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Κεφάλαιο 1ο 

 

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

 

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά 

της κοινωνίας. Ο ρόλος του σχολείου είναι να προετοιμάζει τους νέους ώστε να 

ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής στοχεύει 

στην εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των νέων κατά τα πρότυπα και τις ανάγκες 

μιας δημοκρατικής και φιλελεύθερης κοινωνίας. 

 

Με εύλογες, γενικά αποδεκτές, κατανοητές και εφαρμόσιμες διατάξεις, ο εσωτερικός 

κανονισμός λειτουργίας ενθαρρύνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

μαθητή, προάγει τη συλλογική λειτουργία, παράλληλα με την ατομική αναγνώριση 

και την έννοια της ατομικής ευθύνης, διαμορφώνοντας ένα «υγιές» σχολικό και 

μαθησιακό περιβάλλον και προσδίδοντας δημοκρατικό περιεχόμενο στη σχολική 

ζωή. 

 

Περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, 

στηρίζοντας την εφαρμογή τους στον αμοιβαίο σεβασμό, στη συλλογική συνείδηση, 

στη συναίνεση και συμμετοχή στη διαμόρφωση των συνθηκών της σχολικής ζωής, 

χωρίς όμως να θέτει εμπόδια στην ελεύθερη έκφραση και στον πλουραλισμό 

απόψεων. 

 

Έτσι, διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που 

συμβάλλει στην αποφυγή εντάσεων και συγκρούσεων και διευκολύνει την 

ανενόχλητη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. 

 

Κεφάλαιο 2ο 

 

Θέματα Λειτουργίας 

 

2.1 Πρωινή Προσέλευση 

 

 Το σχολείο μας αρχίζει τη λειτουργία του στις 08:15 π.μ. με σύνταξη και 

προσευχή και συμπληρώνει τις 7 διδακτικές ώρες λειτουργίας του στις 13:40 

μ.μ. 

 Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί βρίσκονται στις θέσεις τους στις 8:05 πμ. 

 Όλοι οι μαθητές και οι διδάσκοντες καθηγητές της 1ης ώρας παραβρίσκονται 

στη πρωινή συγκέντρωση -σύνταξη και προσευχή, που γίνεται στο προαύλιο 

του σχολείου. Είναι η μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής 

κοινότητας, για ενημέρωση και προετοιμασία για το εκπαιδευτικό έργο που 

θα ακολουθήσει. 



 Τις ημέρες της εβδομάδας που ο καιρός δεν είναι καλός, οι μαθητές πηγαίνουν 

στις αίθουσες διδασκαλίας με το χτύπημα του κουδουνιού, όπου γίνεται και η 

προσευχή πριν την έναρξη του μαθήματος. 

 Η Διεύθυνση του σχολείου παρακολουθεί τις πρωινές αργοπορίες 

διατηρώντας το δικαίωμα να ενημερώνει τους γονείς και να επιβάλει 

κυρώσεις σε περίπτωση εσκεμμένης, συστηματικής και αδικαιολόγητης 

αργοπορίας. 

 Μόνο για τους μαθητές που αργοπόρησαν κατά την πρωινή προσέλευση για 

συγκεκριμένο και ειδικό λόγο και μετά από ενημέρωση της Διεύθυνσης, η 

κεντρική είσοδος του σχολείου θα ανοίγει στο πρώτο διάλλειμα. 

 Οι γονείς οφείλουν σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών τους να 

ενημερώνουν το σχολείο για την απουσία από τα μαθήματα. 

 

2.2 Παραμονή στο σχολικό χώρο 

 

 Ο μαθητής προσέρχεται στην τάξη εγκαίρως, αμέσως μετά το κουδούνι και 

κάθεται στη θέση του. Μη έγκαιρη προσέλευση του στο μάθημα, οποιαδήποτε 

ώρα εφόσον κριθεί από τον διδάσκοντα ή την Διευθύντρια, ότι η αργοπορία 

του είναι αδικαιολόγητη, συνεπάγεται απουσία (δεν γίνεται δεκτός στην τάξη) 

 Διατηρεί τη θέση του, όπως αυτή ορίζεται από το πλάνο της τάξης, που έχει 

συντάξει ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε μαθήματος. 

 Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και διδακτικών δραστηριοτήτων 

είναι υποχρεωτική. 

 Η ώρα του μαθήματος γίνεται σεβαστή από όλους. Αυτό σημαίνει ότι οι 

τάξεις που κάνουν μάθημα, δεν πρέπει να ενοχλούνται από άλλους μαθητές, οι 

οποίοι είτε έχουν κενό, είτε ασχολούνται με άλλες εκδηλώσεις. 

 Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί 

κανείς πριν δώσει την άδεια ο καθηγητής. 

 Δεν επιτρέπονται φαγώσιμα και αναψυκτικά στις αίθουσες. 

 Οι μαθητές φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας του πίνακα, των 

θρανίων και γενικότερα της αίθουσας στην οποία στεγάζεται το Τμήμα τους. 

 Κατά τα διαλείμματα οι μαθητές βγαίνουν από τις αίθουσες και 

κατευθύνονται στους αύλειους χώρους. Οι αίθουσες παραμένουν κλειδωμένες 

κατά τη διάρκεια του διαλλείματος. 

 Οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο σύμφωνα με το Ω.Π. της ημέρας και δεν 

επιτρέπεται η αποχώρησή τους παρά μόνο με γραπτή άδεια της Διευθύντριας. 

 Οι κοινόχρηστοι χώροι χρησιμοποιούνται από όλους και είναι ευθύνη όλων 

να τους διατηρούν ευπρεπείς και καθαρούς, για λόγους υγιεινής, 

καλαισθησίας, πολιτισμού και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Σε περίπτωση που απουσιάζει κάποιος καθηγητής μόνο ο απουσιολόγος ή ο 

πρόεδρος του τμήματος προσέρχεται στη Γραμματεία για να ρωτήσει πώς θα 

γίνει η αναπλήρωση της ώρας. 

 Το σχολείο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς 

των μαθητών για τυχόν απουσίες, για τις επιδόσεις τους και τη συμπεριφορά 

τους όσο πιο έγκαιρα γίνεται. 



2.3 Εμφάνιση - Παρουσία 

 

 H εμφάνιση των μαθητών στο σχολικό χώρο είναι κόσμια και ευπρεπής και 

σύμφωνα με το πνεύμα του σχολείου. 

 Στους μαθητές δε συνίσταται να φέρνουν στο σχολείο πράγματα μεγάλης 

αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειας τέτοιων 

αντικειμένων, το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή 

αναζήτησης τους. (Αν υπάρχει σοβαρός λόγος προσκόμισης ή φύλαξης 

χρηματικού ποσού ή αντικειμένου, πρέπει και μπορούν να απευθύνονται στη 

γραμματεία για τη φύλαξη τους.) 

 Οι μαθητές προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πάντοτε με την 

κατάλληλη ένδυση. 

 

2.4 Απουσιολόγοι 
 

 Οι απουσιολόγοι ορίζονται από τον Υπεύθυνο καθηγητή τμήματος με βάση 

την βαθμολογία τους την προηγούμενη σχολική χρονιά (ένας τακτικός και 

ένας αναπληρωματικός). 

 Ο απουσιολόγος με την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος παραλαμβάνει 

το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης και είναι υπεύθυνος για την φύλαξη, τη 

μη αλλοίωση ή τη φθορά τους. Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας καταχωρεί 

τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές του. 

 Το απουσιολόγιο ελέγχεται από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας, τον 

υπεύθυνο του τμήματος και τη διεύθυνση. 

 

Κεφάλαιο 3ο 

 

Συμπεριφορά Μαθητών - Διδασκόντων 

 

 Οι καθηγητές αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, αβροφροσύνη, 

κατανόηση και σεβασμό της προσωπικότητας τους. 

 Οι μαθητές αντιμετωπίζουν όλους τους εκπαιδευτικούς, όλα τα μαθήματα κι 

όλες τις σχολικές δραστηριότητες με τον ίδιο σεβασμό και εκτίμηση. 

 Δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους αλλά και στους άλλους να διακόπτουν τη 

διδακτική διαδικασία με ψιθύρους, αστεϊσμούς και κάθε είδους ενόχληση που 

παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 

 Τόσο οι καθηγητές όσο και οι μαθητές σέβονται τη γνώμη και την ιδιαίτερη 

προσωπικότητα των άλλων. Δεν κάνουν ειρωνικά σχόλια, κακόβουλη ή 

προσβλητική κριτική. 

 Ο αμοιβαίος σεβασμός δεν επιτρέπει την χωρίς άδεια χρήση ή φθορά 

προσωπικών αντικειμένων των άλλων , ακόμη και αν γίνονται ως παιχνίδι. 

 Οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και, πολύ περισσότερο, η σωματική βία 

κατά των συμμαθητών είναι απαράδεκτες πράξεις, που επηρεάζουν πολύ τον 

χαρακτηρισμό της διαγωγής. Το ίδιο απαράδεκτη πράξη θεωρείται και η 

διάδοση φημών, ο αποκλεισμός συμμαθητή από ομαδικές εκπαιδευτικές ή 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή η παρακίνηση τρίτων για την απομόνωση 

αυτών. 



Κεφάλαιο 4ο 

 

Παραπτώματα – Κυρώσεις – Παιδαγωγικά Μέτρα 

 

Διδάσκοντες και διδασκόμενοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που προέρχονται 

από τη θέση που κατέχει ο καθένας στην κοινωνία του σχολείου. 

 

Ο έλεγχος των καθηγητών γίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου σύμφωνα με τους 

ισχύοντες νόμους και τον κανονισμό του σχολείου. 

 

Η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται 

α) από τους διδάσκοντες καθηγητές και 

β) από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (διευθυντής, σύλλογος διδασκόντων) 

 

σύμφωνα με τους νόμους και τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου, πάντα όμως με 

κυρίαρχο κριτήριο τις παιδαγωγικές αρχές. 

 

 Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους, σε κάθε χώρο του σχολείου 

 

(Ν. 3868/2010, ΦΕΚ 129 τ.Α΄/03.08.2010, Γ.Π. οικ. 104720/25-08-2010 

Κ.Υ.Α. , ΦΕΚ 1315 τ.Β΄, 

 

Ν. 3730/2008, ΦΕΚ 262 τ.Α΄/23.12.08). 

 

 Οι μαθητές απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ή 

ηλεκτρονικές συσκευές εντός του σχολικού χώρου. Μπορούν να 

χρησιμοποιούν σε περιπτώσεις ανάγκης το τηλέφωνο του σχολείου 

(Γ2/100553/04-09-2012 & Γ2/132328/07-12-2006 Αποφάσεις του Υπ. 

Παιδείας. 

 

 Κατά την ώρα της διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν θέσει 

εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. 

 Μαθητής, ο οποίος προκαλεί εσκεμμένη φθορά: 

 

Τιμωρείται με απόφαση του διευθυντή ή του συλλόγου διδασκόντων. 

 

Ενημερώνεται ο κηδεμόνας του από τη διεύθυνση και Υποχρεούται σε 

αποκατάσταση της φθοράς. 

 

 Σε περίπτωση που δε βρεθεί ο υπεύθυνος της φθοράς, υποχρεούται το τμήμα 

να αποκαταστήσει τη ζημιά με έξοδα όλων των μαθητών του και με την 

ευθύνη του 5μελούς του τμήματος. 

 Η συνεργασία μεταξύ μαθητών στη διάρκεια γραπτής εξέτασης και η 

αντιγραφή, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα και τιμωρούνται αυστηρά. 

 Εξίσου σοβαρό παράπτωμα αποτελεί και η λογοκλοπή – η χρήση έργου ή 

μέρους του έργου κάποιου άλλου χωρίς να αναφέρεται η πηγή των 

πληροφοριών. 



 Γενικότερα, όλες οι αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του σχολείου, 

από τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους καθηγητές τους, το συμμαθητή τους, 

τη σχολική περιουσία, καθώς και εσκεμμένη πράξη που έχει ως σκοπό ή 

συνέπεια την διατάραξη της τάξης ή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο 

του σχολείου θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Αυτά θα αντιμετωπίζονται 

από το διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 Οι καθηγητές έχουν δικαίωμα επιβολής τιμωρίας, μιας (1) ώρας αποβολή από 

το μάθημα, στους μαθητές που διαταράσσουν την ησυχία και το ήρεμο 

κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν να παραχθεί σοβαρό 

σχολικό έργο. Αυτοί προσέρχονται στο διευθυντή για ενημέρωση του ιδίου 

και εν συνεχεία του κηδεμόνα, και την καταγραφή της ωριαίας αποβολής στο 

βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας του 

σχολείου. Όσοι μαθητές επανειλημμένα διαταράσσουν το ομαλό κλίμα της 

τάξης, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ποινές οι οποίες επιβάλλονται από τη 

διευθύντρια και/ή το σύλλογο διδασκόντων. 

 Κατά τη διάρκεια αποβολής μίας ή περισσότερων ημερών από τα μαθήματα ο 

μαθητής υποχρεούται να παρευρίσκεται στο σχολείο καθημερινά και 

απασχολείται κατάλληλα από την Διεύθυνση 

 Για όλα τα παραπτώματα και την πιθανή τιμωρία των μαθητών 

ενημερώνονται οπωσδήποτε οι γονείς - κηδεμόνες είτε από τον υπεύθυνο 

καθηγητή του τμήματος, είτε από τη Διοίκηση του σχολείου. 

 

Κεφάλαιο 5ο 

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου 

 

 Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή μαθητών σε διαγωνισμούς και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες ιδιαίτερα σημαντική, ενθαρρύνει την συμμετοχή τους με την 

οργάνωση και παρακολούθηση από τους καθηγητές που προσφέρουν 

εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και πιστεύει ότι από αυτή οι μαθητές μπορούν 

να αποκομίσουν οφέλη εξίσου σημαντικά με αυτά της καθιερωμένης 

διδακτικής διαδικασίας. 

 Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, εκδρομή ή πολιτιστική επίσκεψη 

του σχολείου ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών 

καθηγητών. Απομάκρυνση μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο 

μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής. 

 

Παρακάτω παραθέτουμε άρθρα από την Υπουργική Απόφαση. 79942/ΓΔ4/31- 

05-2019 ΦΕΚ 2005 που αφορούν τη φοίτηση και την κηδεμονία των μαθητών 

 

Φοίτηση μαθητών 

Άρθρο 23 

Φοίτηση 

1. 1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών των Γυμνασίων, Γενικών 
Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων 

Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και ΕΕΕΕΚ εξαρτάται εκτός 



από την επίδοση τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη 

διάρκεια του διδακτικού έτους. 2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή 

ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά 

τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για 

κάθε διδακτική ώρα. 4. Απουσία μαθητή από πολιτιστικές ή αθλητικές 

εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου 

προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες 

προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 5. 

Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου 

θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο 

πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 6. Απουσία μαθητή από 

περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα 

ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της 

πραγματοποίησης του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη 

κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων, η συμμετοχή του μαθητή στον περίπατο 

ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη 

στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν 

συμμετέχουν οι μαθητές αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να 

παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν 

συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 

υπουργική απόφαση (Β’ 681), καταχωρίζονται απουσίες. 

 

Άρθρο 24 

 

Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της 

φοίτησης 

 

1) Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης 

(απουσιολόγιο). Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δεν 

λαμβάνονται υπόψη: α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, 

μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, 

οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα, β) 

απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής 

Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόμιμα, γ) Απουσίες μαθητών/τριών: αα) του 

Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας 

Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα, ββ) 

του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την 

ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού 

Πάσχα, γγ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ 

Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την 

επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περίπτωσης 

αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 (Α' 75), όπως αυτός 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/ της εάν είναι 

ανήλικος/η, για το θρήσκευμα, δ) απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθηκαν 

λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο 

μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες που 

πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής, 

ε) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη 

διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας 



παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25, στ) απουσίες μαθητών/τριών 

που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά 

δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο, ζ) απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν 

σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι με την επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση 

του σχολείου υποδοχής, η οποία θα επιβεβαιώνει την επαρκή φοίτηση τους κατά τη 

διάρκεια της εκεί παραμονής τους, η) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίες οφείλονται 

σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που 

βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς που βεβαιώνεται από τον οικείο φορέα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 

χαρακτηρισμό φοίτησης μαθητών/τριών, εφόσον αυτοί/ές χρησιμοποιούν τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς για να μεταβούν στο σχολείο, θ) απουσίες ως δύο (2) ημερών που 

πραγματοποιούνται για πρωινές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (Ι.Π.Δ.) για 

διερεύνηση και πιστοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 2) Καταχωρίζονται στο 

Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι 

τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος: α) για τους/τις μαθητές/τριες που 

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή 

υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, β) για τους/τις μαθητές/τριες που 

υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, γ) για τους/τις μαθητές/τριες που 

πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία 

συντήρησης, δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με 

τις προϋποθέσεις που ορίζει η Γ2/2209/1998 υπουργική απόφαση (Β' 314), ε) για 

τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και 

έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα καθώς και για 

όσους/ες πάσχουν από αιμορροφιλία. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι 

κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, θα πρέπει: αα) Να 

ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του 

προβλήματος υγείας. ββ) Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του 

σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο 

Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια 

Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη 

Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή 

Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην 

περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του 

Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και 

σφραγίδα του/της θεράποντος ιατρού και του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της 

ιδιωτικής Κλινικής. 3) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά 

δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών για όλο το 

διδακτικό έτος που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν 

μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού 

όπως: α) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική 

επέμβαση και κατ' οίκον νοσηλεία κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης 

του Νοσοκομείου β) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα 

νοσηλεία σε Νοσοκομείο και κατ' οίκον νοσηλεία κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής 

γνωμάτευσης του Νοσοκομείου γ) θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες ή 

χρόνιες παθήσεις ή ασθένειες που απαιτούν συνεχή νοσηλεία σε νοσοκομείο ή 

επαναλαμβανόμενες επισκέψεις 22782 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος 

B’ 2005/31.05.2019 σε νοσοκομείο και παραμονή κατ' οίκον κατά περίπτωση κατόπιν 

σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις 



οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, θα πρέπει: αα) Να 

ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του 

προβλήματος υγείας. ββ) Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του 

σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο 

Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια 

Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη 

Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή 

Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην 

περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του 

Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και 

σφραγίδα του/της θεράποντος ιατρού και του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της 

ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να 

προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα 

Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

γγ) Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα 

και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του 

Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών που εξετάζει το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι 

προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την κάθε περίπτωση 

μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην οποία ανήκει το σχολείο. 4) Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ 

ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα 

μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περιόδους έξαρσης εποχικών 

επιδημιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επίσημου φορέα του Υπουργείου 

Υγείας και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την 

προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή 

ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και 

τη διάρκεια της ασθένειας. 5) Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ 

ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για 

όσο διάστημα απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές 

επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη 

συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής 

που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση αυτή 

εκδίδεται με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης 

συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης 

συμμετοχής τους στην εκδήλωση. 6) Με απόφαση του οικείου Συλλόγου 

Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα 

μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε 

πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 7) 

Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν 

προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους: α) σε 

σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και 

έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. β) Η φοίτηση των μαθητών/τριών δημόσιων και ιδιωτικών 

σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι οποίοι/ες ως 

αθλητές/τριες μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές 

υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους, 

ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με 

τις εθνικές ομάδες, στις οποίες είναι μέλη, υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο 

απουσιών, θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των 

εκατόν δεκατεσσάρων (114) απουσιών, πραγματοποιήσουν μέχρι και εκατόν σαράντα 

(140) επιπλέον απουσίες. γ) Η φοίτηση των μαθητών/τριών δημόσιων και ιδιωτικών 



σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι/ες ως αθλητές/τριες συμμετέχουν σε 

πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν 

εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο απουσιών, 

θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν 

δεκατεσσάρων (114) απουσιών πραγματοποιήσουν μέχρι και εβδομήντα (70) 

επιπλέον απουσίες. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών για όλες τις 

αγωνιστικές υποχρεώσεις των μαθητών/τριών που εμπίπτουν στις περιπτ. β' και γ' της 

παρούσας παραγράφου, εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους/τις 

ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα 

διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους και 

για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα, η σχετική βεβαίωση 

συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος. 8) Οι απουσίες 

μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία καταχωρίζονται 

αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής: Της 

ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/ τρια προσφέρει αίμα για ασθενή του 

συγγενικού του/ της περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η 

μαθητής/τρια, με δική του/της πρωτοβουλία, προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε 

κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας 

αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη 

ομαδική αιμοληψία. Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος 

καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α' 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν 

δεκτοί/ές αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα τους. 

Τεύχος B’ 2005/31.05.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22783 9) 

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται 

απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των 

πανελλαδικών εξετάσεων, όπως η Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Σύλλογος 

Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/ ης του Τμήματος εξετάζει 

κατά περίπτωση τις απουσίες της κατηγορίας αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση τις 

ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα, που πρέπει να προσκομίσει ο/η 

μαθητής/τρια: α) βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας 

προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις β) βεβαίωση συμμετοχής 

του/της μαθητή/τριας στις εισιτήριες εξετάσεις. 10) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο 

Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες λόγω υποχρεωτικής 

παρουσίας σε Δικαστήριο. 11) Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη 

απουσίες μαθητή/τριας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απαιτείται η προσκόμιση των 

προβλεπόμενων δικαιολογητικών. 

 

Άρθρο 28 

 

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες 

 

1) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο 

των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 2) 

Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της 

Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις 

απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν 

το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, 



κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες 

και αδικαιολόγητες. Επίσης, δεν προβλέπεται η περίπτωση ανάθεσης εργασίας από 

τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας σε μαθητή/τριας χωρίς την 

καταχώριση απουσίας/απουσιών. 3) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση 

μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν 

δεκατέσσερις (114). 4) Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που 

σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των 

οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν 

τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη. 5) Στην περίπτωση των Μουσικών και 

Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες. 6) Στην 

περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή των 

Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται 

στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες. 7) Στην περίπτωση των 

ιδιωτικών σχολείων στα οποία εφαρμόζεται ΕΩΠΔ με παρεκκλίσεις ισχύουν τα 

αριθμητικά όρια απουσιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατ' 

ανάλογο τρόπο σύμφωνα με τον αριθμό των επιπλέον ωρών. 8) Η φοίτηση των 

μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι/ες παρακολουθούν μόνο τα 

μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, χαρακτηρίζεται ως εξής: α. Επαρκής 

χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών 

του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο 

στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β' τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις 

εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75). 

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι 

υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη. 10) Χαρακτηρισμός 

φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Α) 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/ 2008 (Α' 199): «Για τους 

μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν: α) το 

σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των 

προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο 

πρόγραμμα και β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή 

αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα 

υλοποίησης». Β) Σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α' 199) όπως τροποποιήθηκε με το 

αρ. 48 του ν.4415/2016 (Α' 159) «Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει 

κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την 

επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή» 

 

 
 

Άρθρο 29 

 

Ενημέρωση γονέων Υποχρεώσεις γονέων μαθητών που απουσιάζουν 

 

1) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ 

ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από 

το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με 

έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή 



του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών 

συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που 

προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, 

σύμφωνα με το άρθρο 24. 2) Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος 

οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να 

πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με 

τηλεφώνημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από 

ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν 

δηλώσει οι κηδεμόνες στο σχολείο στη σχετική υπεύθυνη δήλωση τους - ή με μήνυμα 

στο κινητό τηλέφωνο των κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με 

τους κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν 

για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του 

Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού 

χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή 

κοινωνικές υπηρεσίες. 3) Αν ο/η μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες 

ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός 

που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες 

του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), 

πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του 

σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών. 4) Όταν 

πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες απουσίες σε ώρες του ημερήσιου 

προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες 

ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι 

λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, 

κρίνονται απαραίτητες. 5) Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και 

λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών. 6) 

Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό 

πρόσωπο που καθορίζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση 

για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους. 

 

Άρθρο 13 

 

Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών 

 

1) Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας και η 

μητέρα. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων ή διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, 

κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας είναι το πρόσωπο που ασκεί νόμιμα την επιμέλεια 

του/της μαθητή/τριας. Σε περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, 

κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας είναι αυτός που έχει την επιμέλεια 

του/της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 2) Εάν ο, κατά την 

προηγούμενη παράγραφο, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν διαμένει στην 

περιοχή που εδρεύει το σχολείο, όπως αυτή η περιοχή προσδιορίζεται με το άρθρο 12 

της παρούσας απόφασης, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει 

εξουσιοδοτήσει εγγράφως. 3) Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο κηδεμόνας, 

εννοείται και ο/η κατά την προηγούμενη παράγραφο ορισμένος/η αντιπρόσωπος 

του/της. Η κατοικία του αντιπροσώπου δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του 



σχολείου στο οποίο θα φοιτήσει ο μαθητής όπως αυτό προσδιορίζεται με το άρθρο 12 

της παρούσας απόφασης. 4) Ο κηδεμόνας έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 

από την παρούσα και ιδίως από τα άρθρα 9, 21 και 29. 5) Κανένα στοιχείο της 

σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας δεν γνωστοποιείται ή 

παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον/τους κηδεμόνα/ ες του/της ή σε πρόσωπο 

που έχει οριστεί από τον/τους κηδεμόνα/ες. 6) Σε ό,τι αφορά θέματα που άπτονται 

επιτροπείας ή προσωρινής κηδεμονίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ισχύουν οι 

διατάξεις του ν. 4554/2018 (Α' 130). 

 
Κεφάλαιο 6ο 

Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων και Σχολείου 
 

Η συνεργασία και η επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και 

τη Διεύθυνση είναι ζητήματα αυτονόητα, προκειμένου να παρακολουθούν την 

επίδοση και την αγωγή των παιδιών τους σε τακτική βάση. Η θετική στάση των 

γονέων προς το σχολείο, ενισχύει την εμπιστοσύνη του παιδιού προς αυτό. Ο 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με 

τον Διευθυντή, το Σύλλογο Διδασκόντων και τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 

του Δήμου. 

Σχολικό Συμβούλιο 
 

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν 

ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων, εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρείς εκπρόσωποι των 

μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους. Το έργο 

του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου 

και η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με την οικογένεια των μαθητών. 

Σύμπραξη εμπλεκομένων 
 

Για να πετύχει στην αποστολή του ένα σχολείο, πρέπει να είναι ανοιχτό, συνεργατικό, 

δημοκρατικό και να συμπράττει με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, το Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων, τη Σχολική Επιτροπή, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την 

τοπική κοινωνία. 
 

Κεφάλαιο 7ο 

Πολιτική του Σχολείου για την Προστασία από πιθανούς κινδύνους. 
 

Με την έναρξη του σχολικού έτους ο Διευθυντής σε συνεργασία με το Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών, προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Για 

προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα έχει ήδη επικαιροποιηθεί, για το 

τρέχων σχολικό έτος, το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του 

Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου και στη διάρκεια του σχολικού έτους θα 

πραγματοποιηθούν ασκήσεις ετοιμότητας. 



Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι 

γονείς-κηδεμόνες και η Διευθύντρια του σχολείου οφείλουν να συμμορφώνονται και 

να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, για να διασφαλιστεί η 

εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και η ασφάλεια των μελών της. 
 

Κεφάλαιο 8ο 

Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας είναι κοινά συμφωνημένος, βασίζεται στην ισχύουσα 

νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η γενική αποδοχή 

και εφαρμογή του είναι βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου και την επίτευξη των στόχων του. 
 

Θέματα που δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται από το Σύλλογο 

Διδασκόντων και το Διευθυντή, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία και τις 

παιδαγωγικές αρχές. 

Παπαδάτες, 12 Οκτωβρίου 2022 

Η Διευθύντρια 

Χριστίνα Βούλγαρη 
 

 

 
 

Εγκρίνεται: 

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

 

 

 

 

 

 

 
Ημερομηνία:………. 

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. 

 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από 
CHRISTOS KAZANTZIS 
Ημερομηνία: 2022.10.24 
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