
Ενημέρωςη γονέων - Δικαιολόγηςη απουςιών. (Π.Δ.485/1983 ΦΕΚ 184 άρθρο 3) 

 

1. Για την τακτική παρακολούθηςη τησ φοίτηςησ του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο 

κηδεμόνασ του.  

 

2. Ο κηδεμόνασ κάθε μαθητή οφείλει να προςέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά 

τισ ώρεσ λειτουργίασ του Σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηςη του 

μαθητή λαμβάνοντασ ςχετικό ενυπόγραφο ςημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή.  

 

3. Ο κηδεμόνασ κάθε μαθητή που απουςίαςε για λόγουσ υγείασ από το Σχολείο περιςςότερο 

από δύο μέρεσ, είναι υποχρεωμένοσ να προςκομίςει ο ίδιοσ, το βραδύτερο μέχρι και τη 

δεκάτη μέρα από την επιςτροφή του μαθητή ςτο Σχολείο, βεβαίωςη δημόςιου 

νοςηλευτικού ιδρύματοσ ή ςχολιατρικήσ υπηρεςίασ ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που 

να πιςτοποιεί το είδοσ και τη διάρκεια τησ αςθένειασ. Η βεβαίωςη αυτή μπορεί να 

χρηςιμεύςει ωσ δικαιολογητικό για τισ αντίςτοιχεσ απουςίεσ. Μετά την ανωτέρω 

προθεςμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεςμα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε 

βεβαίωςη υποβάλλεται με αίτηςη και καταχωρίζεται ςτο Πρωτόκολλο απαραιτήτωσ.   

 

4. Για τη δικαιολόγηςη απουςιών δύο (2) ημερών, λόγω αςθενείασ ή άλλων ςοβαρών 

οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο ςημείωμα του κηδεμόνα που προςκομίζεται 

από τον ίδιο αποκλειςτικά δέκα μέρεσ το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή ςτο Σχολείο. 

Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνασ μπορεί να δικαιολογήςει τισ απουςίεσ το πολύ δέκα 

ημερών (10) αθροιςτικά για όλο το έτοσ.  

 

5. Σε καμιά περίπτωςη δεν θεωρούνται δικαιολογημένεσ απουςίεσ μαθητών:  

 

α) `Οταν πραγματοποιούνται χωρίσ άδεια τησ Διευθύντριασ του Σχολείου ςε ώρεσ του 

ημερηςίου προγράμματοσ λειτουργίασ του Σχολείου, μεμονωμένεσ ή ςυνεχείσ. Για την 

πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερηςίου προγράμματοσ λειτουργίασ του 

Σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίςη του Συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουςίεσ 

οφειλόμενεσ ςε εξαιρετικά ςοβαρούσ αντικειμενικούσ λόγουσ, που αναφέρονται ςε 

ιδιαίτερεσ τοπικέσ ςυνθήκεσ καιρικέσ, ςυγκοινωνιακέσ και άλλεσ κάθε Σχολείου.  

β) `Οταν οφείλονται ςε ομαδική, κατά την κρίςη του προΰςταμένου τησ Διεύθυνςησ, 

απομάκρυνςη των μαθητών από το ςχολείο.   

 

6. Απουςία μαθητή από τισ πολιτιςτικέσ ή αθλητικέσ εκδηλώςεισ που πραγματοποιούνται 

ςτα πλαίςια του ωρολογίου προγράμματοσ του ςχολείου υπολογίζεται ωσ απουςία τόςων 

ωρών όςη και η διάρκεια των εκδηλώςεων. 

 

7. Απουςία μαθητή από περιπάτουσ που γίνονται ςτα πλαίςια των ιςχυουςών διατάξεων 

υπολογίζεται ωσ απουςία τόςων ωρών όςεσ ώρεσ είχε μάθημα ο μαθητήσ τη μέρα του 

περιπάτου.  

 

8. Οι μαθητέσ που έχουν ςυμπληρώςει το 18ο έτοσ τησ ηλικίασ τουσ εκπληρώνουν 

προςωπικά την υποχρέωςη για τη δικαιολόγηςη των απουςιών τουσ. 


