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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:  ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Η φοίτηση του μαθητή στο Σχολείο πρέπει να είναι τακτική και τυχόν απουσίες του να δικαιολογούνται 

οπωσδήποτε είτε με βεβαίωση του γονέα/κηδεμόνα είτε με πιστοποιητικό του θεράποντα γιατρού.  Ο 

μεγάλος αριθμός απουσιών ανάλογα με το σύνολό τους εμπερικλείει κινδύνους όπως: 

α. παραπομπή του μαθητή σε ανεξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα 

αποφασίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος 

β. στασιμότητα 

1.  Σύμφωνα με τους κανονισμούς περί λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης,      

     παραπέμπονται σε εξέταση τον Ιούνιο. 

    α. μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών από 120 μέχρι 134 των δύο (2) αριθμών  

          συμπεριλαμβανομένων. 

    β. μαθητές που σημείωσαν, σε κάποιο μάθημα ή περισσότερα από ένα (1) μαθήματα, απουσίες  

          συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως  

         το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα.  Ο μαθητής εξετάζεται στην εξεταστέα ύλη και των δύο    

         τετραμήνων.   

    γ.   μαθητές που στο Β΄ τετράμηνο σημείωσαν από 60 μέχρι 67 απουσίες, των δύο αριθμών      
          συμπεριλαμβανόμενων 
 
2.  Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ.  

Η συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες του προγράμματος Δ.Δ.Κ. και στις εκδρομές είναι 

υποχρεωτική και γι΄ αυτό, σε περίπτωση απουσίας του από αυτές, οι σχετικές απουσίες καταχωρίζονται και 

προσμετρούνται στο σύνολο των απουσιών του μαθητή. 

3.  Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερου των εκατό τριάντα πέντε (135), του αριθμού 

αυτού συμπεριλαμβανομένου, παραμένουν στάσιμοι. 

4.  Οι απουσίες λογίζονται μία (1) για κάθε διδακτική περίοδο ή όπως καθορίζεται στην παράγραφο 11 του 

Κανονισμού (9). 

5.  Μαθητής που απουσίασε έστω και για μία (1) περίοδο διδασκαλίας οφείλει με την επάνοδό του στο 

Σχολείο και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες να προσκομίσει βεβαίωση 

του γονέα ή του κηδεμόνα του ή πιστοποιητικό του θεράποντα γιατρού υπογραμμένο από τους γονείς ή τους 

κηδεμόνες για τον λόγο της απουσίας του εκτός αν του δόθηκε γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση του 

Σχολείου.  Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ο μαθητής υποχρεούται να προσκομίσει το πιστοποιητικό όχι 

αργότερα από δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 
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6.  Η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή από το Σχολείο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

7.  Όταν ο μαθητής προτίθεται να απουσιάσει από το σχολείο, τότε αυτό ενημερώνεται αμέσως και 

εγγράφως από τους γονείς ή κηδεμόνες του ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 

8.  Για όποια θέματα αφορούν στη φοίτηση του μαθητή, το Σχολείο ενημερώνει έγκαιρα τους γονείς ή τους 

κηδεμόνες ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του.  Για θέματα απουσίας του μαθητή γίνεται 

ενημέρωση τουλάχιστον μέχρι την επόμενη ημέρα της απουσίας του μαθητή. 

9.  Για μαθητές που συμμετέχουν σε ειδική σχολική αποστολή με απόφαση του Υπουργείου στο εξωτερικό ή 

απασχολούνται σε σχολική δραστηριότητα που τους ανατέθηκε από τη Διεύθυνση δεν σημειώνονται 

απουσίες, αφού ο μαθητής ενημερώσει έγκαιρα τη Διεύθυνση του Σχολείου του.  Σε οποιεσδήποτε άλλες 

περιπτώσεις υποβάλλεται το αίτημα για έγκριση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.   

10.  Στα Δελτία Επίδοσης Τετραμήνου και στα Δελτία Ετήσιας Επίδοσης αναγράφεται ο όρος «πλήρης 
φοίτηση», αν ο μαθητής έχει σημειώσει όχι περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) απουσίες, του αριθμού 
αυτού συμπεριλαμβανομένου και ο αριθμός των απουσιών του.  Στους μαθητές των οποίων η φοίτηση έχει 
χαρακτηριστεί ως πλήρης φοίτηση , απονέμονται τιμητικά διπλώματα. 

11.  Μαθητής του οποίου η φοίτηση έχει χαρακτηριστεί ως «πλήρης» βάσει της παραγράφου (10) 
πριμοδοτείται με δύο (2) μονάδες στην αξιολόγηση της συμμετοχής του στη δράση «Δράση, 
Δημιουργικότητα και Κοινωνική Προσφορά». 

12.  (α)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, μαθητής παραπέμπεται για 
ανεξέταση τον Ιούνιο, αν για το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει από εξήντα (60) μέχρι εξήντα εφτά (67) 
απουσίες των δύο (2) αριθμών συμπεριλαμβανομένων. 

(β)  Μαθητής παραμένει στάσιμος, αν κατά το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει αριθμό απουσιών 
μεγαλύτερου των εξήντα οκτώ (68) του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Σεπτέμβριος 2022 


