
Πότε καταχωρούνται απουσίες σε 

μαθητή; 

 (α) απουσία από μάθημα (λογίζεται 

1 απουσία για κάθε διδακτική 

περίοδο) 

(β) απουσία από δραστηριότητες του 

προγράμματος ΔΔΚ και τις 

εκδρομές, εκδηλώσεις (οι απουσίες 

καταχωρίζονται στο σύνολο των 

απουσιών του μαθητή και είναι 

τόσες περίοδοι όση η διάρκεια της 

δραστηριότητας) 

(γ) επιβολή αποβολής από την τάξη 

στο πλαίσιο των παιδαγωγικών 

μέτρων μετά από πειθαρχικό 

παράπτωμα (Για την περίοδο 

αποβολής του μαθητή σημειώνονται 

απουσίες για κάθε διδακτική 

περίοδο) 

(δ) Καθυστέρηση εισόδου στην τάξη 

συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και 

συνεπάγεται τη λήψη πειθαρχικών 

μέτρων της αποβολής 

συμπεριλαμβανομένης 

Πότε δεν καταχωρούνται απουσίες;  

Για συμμετοχή μαθητή  

(α) σε ειδική σχολική αποστολή (με 

απόφαση του ΥΠΠ) 

(β) σε σχολική δραστηριότητα (με 

έγκριση της Διεύθυνσης)  

(γ) σε εκπαιδευτικά συνέδρια  

(δ) σε εκδηλώσεις της ΠΣΕΜ 

Πότε μαθητής παραπέμπεται σε 

ανεξέταση τον Ιούνιο; 
 

(α) αν κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

συνολικά  σημείωσε απουσίες από 120 

– 134 (των αριθμών αυτών 

συμπεριλαμβανομένων) 

(β) όταν σημείωσε σε ένα ή 

περισσότερα μαθήματα απουσίες 

μεγαλύτερου αριθμού από το 

επταπλάσιο των εβδομαδιαίων 

περιόδων διδασκαλίας,  

(γ) αν στο 2ο τετράμηνο σημείωσε  

60-67 απουσίες 

 

Πότε μαθητής παραμένει στάσιμος;  
 

(α) αν σημείωσε  

αριθμό απουσιών > 134 

(β) αν στο 2ο τετράμηνο σημείωσε 

πάνω από 68 απουσίες 
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Οι γονείς/κηδεμόνες 

 (α) ενημερώνονται για τις 

απουσίες μαθητή το πολύ 

μέχρι την επόμενη μέρα. 

 

 (β) Γονείς/Κηδεμόνες μαθητή 

που προτίθεται να απουσιάσει, 

ενημερώνουν αμέσως γραπτώς 

τη ∆ιεύθυνση του σχολείου. 
 

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

Κανονισμοί του 2017 

 



Ο μαθητής οφείλει, 

έστω και αν απουσίασε 

μία περίοδο από το 

σχολείο, με την επάνοδό 

του και όχι αργότερο των 

πέντε ημερών (5), να 

προσκομίσει για τις 

απουσίες του βεβαίωση 

γονέα/κηδεμόνα ή 

πιστοποιητικό γιατρού 

 

Ο μαθητής υποχρεούται, 

κατά τους μήνες  

Μάϊο – Ιούνιο  

να προσκομίσει το 

πιστοποιητικό 

εντός δύο (2) ημερών 

 

    Προηγούμενοι κανονισμοί 

Παραμένουν ανεξεταστέοι, μαθητές 

με 152 -160 απουσίες (τουλάχιστον 

110 δικαιολογημένες) 

Παραμένουν στάσιμοι, μαθητές με 

αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών >51 

Παραμένουν στάσιμοι, μαθητές με 

περισσότερες από 161 απουσίες 

ανεξάρτητα από αιτιολογία. 

Παραμένουν ανεξεταστέοι, 

μαθητές που στο 2
ο
 τετράμηνο 

σημείωσαν 21-25 αδικαιολόγητες 

απουσίες ή σύνολο απουσιών 76-80 

Στάσιμοι παραμένουν μαθητές, 

που στο  

2
ο
 τετράμηνο σημείωσαν > 25 

αδικαιολόγητες ή περισσότερες 

από 80 δικαιολογημένες 

Δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόνοια 

     Υφιστάμενοι Κανονισμοί 

Παραμένουν ανεξεταστέοι, μαθητές 

με αριθμό απουσιών 120 - 134 

Δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόνοια 

Παραμένουν στάσιμοι, μαθητές 

με αριθμό απουσιών > 135 

Παραμένουν ανεξεταστέοι, 

μαθητές που στο 2
ο
 τετράμηνο 

σημείωσαν 60-67 απουσίες 

Στάσιμοι παραμένουν μαθητές 

που στο  

2
ο
 τετράμηνο σημείωσαν πάνω 

από 68 απουσίες 

Αδικαιολόγητη απουσία αποτελεί 

πειθαρχικό παράπτωμα. 

Όλες οι απουσίες πρέπει 

να δικαιολογούνται 

εμπρόθεσμα!! 

 

Καταργείται η διάκριση δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών 


