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Θέμα:  Φοίτηση μαθητών 

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας στέλνουμε, για ενημέρωση και διευκόλυνσή σας, συγκεντρωμένο το νομικό πλαίσιο που 

διέπει θέματα φοίτησης των μαθητών 

«Παρακολούθηση φοίτησης μαθητών (άρθρο 13, ΠΔ 79/2017)» 

1. Η φοίτηση των μαθητών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία παρακολουθείται από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο 

πληροφοριακό σύστημα το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

2. Όταν ένας μαθητής απουσιάζει συστηματικά και αδικαιολόγητα από το σχολείο ο εκπαιδευτικός 

της τάξης επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες και ενημερώνει τον Διευθυντή ή τον 

Προϊστάμενο του σχολείου. 

3. Εφόσον δεν επιλύεται το πρόβλημα της συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας με τις 

ενέργειες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναζητείται ο μαθητής και η οικογένεια του μαθητή 

μέσω της αστυνομικής και της δημοτικής αρχής καθώς και της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας. 

 



4. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω αναζήτηση δεν φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η συστηματική 

και αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

οι ενέργειες που έχουν γίνει. Ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναζητεί τον 

μαθητή σε όλα τα σχολεία της οικείας Διεύθυνσης. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει 

αποτέλεσμα ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά 

στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ο οποίος αναζητεί τον μαθητή σε όλα τα 

σχολεία της οικείας περιφέρειας. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο 

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στη Διεύθυνση Σπουδών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που 

συνοδεύεται από έκθεση, η οποία περιέχει τα στοιχεία της έρευνας που έγινε. Η αναζήτηση σε όλα 

τα σχολεία της χώρας γίνεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 94, § 4, εδάφιο 26 (Ν.3852/20101), ο Δήμος αφού 

ενημερωθεί υπεύθυνα από τον Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/η της Σχολικής Μονάδας μπορεί 

να επιβάλει κυρώσεις στους γονείς — κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά στο Δημοτικό 

Σχολείο ή Νηπιαγωγείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους. 

 « Έλεγχος Φοίτησης μαθητών» 

Αρμόδιος για την παρακολούθηση της τακτικής φοίτησης των μαθητών είναι ο εκπαιδευτικός της 

τάξης (άρθρο 13, § 1, Π.Δ. 79/20172) ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταγράφει καθημερινά τις 

απουσίες του/ης μαθητή/τριας. 

«Διακοπή φοίτησης μαθητή»  

Στην περίπτωση επανάληψης φοίτησης μαθητής, στο Βιβλίο Μητρώου καταχωρίζονται μόνο τα 

στοιχεία του έτους φοίτησης στο νηπιαγωγείο (Α΄ ή Β΄ Έτος φοίτησης) και του σχολικού έτους. Όταν 

μαθητής που φοιτά στο Β΄ Έτος του νηπιαγωγείου διακόψει τη φοίτησή του, επανεγγράφεται στο 

ίδιο έτος. Στην περίπτωση που δεν επαναλάβει τη φοίτηση του στο νηπιαγωγείο, στο Βιβλίο 

Μητρώου καταχωρίζεται η διακοπή της φοίτησης καθώς επίσης και τα στοιχεία της αναζήτησης 

                                                 
1
 Ν.3852/2010, άρθρο 94, § 4, εδάφιο 26: «Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ΄ 

(«Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»), προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: …H επιβολή κυρώσεων, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την 

τακτική φοίτησή τους.» 
2
 Π.Δ. 79/2017, άρθρο 13, § 1: «Η φοίτηση των μαθητών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία παρακολουθείται 

από τον εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό 

σύστημα το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.» 



του μαθητή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 133 του παρόντος προεδρικού διατάγματος (Π.Δ. 

79/2017, άρθρο 20, κεφ. Α § 1β).   

Όταν μαθητής δημοτικού διακόπτει τη φοίτησή του για ένα σχολικό έτος επανεγγράφεται στην 

τάξη στην οποία φοιτούσε πριν τη διακοπή της φοίτησης. Στην περίπτωση που η φοίτηση διακοπεί 

για δύο συνεχή σχολικά έτη, στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου καταχωρίζεται η διακοπή της 

φοίτησης καθώς επίσης και τα στοιχεία της αναζήτησης του μαθητή, σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 134 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 79/2017, άρθρο 20, κεφ. Γ § 1γ). 

«Εκπρόθεσμες εγγραφές μαθητών»  

Εκπρόθεσμες εγγραφές στο νηπιαγωγείο για λόγους ανωτέρας βίας γίνονται δεκτές με απόφαση 

του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή 

πραγματοποιείται στο εγγύτερο της κατοικίας του μαθητή νηπιαγωγείο στο οποίο υπάρχει κενή 

θέση (Π.Δ. 79/2017, άρθρο 6, § 6). 

Εκπρόθεσμες εγγραφές στο δημοτικό σχολείο για λόγους ανωτέρας βίας γίνονται δεκτές με 

απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή 

πραγματοποιείται στο εγγύτερο της κατοικίας του μαθητή σχολείο στο οποίο υπάρχει κενή θέση 

(Π.Δ. 79/2017, άρθρο 7, § 7). 

«Ανώτατο όριο ηλικίας φοίτησης υποχρεωτικής φοίτησης μαθητών»  

Ως ανώτατο όριο υποχρεωτικής Φοίτησης μαθητών έχει ορισθεί, σύμφωνα την § 3, του άρθρου 2 

του Ν. 1566/19855, το 16ο έτος της ηλικίας. Η υποχρεωτική φοίτηση περιλαμβάνει το 

Νηπιαγωγείο, το Δημ. Σχολείο και το Γυμνάσιο αλλά είναι ευνόητο ότι εφόσον η φοίτηση στο 

Δημοτικό Σχολείο, δεν έχει ολοκληρωθεί, αυτή συνεχίζεται μέχρι το παραπάνω έτος ηλικίας. 

                                                 
3
 Π.Δ. 79/2017, άρθρο 13, § 4: Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω αναζήτηση δεν φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η 

συστηματική και αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι 

ενέργειες που έχουν γίνει. Ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναζητεί τον μαθητή σε όλα τα σχολεία 

της οικείας Διεύθυνσης. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ο οποίος αναζητεί τον 

μαθητή σε όλα τα σχολεία της οικείας περιφέρειας. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο Περιφερειακός 

Διευθυντής Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που συνοδεύεται από έκθεση, η οποία περιέχει τα στοιχεία της 

έρευνας που έγινε. Η αναζήτηση σε όλα τα σχολεία της χώρας γίνεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
4
 Βλέπε ανωτέρω υποσημείωση υπ’ αρ. 3. 

5
 Ν. 1566/1985, άρθρο 2, § 3:  «Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο 

μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16
ο
  έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και 

παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού 

Κώδικα.» 



«Εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων» 

Α. Για την εγγραφή και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών Ρομά ισχύουν: οι παρ. 

13 & 14 του αρθρ. 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α)6, η με αριθ. Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 (ΦΕΚ 

893Β)7 Υ.Α. και οι με αριθ. πρωτ. 116184/Γ1/10-9-20088, Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-20109, 

180644/Γ1/26-11-201310 εγκύκλιοι του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι μαθητές/τριες που ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες (Ρομά, αιτούντων διεθνούς προστασίας) εγγράφονται στο Ολοήμερο 

Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις. 

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας έτσι ώστε να μην υπάρξει ολιγωρία στην εφαρμογή των 

ανωτέρω και οι διαδικασίες αναζήτησης μαθητών, που δεν φοιτούν ή φοιτούν ελλιπώς, να είναι 

άμεσες με στόχο να αποτραπεί η μαθητική διαρροή από την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 
            Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 

 
 
                                                                                                        Δημήτρης Ι. Οικονομόπουλος 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                        Δάσκαλος 
   

            
     

                                                 
6
 Π.Δ. 79/2017, άρθρο 7: 13. Οι αδήλωτοι μαθητές εγγράφονται εφόσον κατά την κρίση του Διευθυντή ή του 

Προϊσταμένου του σχολείου έχουν τη νόμιμη ηλικία και στη συνέχεια γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες από τον 

Διευθυντή και τους γονείς/κηδεμόνες για να εγγραφούν στα Μητρώα και Δημοτολόγια του δήμου. Εάν μέχρι το τέλος 

του διδακτικού έτους δεν έχει ρυθμιστεί η εγγραφή στα Δημοτολόγια και Μητρώα των μαθητών αυτών, ο Διευθυντής ή 

ο Προϊστάμενος υποβάλλει στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έκθεση για τις ενέργειες που έχουν 

γίνει για την εγγραφή αδήλωτων μαθητών στην οποία αναφέρεται και το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. 

14. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών και δεν έχουν πιστοποιητικό 

μόνιμης κατοικίας, οι εγγραφές τους δεν παρακωλύονται, και η Διεύθυνση του σχολείου συνεργάζεται με τους τοπικούς 

φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα ιατροκοινωνικά κέντρα, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, τα νοσοκομεία, τα 

ιατρικά κέντρα καθώς και τους φορείς κοινωνικής στήριξης για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του μαθητή. 

Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή εντός 

τριμήνου. 
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 Δείτε εδώ 
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 Δείτε εδώ 
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 Δείτε εδώ 

10
 Δείτε εδώ 

https://grafis.sch.gr/index.php/s/7c806000a85ace2b0b5cb3fcb37b523c
https://grafis.sch.gr/index.php/s/6eeda96b5e1a609a10e205cdc3969448
https://grafis.sch.gr/index.php/s/f969efb6a8941e71ac17a333807b7c22
https://grafis.sch.gr/index.php/s/6fe3bae504e4592fc139504210cc7ff6

