
Σύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα ππνπξγηθή απόθαζε:  

Η θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη ωο επαξθήο ή αλεπαξθήο κε βάζε ην γεληθό ζύλνιν ηωλ 

απνπζηώλ πνπ ζεκεηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. Οι αποσζίες δεν 

διακρίνονηαι ζε δικαιολογημένες και αδικαιολόγηηες. 

Επαρκής ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηώλ/ηξηώλ εθόζνλ ην ζύλνιν ηωλ απνπζηώλ 

ηνπ/ηεο δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηόλ δεθαηέζζεξηο (114).  

Ανεπαρκής ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή/ηξη-αο πνπ ζεκείωζε πάλω από εθαηόλ 

δεθαηέζζεξηο (114) απνπζίεο. Οη καζεηέο/ηξηεο ηωλ νπνίωλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη 

αλεπαξθήο είλαη ππνρξεωκέλνη/εο λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ηνπο ζηελ ίδηα ηάμε. 

Ενημέρωζη γονέων - Υποτρεώζεις γονέων μαθηηών/ηριών ποσ αποσζιάζοσν 

1. Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ επζύλνληαη εμ 

νινθιήξνπ νη θεδεκόλεο ηνπο. Ο θεδεκόλαο θάζε καζεηή/ηξηαο πνπ απνπζίαζε από ην 

ζρνιείν νθείιεη λα γλωζηνπνηεί ζην ζρνιείν ηνπο ιόγνπο ηεο απνπζίαο άκεζα κε έλαλ από 

ηνπο ηξόπνπο επηθνηλωλίαο πνπ έρεη δειώζεη ζην ζρνιείν θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ/ηεο 

καζεηή/ηξηαο ζε απηό.  

2. Ο/Η ππεύζπλνο/ε θαζεγεηήο/ηξηα θάζε ηκήκαηνο νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνπο θεδεκόλεο 

γηα ηελ απνπζία ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη λα πιεξνθνξείηαη ηνπο ιόγνπο ηεο απνπζίαο ηνπο 

κε θάζε πξόζθνξν κέζν, όπωο κε ηειεθώλεκα, κε κήλπκα ζηαικέλν από ινγαξηαζκό ηνπ 

ζρνιείνπ ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν - εθόζνλ νη γνλείο/θεδεκόλεο έρνπλ ππνβάιεη ζην 

ζρνιείν ζρεηηθή ππεύζπλε δήιωζε ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε 

- ή ζην θηλεηό ηειέθωλν ηωλ γνλέωλ/θεδεκόλωλ (SMS), ή κε επηζηνιή.  

3. Σε πεξίπηωζε πνπ καζεηήο/ηξηα έρεη απνπζηάζεη ηξεηο ζπλερόκελεο εκέξεο ή 

πξαγκαηνπνηήζεη ηξηάληα (30) ζπλνιηθά απνπζίεο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο πνπ είλαη ππεύζπλνο/ε 

ηνπ ηκήκαηνο επηθνηλωλεί άκεζα κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο (κε 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, SMS ή κε επηζηνιή), πιεξνθνξείηαη ηνλ ιόγν ηωλ απνπζηώλ θαη 

ελεκεξώλεη ηνλ/ηε Δηεπζπληή/ ληξηα ηνπ ζρνιείνπ. Μεηά ηελ πξώηε ελεκέξωζε ηωλ 

γνλέωλ/θεδεκόλωλ, ζύκθωλα κε ηα παξαπάλω, ν/ε εθ- παηδεπηηθόο ηνπο ελεκεξώλεη ηηο 

πξώηεο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο θάζε κήλα, εθόζνλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηνλ ζπλνιηθό 

αξηζκό απνπζηώλ. 

4. Όηαλ πξαγκαηνπνηνύληαη απνπζίεο ζε ώξεο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξώηεο ή ηειεπηαίαο ώξαο), κεκνλωκέλεο ή ζπλερείο, ρωξίο ηελ 

άδεηα ηνπ/ηεο Δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, αλαδεηνύληαη νη ιόγνη θαη πξαγκαηνπνηνύληαη 

ελέξγεηεο παηδαγωγηθνύ ραξαθηήξα πνπ, ελδερνκέλωο, θξίλνληαη απαξαίηεηεο. 


