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Σας υπενθυμίζουμε ότι: για την τακτική παρακολούθηση του μαθητή ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου ο 
κηδεμόνας του. 
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση, όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114, από τις 
οποίες 50 δικαιολογημένες και 64 αδικαιολόγητες. 
 
Τρόπος δικαιολόγησης απουσιών  
Τα δικαιολογητικά των απουσιών των μαθητών προσκομίζονται στο σχολείο μόνο από το γονέα-
κηδεμόνα του μαθητή μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα επιστροφής του μαθητή 
στο σχολείο, και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει 
δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο συνεχόμενων ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων 
σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων. Οι ημέρες αυτές των απουσιών που δικαιολογεί ο κηδεμόνας 
δεν μπορεί να είναι, αθροιστικά για όλο το έτος, περισσότερες των δέκα (10) ημερών.  
Ο κηδεμόνας του μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο 
συνεχόμενες ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη 
ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή 
οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας. Σε καμία 
περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια της 
Διευθύντριας του σχολείου σε ώρες του προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή 
συνεχόμενες. 
Τα δικαιολογητικά των απουσιών που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο των Διδασκόντων, όταν 
ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας των μαθητών. 
Όταν μαθητής συμπληρώνει δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες τριάντα (30) απουσίες, το σχολείο 
ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του 
σχολείου από την  1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 
20 Μαΐου για το 15/μερο του ίδιου μήνα.  
  

ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΩΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

1η 08:10 08:55 5' 

2η 09:00 09:45 10' 
3η 09:55 10:40 10' 

4η 10:50 11:35 10' 
5η 11:45 12:30 5' 

6η 12:35 13:15 5' 

7η 13:20 14:00   
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Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας μπορούν να σας 
ενημερώσουν τις παρακάτω μέρες και ώρες: 

 

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

1 ΟΝΤΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ       

2 ΚΟΥΝΤΑΞΗ ΣΟΦΙΑ 3η   5η   

3 ΤΡΟΥΠΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   3η   4η   

4 ΑΡΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 4η  3η     Β2 

5 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  4η  4η     

6 ΜΑΝΙΑΤΕΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 5η    4η   Γ4 

7 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ     4η 4η Γ3 

8 ΣΥΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 4η     4η Γ2 

9 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΣ 4η   5η    Α2 

10 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 3η  3η      

11 ΜΑΔΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5η  3η    Β1 

12 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   4η  4η   

13 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ/ΝΟΣ 5η  5η      

14 ΒΛΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4η   3η    Α3 

15 ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    7η    

16 ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  5η     

17 ΧΟΡΟΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 4η      

18 ΤΣΙΝΑΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 5η  4η     Α1 

19 ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΤΕΛΛΑ  3η    2η   

20 ΤΣΟΥΚΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3η   4η    

21 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 5η    5η   Γ1 

22 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5η    3η  Β3 

23 ΚΑΡΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ  5η  4η     

24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   3η  4η   

25 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ    4η    

26 ΡΑΧΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ  4η   5η   Γ5 

27 ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 5η   7η    Β4 

28 ΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 5η    4η   

29 ΒΟΡΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  4η    4η   
 

Για οποιαδήποτε τροποποίηση πραγματοποιηθεί στον παραπάνω πίνακα μπορείτε να 

ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του σχολείου μας  http://blogs.sch.gr/3gympoli/γονείς. 
 

 

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί δέχονται κάθε 01 του μήνα τους γονείς 

και κηδεμόνες για να τους ενημερώσουν για την επίδοση και τη συμπεριφορά των 
μαθητών.  
Σε περίπτωση αργίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Για την άμεση ενημέρωση σας σχετικά με τις δράσεις του σχολείου μας λειτουργεί 
πιλοτικά ή εφαρμογή αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters). Όσοι γονείς 
ενδιαφέρονται παρακαλούμε να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

3gympol@gmail.com 

http://blogs.sch.gr/3gympoli/γονείς

