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Από την 1 Σεπτεμβρίου 2017 εφαρμόζονται οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των 
Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Οι νέοι Κανονισμοί (άρθρο 18) προβλέπουν 
τα εξής για το θέμα των απουσιών των μαθητών/μαθητριών: 

 
 
ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

1. ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 
 
Ο μαθητής/τρια που σημειώνει από εκατό είκοσι(120)μέχρι εκατό τριάντα 
τέσσερις(134), των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων, παραπέμπεται σε ανεξέταση 
τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίσει ο 
Καθηγητικός Σύλλογος. 
•60-67 κατά τη διάρκεια του 2ου τετραμήνου, παραπέμπεται σε ανεξέταση  
 
2. ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΩΝ–ΕΠΤΑΠΛΑΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
Ο μαθητής/τρια που σημειώνει σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα 
μαθήματα συνολικά περισσότερες απουσίες του επταπλάσιου των περιόδων 
διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, 
παραπέμπεται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά. Ο 
μαθητής/τρια εξετάζεται στην εξεταστέα ύλη και των δύο τετράμηνων.  
 
3. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Δ.Κ. 
 
Η συμμετοχή του μαθητή/τριας στις δραστηριότητες του Προγράμματος Δ.Δ.Κ.(π.χ. 
εορτασμοί, όμιλοι, μαθητικά συνέδρια) 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/τριας.  
 
4. ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 
 
Ο/η μαθητής/τρια που σημειώνει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατό τριάντα 
πέντε(135)του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου παραμένουν στάσιμοι.  
• >67 κατά τη διάρκεια του 2ου τετραμήνου παραμένει στάσιμος/η.  
 
5. ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ  
 
Οι απουσίες λογίζονται μια (1) για κάθε διδακτική περίοδο. Μαθητής/τρια που 
απουσιάζει από εκδρομή του σχολείου θεωρείται ότι σημειώνει τόσες απουσίες όσες 
και οι περίοδοι της εκδρομής, οι οποίες καταχωρίζονται στο σύνολο των απουσιών του 
μαθητή/τριας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 
 
Μαθητής που απουσίασε για μία (1) έστω περίοδο διδασκαλίας, οφείλει με την 
επάνοδό του στο σχολείο και εν πάση περίπτωση 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 του για το 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. 
 
7.  ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
 
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ.  
Η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή από το σχολείο αποτελεί πειθαρχικό 
παράπτωμα.  
Σύμφωνα πάντα με τους νέους κανονισμούς η μη δικαιολόγηση των απουσιών είναι 
σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και θα τιμωρείται μέχρι 2 ημέρες αποβολή από το 
σχολείο. 
 
8.  ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ 
Στις περιπτώσεις επιβολής του μέτρου της αποβολής πέραν της μια μέρας ο μαθητής 
υποχρεούται να παραμείνει στο σπίτι.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δηλαδή αν υπάρχει πραγματική αδυναμία των 
γονέων/κηδεμόνων να επιβλέπουν τον μαθητή (και μετά από ενυπόγραφο 
τεκμηριωμένο αίτημα προς τον Διευθυντή) αυτός παραμένει στο σχολείο υπό την 
επίβλεψη καθηγητή, ο οποίος εμπλέκει τον μαθητή σε δημιουργική δραστηριότητα. Για 
τις μέρες αποβολής σημειώνονται απουσίες, μία για κάθε περίοδο. Αν ο μαθητής 
παραμένει στο σχολείο έχει δικαίωμα εντός 2 ημερών να ζητήσει τη μετατροπή του 
μέτρου αυτού σε κοινωφελή σχολική ή και κοινωνική δραστηριότητα μετά από έγκριση 
του Διευθυντή ή του Κ.Σ. αν η ποινή επιβλήθηκε από αυτόν. Σε αυτή την περίπτωση δε 
σημειώνονται απουσίες. 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

                    
 


