
   
 

 
Παράρτημα 7:    Απουσίες από τα μαθήματα στις βαθμίδες δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης I και II1 (σπόφαση του Προεδρείου της Σχολικής Εφορείας της 18.06.2018) 

 
Κάθε μαθητής2 είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τακτικά μέρος στο υποχρεωτικό μάθημα και στις 
υπόλοιπες υποχρεωτικές σχολικές εκδηλώσεις. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση συμμετοχής του 
μαθητή στο μάθημα επιτρέπονται, εφόσον οφείλονται σε ασθένεια των μαθητών, σε χορήγηση 
άδειας ή σε λόγους που δεν οφείλονται στους μαθητές. 
Συχνές καθυστερήσεις και μη δικαιολογημένες απουσίες μπορεί να έχουν επίπτωση στον βαθμό 
του μαθήματος. Ακριβείς ρυθμίσεις για αυτό το θέμα περιλαμβάνονται στον βασικό κανονισμό 
σχετικά με τις επιδόσεις (Παράρτημα 15). 
Για την εύρυθμη φοίτηση πρέπει να ληφθούν υπόψη οπωσδήποτε τα παρακάτω σημεία: 
 
Απουσίες 
Οι απουσίες σημειώνονται με ακρίβεια από τον εκάστοτε καθηγητή του μαθήματος στο 
απουσιολόγιο ή στο βιβλίο ύλης. Η απουσία από το μάθημα λόγω συμμετοχής σε σχολικές 
εκδηλώσεις (θεατρικές πρόβες, συνεδριάσεις του μαθητικού συμβουλίου, αθλητικές εκδηλώσεις 
κλπ.) δεν υπολογίζεται ως απουσία. Απουσίες για τις οποίες δεν προσκομίζεται δικαιολογητικό το 
αργότερο την 4η ημέρα μαθήματος (υπολογιζόμενη από την πρώτη μέρα απουσίας), θεωρούνται 
αδικαιολόγητες. 
Άδειες κατά τη διάρκεια του πρωινού είναι δυνατές μόνο με εγκριτικό σημείωμα και υπογραφή του 
εκάστοτε καθηγητή του μαθήματος. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τον διευθυντή 
του σχολείου, τον υποδιευθυντή ή τον συντονιστή της Ανώτερης Βαθμίδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Εάν ένας μαθητής εγκαταλείψει τις σχολικές εγκαταστάσεις χωρίς να έχει λάβει το 
εγκριτικό σημείωμα, τότε η ώρα μαθήματος που έχασε θεωρείται σε κάθε περίπτωση 
αδικαιολόγητη απουσία και είναι δυνατόν να του επιβληθούν σχολικές ποινές. Τα εγκριτικά 
σημειώματα πρέπει να υπογραφούν από έναν κηδεμόνα και να υποβληθούν εγκαίρως (βλ. 
ανωτέρω) και πάλι στο σχολείο. 
 
Καθυστερήσεις 
Καθυστέρηση κατά την έναρξη του μαθήματος σημειώνεται από τον καθηγητή του μαθήματος στο 
απουσιολόγιο ή στο βιβλίο ύλης. Καθυστέρηση άνω των 15 λεπτών θεωρείται κατά βάση 
αδικαιολόγητη απουσία. 
 
Απουσίες σε διαγωνίσματα, τεστ, προφορικές εργασίες και παρουσιάσεις 
Γενικά ισχύει: Τα διαγωνίσματα/ τεστ έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης 
εκδήλωσης. Αυτό σημαίνει π.χ. ότι ένας μαθητής δεν μπορεί να λάβει μέρος  σε αθλητικούς αγώνες, 
εάν έχει προγραμματιστεί ταυτόχρονα διαγώνισμα/τεστ. 
Εάν συμπέσουν χρονικά σχολικές εκδηλώσεις με προγραμματισμένες προφορικές εργασίες ή 
παρουσιάσεις, ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγκαίρως τον καθηγητή του 
μαθήματος, για να προσδιοριστεί νέα ημερομηνία. Εάν προηγουμένως δεν έχει ενημερωθεί ο 
καθηγητής του μαθήματος, μπορεί να βαθμολογήσει την μη πραγματοποιηθείσα εργασία ή 

                                                 
1Για τις τάξεις 8-12 του ελληνικού τμήματος ισχύουν οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. 
2Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, παραλείπεται η ταυτόχρονη χρήση των καταλήξεων αρσενικού και θηλυκού 
γένους . 
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παρουσίαση με 6, δηλ. 0. 
 
 
 
 
 
Εάν κάποιος μαθητής είναι άρρωστος την ημέρα ενός διαγωνίσματος ή προφορικής 
εργασίας/παρουσίασης, πρέπει σε αυτήν την περίπτωση ένας κηδεμόνας να ενημερώσει σχετικά 
το σχολείο τηλεφωνικά ή προσωπικά μέχρι το αργότερο στις 7.45. Με αυτόν τον τρόπο ο διδάσκων, 
στον οποίο είναι προγραμματισμένη η προφορική εργασία/παρουσίαση, μπορεί να ενημερωθεί 
εγκαίρως. 
Είναι αυτονόητο ότι οι μαθήτριες και οι μαθητές που απουσίασαν σε κάποια από τις παραπάνω 
περιπτώσεις, μετά την επιστροφή τους στο σχολείου θα επικοινωνήσουν άμεσα με τον εκάστοτε 
καθηγητή του μαθήματος. 
Όλοι οι μαθητές από την 10η τάξη και άνω πρέπει να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση σε 
περίπτωση που απουσιάζουν από διαγώνισμα ή προφορική εργασία ή παρουσίαση (το αργότερο 
την 4η ημέρα από την επιστροφή τους στο σχολείο). Εάν δεν υποβληθεί ιατρική γνωμάτευση μετά 
την παρέλευση της προκαθορισμένης προθεσμίας, η μη πραγματοποιηθείσα εργασία (διαγώνισμα 
ή προφορική εργασία ή παρουσίαση) βαθμολογείται με 6, δηλ. 0. 
Το ίδιο ισχύει και για μαθητές των τάξεων 5 έως 9, οπότε ο κανονισμός εφαρμόζεται από το δεύτερο 
διαγώνισμα στο οποίο θα απουσιάσουν, από το ίδιο μάθημα. 
Για δικαιολογημένες απουσίες ο καθηγητής του μαθήματος ορίζει σε κάθε περίπτωση νέα 
ημερομηνία για το διαγώνισμα ή τεστ, στο οποίο απουσίαζε ο μαθητής. Ο κανονισμός σχετικά με 
τον μέγιστο αριθμό διαγωνισμάτων ανά εβδομάδα ή ημέρα (πρβ. Βασικό κανονισμό σχετικά με τις 
επιδόσεις) δεν ισχύει σε αυτήν την περίπτωση. Ο εκάστοτε καθηγητής του μαθήματος αποφασίζει 
σχετικά με το εάν μια προφορική εργασία ή παρουσίαση μπορεί να αναβληθεί για επόμενη 
ημερομηνία. 
 
Άδειες 
Αιτήσεις για χορήγηση άδειας σε ημέρες που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με διακοπές πρέπει 
να υποβληθούν στη σχολική διεύθυνση μέσω του καθηγητή τάξης το αργότερο 14 ημέρες 
νωρίτερα. Αιτήσεις για άδεια σε ημερομηνίες στις οποίες είναι προγραμματισμένα διαγωνίσματα 
και τεστ δεν εγκρίνονται, εξαιρουμένων ειδικών περιπτώσεων (πένθος, γάμος, νοσηλεία στο 
εξωτερικό, εξετάσεις για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας). 
Για να αποφευχθούν άσκοπες απουσίες, πρέπει οι ιατρικές επισκέψεις να προγραμματίζονται σε 
χρόνο εκτός μαθημάτων, εξαιρουμένων δικαιολογημένων περιπτώσεων για τις οποίες είναι 
αναπόφευκτα τα πρωινά ραντεβού. 
 
 
 
 


