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Δνημέρωζη γονέων - Γικαιολόγηζη αποσζιών. 
Άρθρο 25 , Π.Γ. 104/1979 (ΦΔΚ 23 Α’) όπως ανηικαηαζηάθηκε από ηο 

Άρθρο 3 ΣΟΤ Π. Γ. 485/83 
 

1.      Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή επζύλεηαη εμ νινθιήξνπ ν θεδεκόλαο 

ηνπ. Ο ππεύζπλνο θαζεγεηήο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ ηκήκαηνο ή ηάμεσο, αθνύ 

ελεκεξώζεη ηνλ Δ/ληή ηνπ Σρνιείνπ, όηη ν καζεηήο ζπκπιήξσζε ήδε ηξηάληα (30) απνπζίεο 

δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιόγεηεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώλεη ηνλ θεδεκόλα κε ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ 

ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ε νπνία ζηέιλεηαη κε ηε κέξηκλα ηνπ ζρνιείνπ από 1 έσο 5 θάζε κήλα γηα ηηο 

απνπζίεο ηνπ κήλα πνπ πξνεγήζεθε θαη από 15 έσο 20 Μάε γηα ην πξώην 15/ζήκεξν ηνπ ίδηνπ κήλα.Με ηελ 

παξαπάλσ επηζηνιή ν θεδεκόλαο ελεκεξώλεηαη θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηε ζρνιηθή θαηάζηαζε 

ηνπ καζεηή. 
 

2.      Με επζύλε ηνπ Δηεπζπληή θαη κε απόθαζε ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Δηδαζθόλησλ ζηα κέζα θάζε 

ηξηκήλνπ νξγαλώλεηαη κία ηνπιάρηζηνλ ζπλάληεζε θεδεκόλσλ, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζηα ζέκαηα 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Καηόπηλ ζπλελλόεζεο Δηεπζπληή θαη Δηδαζθόλησλ, νξίδεηαη 

πρόγραμμα ενημέρωζης ηων κηδεμόνων, ζύκθσλα κε ην νπνίν θάζε δηδάζθσλ έρεη ηελ ππνρξέσζε κία 

ηνπιάρηζηνλ εκέξα ηελ εβδνκάδα λα δέρεηαη ηνπο θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ. Τν πξόγξακκα αλαθνηλώλεηαη 

ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο θαη θνηλνπνηείηαη γξαπηώο ζηνπο θεδεκόλεο κέζσ ησλ καζεηώλ. 

Οη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ δηθαηνύληαη λα ελεκεξώλνληαη από ηνπο δηδάζθνληεο, θαηά ηηο εκέξεο πνπ 

έρνπλ νξηζζεί ζην πξόγξακκα ελεκέξσζεο θεδεκόλσλ γηα όια ηα ζηνηρεία ηεο παξ.1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

Οη δηδάζθνληεο επηδεηθλύνπλ ηα γξαπηά ησλ καζεηώλ, εθόζνλ δεηεζεί από ηνπο θεδεκόλεο ηνπο θαη κόλν. 
 

3.      Ο θεδεκόλαο θάζε καζεηή πνπ απνπζίαζε γηα ιόγνπο πγείαο από ην Σρνιείν πεξηζζόηεξν από δύν 

κέξεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ν ίδηνο, ην βξαδύηεξν κέρξη θαη ηε δεθάηε κέξα από ηελ 

επηζηξνθή ηνπ καζεηή ζην Σρνιείν, βεβαίσζε δεκόζηνπ λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο ή ζρνιηαηξηθήο ππεξεζίαο 

ή νπνηνπδήπνηε ηδηώηε γηαηξνύ, πνπ λα πηζηνπνηεί ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο. Η βεβαίσζε απηή 

κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο δηθαηνινγεηηθό γηα ηηο αληίζηνηρεο απνπζίεο. Μεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία 

θαλέλα δηθαηνινγεηηθό ππνβαιιόκελν εθπξόζεζκα δε γίλεηαη δεθηό. Κάζε βεβαίσζε ππνβάιιεηαη κε αίηεζε 

θαη θαηαρσξίδεηαη ζην πξσηόθνιιν απαξαηηήησο. Γηα ηε δηθαηνιόγεζε απνπζηώλ δύν (2) εκεξώλ, ιόγσ 

αζζελείαο ή άιισλ ζνβαξώλ νηθνγελεηαθώλ ιόγσλ, αξθεί θαη ελππόγξαθν ζεκείσκα ηνπ θεδεκόλα πνπ 

πξνζθνκίδεηαη από ηνλ ίδην απνθιεηζηηθά δέθα κέξεο ην πνιύ κεηά ηελ επάλνδν ηνπ καζεηή ζην Σρνιείν. 

Με ηνλ ηξόπν απηό ν θεδεκόλαο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηηο απνπζίεο ην πνιύ δέθα εκεξώλ (10) 

αζξνηζηηθά γηα όιν ην έηνο.  
 

4.      Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ δε 

δεζκεύνπλ ην Σύιινγν, όηαλ ν ίδηνο γλσξίδεη κε ηθαλά θαη επαξθή ζηνηρεία ηνπο πξαγκαηηθνύο ιόγνπο 

απνπζίαο ηνπ καζεηή.  
 

5.      Σε θακηά πεξίπησζε δε ζεσξνύληαη δηθαηνινγεκέλεο απνπζίεο καζεηώλ:  

α) `Οηαλ πξαγκαηνπνηνύληαη ρσξίο άδεηα ηνπ Δ/ληή ηνπ Σρνιείνπ ζε ώξεο ηνπ εκεξεζίνπ 

πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ, κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο. Γηα ηελ πξώηε θαη ηελ ηειεπηαία 

δηδαθηηθή ώξα ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ είλαη δπλαηόλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Σπιιόγνπ, λα δηθαηνινγεζνύλ απνπζίεο νθεηιόκελεο ζε εμαηξεηηθά ζνβαξνύο αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαηξηθέο, ζπγθνηλσληαθέο θαη άιιεο θάζε Σρνιείνπ. 

β) `Οηαλ νθείινληαη ζε νκαδηθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Δηεύζπλζεο ή ηνπ Γξαθείνπ 

Μέζεο εθπαίδεπζεο, απνκάθξπλζε ησλ καζεηώλ από ην ζρνιείν.  
 

6.      Οη δηθαηνινγεκέλεο απνπζίεο ησλ καζεηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνύ, αζξνίδνληαη θαη ιακβάλνληαη ππόςε γηα ην ραξαθηεξηζκό ηεο θνίηεζεο θάζε καζεηή, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 απηνύ ηνπ Π.Δ/ηνο. Γη` απηέο ηηο απνπζίεο ζπληάζζεηαη ακέζσο 

κεηά ηελ ιήμε θάζε ηξηκήλνπ εηδηθή πξάμε ηνπ Σπιιόγνπ ησλ δηδαζθόλησλ. 
 

7.      `Οπνπ ζην παξόλ άξζξν αλαθέξεηαη ν θεδεκόλαο ηνπ καζεηή, λνείηαη ν παηέξαο ή ε κεηέξα ή 

νπνηνδήπνηε λόκηκν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο θπζηθό πξόζσπν, πξνθεηκέλνπ κόλν πεξί καζεηώλ πνπ 

δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο εθπιεξώλνπλ πξνζσπηθά ηελ ππνρξέσζε γηα ηε 

δηθαηνιόγεζε ησλ απνπζηώλ ηνπο. 

Οη καζεηέο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο εθπιεξώλνπλ πξνζσπηθά ηελ 

ππνρξέσζε γηα ηε δηθαηνιόγεζε ησλ απνπζηώλ ηνπο. 
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Έλεγτος και καηατώρηζη αποσζιών 
Άρθρο 23, Π.Γ. 104/1979 (ΦΔΚ 23 Α’) 

 

 

1.       Η απνπζία καζεηή εθ ηνπ ζρνιείνπ επηζεκαίλεηαη εηο ην εκεξήζην δειηίν απνπζηώλ θάζε δηδαθηηθή 

ώξα. 

 

2.       Η ζύληαμε θαη ε θύιαμε ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ απνπζηώλ αλαηίζεηαη από ην Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

ζε καζεηή ηάμεο ή ηκήκαηνο ηάμεο δηαθξηλόκελν εηο ην ήζνο θαη ηελ επίδνζε, αλαπιεξνύκελν από 

άιιν καζεηή κε ηνπο απηνύο όξνπο. Τν δειηίν ηνύην ειέγρεηαη θαη κνλνγξάθεηαη από θάζε δηδάζθνληα 

ζηελ νηθεία ζηήιε θαη παξαδίδεηαη κεηά ηε ιήμε ησλ εκεξεζίσλ καζεκάησλ από ηνλ ππεύζπλν θαηά ηα 

αλσηέξσ καζεηή ζηνλ νξηζκέλν από ηνλ Δηεπζπληή θαζεγεηή. 

 

3.       Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνπζηώλ ησλ καζεηώλ ηεξείηαη ίδην βηβιίν απνπζηώλ (απνπζηνιόγην), ζην νπνίν 

θαηαρσξίδεηαη αξηζκεηηθά ην ζύλνιν (άζξνηζκα) ησλ απνπζηώλ ηεο εκέξαο θάζε απνπζηάδνληνο 

καζεηή, ιακβαλνκέλνπ από ηνπ εκεξεζίνπ δειηίνπ απνπζηώλ. Η ηήξεζε θαηά ηα αλσηέξσ βηβιίνπ 

απνπζηώλ (απνπζηνινγίνπ ) αλαηίζεηαη ζε θαζεγεηή από ην Δηεπζπληή νξηδόκελν κε αλαπιεξσηή 

θαζεγεηή. 

 

4.       Οη θαηά ηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν θαηαρσξηδόκελεο ζην παξαπάλσ νηθείν βηβιίν απνπζίεο, 

αζξνηδόκελεο θαηά ηξίκελα κεηαθέξνληαη ζπλνιηθά ζηα Αηνκηθά Δειηία ησλ καζεηώλ θαη 

γλσζηνπνηνύληαη ζηνπο θεδεκόλεο απηώλ κε ηνπο αηνκηθνύο ειέγρνπο ηνπο. 

 

5.       Καηά ηε ιήμε ηνπ Γ ηξηκήλνπ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ ηα θαηά ηελ πξνεγνύκελε 

παξάγξαθν αζξνίζκαηα απνπζηώλ αζξνηδόκελα ζε γεληθό ζύλνιν ζηα Αηνκηθά Δειηία ησλ καζεηώλ 

απνηεινύλ ηε βάζε, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά απνπζίαο, δηα ην θαηά ην 

άξζξν 24 ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Δηαηάγκαηνο ραξαθηεξηζκό ηεο θνίηεζεο απηώλ. 
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Περιπηώζεις δικαιολογημένης αποσζίας 

Άρθρο 21, Π.Γ. 104/1979 (ΦΔΚ 23 Α’) 
 όπσο ζπκπιεξώζεθε από ην 

Άρθρο 1 ΣΟΤ Π.Γ 485/83 

Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ ,ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ 

Δηαηάγκαηνο δελ ιακβάλνληαη ππόςε : 

α. Απνπζίεο από ην ζρνιείν, θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο απηνύ, καζεηώλ πνπ έρνπλ ζηαιεί ζην 

εμσηεξηθό ή εζσηεξηθό γηα εηδηθή απνζηνιή κε έγγξαθε εληνιή ηνπ Υπνπξγνύ Εζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε. 

β. Απνπζίεο καζεηώλ απαζρνινπκέλσλ ζε εξγαζία πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί από ην Δηεπζπληή ηνπ 

Σρνιείνπ ή από ηνλ Σύιινγν ησλ Δηδαζθόλησλ κε πξάμε ηνπ. 

γ. Απνπζία καζεηώλ γηα ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Επηινγήο Οπιηηώλ ε νπνία 

όκσο πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη. 

δ. Απνπζία ιόγσ ζπκκεηνρήο ζε επίζεκεο αζιεηηθέο εθδειώζεηο πηζηνπνηνπκέλε από ηελ αξκόδηα 

Δεκόζηα Αζιεηηθή Αξρή. 

ε. Απνπζία καζεηώλ : 

1         ηνπ Καζνιηθνύ Δόγκαηνο θαηά ηηο ενξηέο ηνπ Μλεζηήξνο Ισζήθ, ηεο Αγίαο Δσξεάο θαη από ηεο 

πξνηεξαίαο κέρξη θαη ηεο επνκέλεο ηνπ Λαηηληθνύ Πάζρα 

2         ηνπ Εβξατθνύ Θξεζθεύκαηνο ηελ πξνηεξαία θαη ηελ 1ελ ηνπ Εβξατθνύ Έηνπο, ηελ εκέξα ηεο 

εμειίμεσο σο θαη ηελ πξνηεξαία θαη ηελ εκέξα ηνπ Εβξατθνύ Πάζρα θαη  

3         ηνπ Μνπζνπικαληθνύ Θξεζθεύκαηνο θαηά ηηο εκέξεο ησλ ενξηώλ Σεθέξ Μπατξάκ θαη Κνπξκπάλ 

Μπατξάκ θαη ηελ πξνηεξαία εθάζηεο ηνύησλ. 

ζη. Απνπζία ησλ καζεηώλ ζπλέπεηα κεηεγγξαθήο ζε Σρνιείν άιιεο πόιεο επί ηξεηο εκέξεο, κε 

πεξηιακβαλνκέλεο ζε απηέο ηεο εκέξαο εθδόζεσο ηνπ πξνο απνρώξεζε ηνπ καζεηνύ ππεξεζηαθνύ 

ζεκεηώκαηνο 

δ. Απνπζία καζεηώλ απαιιαζζνκέλσλ λνκίκσο ελ κέξεη ή ελ ζπλόισ εθ ηεο ζπκκεηνρήο απηώλ εηο ηελ 

δηδαζθαιία καζεκάησλ ζύκθσλα κε ην επόκελν άξζξν νξηδόκελα. 

ε. Απνπζίεο καζεηώλ από ην Σρνιείν θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νθεηιόκελεο ζε νιηγόσξε ή 

νιηγνήκεξε απεξγία ησλ ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ ησλ Κ.Τ.Ε.Λ πνπ βεβαηώλεηαη θαηά ηόπνπο από ηνλ 

νηθείν Ννκάξρε. 

ζ. Απνπζίεο καζεηώλ από ην Σρνιείν θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, πνπ νθείινληαη 

ζηηο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 27 ηνπ Π.Δ 104/79 θαη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Π.Δ 294/79 θπξώζεηο κέρξη 

ηξηώλ (3) ην πνιύ εκεξώλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Δηδαζθόλησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Δ 104/79 θαη ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Π.Δ 294/79. 

η. Απνπζίεο καζεηώλ κέρξη θαη ηξηώλ (3) ην πνιύ εκεξώλ θαηά κήλα, νθεηιόκελεο ζηελ αλάγθε 

κεηαγγίζεσο αίκαηνο ζε εηδηθό λνζειεπηηθό ίδξπκα ιόγσ κεζνγεηαθήο ή δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο από 

ηελ νπνία πάζρνπλ. Οη απνπζίεο απηέο δελ κπνξνύλ λα ππεξβνύλ αζξνηζηηθά όιν ην έηνο ηηο απνπζίεο είθνζη 

ηεζζάξσλ (24) εκεξώλ.  

ηα. Απνπζίεο καζεηώλ νθεηιόκελεο ζε ζεξαπεία αξρηθή ή ζπλερηδόκελε ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Σηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο δελ ππνινγίδνληαη θαη νη απνπζίεο ηξηώλ (3) εκεξώλ γηα ηε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή 

πέξα από ηηο βεβαηνύκελεο από ηα ζρεηηθά ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά. 

Η ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Γ2/2209/18-3-1998 (Φ.Δ.Κ 314/Β/31–3–1998) 
Γηα ηνπο καζεηέο πνπ πάζρνπλ από ζαθραξώδε δηαβήηε, θαη κε ην ηαηξηθό δεδνκέλν όηη ε πάζεζε είλαη 

βαξύηαηε θαη απαηηεί θαζεκεξηλά ελέζεηο ηλζνπιίλεο, επαλεηιεκκέλεο κεηξήζεηο ηνπ ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο, 

θαζώο θαη εηζαγσγέο ζην λνζνθνκείν δελ ζα ππνινγίδνληαη απνπζίεο είθνζη ηεζζάξσλ (24) εκεξώλ γηα όιν 

ην δηδαθηηθό έηνο. 

 
 


