
 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

έχω ενημερωθεί από τα αναγραφόμενα στο πίσω μέρος της δήλωσης για τα όσα ισχύουν σχετικά με τις απουσίες 
μαθητών για το σχολικό έτος  2017-2018 και την υποχρέωση μου να επικοινωνώ και να ενημερώνω το σχολείο σε 
περίπτωση απουσίας του τέκνου μου. 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας – Τάξη – Τμήμα:  

Επιθυμώ να ενημερώνομαι όταν απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο, για τις απουσίες του τέκνου 
μου με έναν από τους παρακάτω προβλεπόμενους τρόπους: 

1. Με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

2. Με μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου (sms)  στον αριθμό : 

3. Με επιστολή  στην διεύθυνση  : 

4. Τηλεφωνικά (μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται) στον αριθμό : 
Ημερομηνία:        20 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 



  

 
 Από Υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018  (Β΄ 120) » 
Άρθρο 28  :   Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες 
1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειωθήκαν κατά τη 

διάρκεια του διδακτικού  τους. 

 .  εδομ νης της υποχρ ωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της  ιευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν 

άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρ ωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο 

για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών  σύμφωνα με το άρθρο  9  κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν 

διακρίνονται σε δικαιολογημ νες και αδικαιολόγητες. 

 .  παρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν 

δεκατ σσερις (114). 

4.  νεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατ σσερις (114) απουσίες.  ι 

μαθητ ς/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμ νοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην 

ίδια τά η. 

8.  ιδικά για το σχολικό  τος   1 -18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε 

 ως 164 απουσίες εφόσον συντρ χουν σωρευτικά τα ε ής  α) για τις παραπάνω από τις 114  χει προσκομίσει δικαιολογητικά 

από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθ νεια  β) ο  ενικός   σος  ρος της προφορικής βαθμολογίας  που προκύπτει από το 

άθροισμα των μ σων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων  είναι 

δεκαπ ντε πλήρες και γ) δεν  χει κάνει χρήση της μη προσμ τρησης απουσιών του άρθρου  4 παρ.   και  . 

11. Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητ ν τρι ν με αναπηρία και ει ικές εκπαι ευτικές αν  κες: 

 .  ύμφωνα με την παρ.   του άρθρου 6 του ν.  699/    8 ( ' 199)  

« ια τους μαθητ ς/τριες με αναπηρία και ειδικ ς εκπαιδευτικ ς ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της  ευτεροβάθμιας 

 κπαίδευσης  η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν: 

α) το σύνολο των επιπλ ον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (   ) των προβλεπόμενων από το οικείο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και 

β) οι επιπλ ον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημ νες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμ να στη 

συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορ α υλοποίησης». 

 

Άρθρο 29 

 νημέρ ση  ονέ ν -  πο ρε σεις  ονέ ν μαθη- τ ν τρι ν που απουσι  ουν 
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Σημείωση  Οι γονείς πρέπει να φυλάσσουν τα ιατρικά δικαιολογητικά ασθενείας των παιδιών τους για την 
περίπτωση που ξεπεράσουν τις 114 απουσίες και εμπίπτουν σε κάποια ειδική περίπτωση. 
                                                                                                                                   Έλαβα γνώση 

 
                                                                                                                               
 
 
                                                                                                                                (Υπογραφή   Γονέα) 

 

 


