον Σύλλογο Διδασκόντων στο τέλος του 

σχολικού έτους. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

 

 
   

Παναγιώτης Γιαννουλάτος 

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου – Κολλέγιο Ψυχικού 
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