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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΥΙΩΝ 
 

1. Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ του μακθτι ευκφνεται εξ ολοκλιρου ο 

κθδεμόνασ του. Ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των 

μακθτϊν -τμιματοσ ι τάξεωσ-, αφοφ ενθμερϊςει τον Διευκυντι του ςχολείου, ότι ο 

μακθτισ ςυμπλιρωςε ιδθ τριάντα (30) απουςίεσ δικαιολογθμζνεσ ι αδικαιολόγθτεσ, είναι 

υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊςει τον κθδεμόνα με ταχυδρομικι επιςτολι, θ οποία ςτζλνεται 

με τθν μζριμνα του ςχολείου από 1 ζωσ 5 κάκε μινα για τισ απουςίεσ του μινα που 

προθγικθκε και από 15 ζωσ 20 Μάθ για το πρϊτο 15/μερο του ίδιου μινα. Με τθν 

παραπάνω επιςτολι ο κθδεμόνασ ενθμερϊνεται και για κάκε άλλο κζμα που αφορά τθ 

ςχολικι κατάςταςθ του μακθτι. 

2. Ο κθδεμόνασ κάκε μακθτι οφείλει να προςζρχεται το πρϊτο δεκαιμερο κάκε μινα κατά 

τισ ϊρεσ λειτουργίασ του ςχολείου για να ενθμερϊνεται υπεφκυνα για τθ φοίτθςθ του 

μακθτι λαμβάνοντασ ςχετικό ενυπόγραφο ςθμείωμα του υπεφκυνου κακθγθτι. Η 

επιςτολι τθσ παρ. 1 αποςτζλλεται ςτο κθδεμόνα ανεξάρτθτα από τθν προςζλευςθ του ι 

όχι ςτο ςχολείο και είναι ανεξάρτθτθ από το ενυπόγραφο ςθμείωμα. 

3. Ο κθδεμόνασ κάκε μακθτι που απουςίαςε για λόγουσ υγείασ από το ςχολείο περιςςότερο 

από δφο θμζρεσ, είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ο ίδιοσ, το βραδφτερο μζχρι και τθ 

δεκάτθ μζρα από τθν επιςτροφι του μακθτι ςτο ςχολείο, βεβαίωςθ δθμόςιου 

νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ ι ςχολιατρικισ υπθρεςίασ ι οποιουδιποτε ιδιϊτθ γιατροφ, που 

να πιςτοποιεί το είδοσ και τθν διάρκεια τθσ αςκζνειασ. Η βεβαίωςθ αυτι μπορεί να 

χρθςιμεφςει ωσ δικαιολογθτικό για τισ αντίςτοιχεσ απουςίεσ. Μετά τθν ανωτζρω 

προκεςμία κανζνα δικαιολογθτικό υποβαλλόμενο εκπρόκεςμα δεν γίνεται δεκτό. Κάκε 

βεβαίωςθ υποβάλλεται με αίτθςθ και καταχωρίηεται ςτο πρωτόκολλο απαραιτιτωσ. Για τθ 

δικαιολόγθςθ απουςιϊν δφο θμερϊν, λόγω αςκενείασ ι άλλων ςοβαρϊν οικογενειακϊν 

λόγων, αρκεί ενυπόγραφο ςθμείωμα του κθδεμόνα που προςκομίηεται από τον ίδιο 

αποκλειςτικά δζκα μζρεσ από τθν επιςτροφι του μακθτι ςτο ςχολείο. Με τον τρόπο αυτό 

ο κθδεμόνασ μπορεί να δικαιολογιςει το πολφ δζκα θμζρεσ ακροιςτικά για όλο το ζτοσ. 

Απουςίεσ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων μεμονωμζνεσ ι 

ςυνεχείσ, κεωροφνται δικαιολογθμζνεσ εφϋ όςον είναι για λόγουσ υγείασ, ζχουν τθν 

ζγκριςθ του Διευκυντι και ςυνοδεφονται από ιατρικι βεβαίωςθ.  

4. Τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου δε δεςμεφουν το ςφλλογο, όταν ο ίδιοσ γνωρίηει με ικανά και επαρκι 

ςτοιχεία τουσ πραγματικοφσ λόγουσ απουςίασ του μακθτι.  

5. Σε καμία περίπτωςθ δε κεωροφνται δικαιολογθμζνεσ απουςίεσ μακθτϊν:  

 Όταν πραγματοποιοφνται χωρίσ τθν άδεια του Διευκυντι του ςχολείου ςε ϊρεσ του 

θμερθςίου προγράμματοσ λειτουργίασ του ςχολείου, μεμονωμζνεσ ι ςυνεχείσ. Για τθν 

πρϊτθ και τθν τελευταία διδακτικι ϊρα του θμερθςίου προγράμματοσ λειτουργίασ του 

ςχολείου είναι δυνατόν, κατά τθν κρίςθ του ςυλλόγου, να δικαιολογθκοφν απουςίεσ 

οφειλόμενεσ ςε εξαιρετικά ςοβαροφσ αντικειμενικοφσ λόγουσ, που αναφζρονται ςε 

ιδιαίτερεσ τοπικζσ ςυνκικεσ καιρικζσ, ςυγκοινωνιακζσ και άλλεσ κάκε ςχολείου.  

 Όταν οφείλονται ςε ομαδικι, κατά τθν κρίςθ του προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ ι 

Γραφείου Μζςθσ Εκπαίδευςθσ, απομάκρυνςθ των μακθτϊν από το ςχολείο. 

Οι δικαιολογθμζνεσ απουςίεσ των μακθτϊν που πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, ακροίηονται και λαμβάνονται υπόψθ για το 
χαρακτθριςμό τθσ 

6. Οι δικαιολογθμζνεσ απουςίεσ των μακθτϊν που πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, ακροίηονται και λαμβάνονται υπόψθ για το χαρακτθριςμό τθσ 
φοίτθςθσ κάκε μακθτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Αρ.2  του Π.Δ. 485/83 .Για αυτζσ τισ 
απουςίεσ ςυντάςςεται αμζςωσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου ειδικι πράξθ του ςυλλόγου των 
διδαςκόντων. 

7. Όπου ςτο παρόν Άρκρο αναφζρεται ο κθδεμόνασ του μακθτι, νοείται ο πατζρασ ι θ μθτζρα ι 

οποιοδιποτε νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ φυςικό πρόςωπο, προκειμζνου μόνο περί 

μακθτϊν που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Οι μακθτζσ που ζχουν 

ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ εκπλθρϊνουν προςωπικά τθν υποχρζωςθ για τθν 

δικαιολόγθςθ των απουςιϊν τουσ. 

Χαρακτηρισμός υοίτησης 
ΕΠΑΡΚΗ χαρακτηρίζεται η υοίτηση ευόσον 

1. Το ςφνολο των απουςιϊν του μακθτι που ςθμειϊκθκαν κατά το οικείο διδακτικό ζτοσ, 

ανεξάρτθτα από το λόγο ςτον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τισ 64 

2. Το ςφνολο των απουςιϊν του μακθτι δεν υπερβαίνει τισ 114, από τισ οποίεσ οι πάνω από τισ 

64 είναι δικαιολογθμζνεσ  

3. Α Το ςφνολο των απουςιϊν του μακθτι υπερβαίνει τισ 114,και όχι πάνω από τισ 164 

Β. Οι πάνω των 64 .όλεσ δικαιολογθμζνεσ 

Γ. Διαγωγι Κοςμιοτάτθ 

Δ. Ο μζςοσ όροσ των τριμινων τουλάχιςτον 15 (14 και ½) 

(Ο μακθτισ γίνεται δεκτόσ ςτισ εξετάςεισ του Ιουνίου) 

 

ΕΛΛΙΠΗ χαρακτηρίζεται η υοίτηση ευόσον 

1. Α Το ςφνολο των απουςιϊν του μακθτι υπερβαίνει τισ 114,και όχι τισ 164 

Β. Οι πάνω των 64 όλεσ δικαιολογθμζνεσ 

2. Α Το ςφνολο των απουςιϊν του μακθτι υπερβαίνει τισ 164,και όχι τισ 214 

Β. Οι πάνω των 64 όλεσ δικαιολογθμζνεσ 

Γ. Διαγωγι Κοςμιοτάτθ 

Δ. Ο μζςοσ όροσ των τριμινων τουλάχιςτον 15 (14 και ½) 

(Ο μακθτισ παραπζμπεται ςε ολικι εξζταςθ το Σεπτζμβριο) 

 

ΑΝΕΠΑΡΚΗ  χαρακτηρίζεται η υοίτηση ευόσον 

Δεν είναι Επαρκής 

Δεν είναι Ελλιπής 

 

                 

 


