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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 Αγαπητοί γονείς και μαθητές ευχόμαστε μια καλή σχολική χρονιά. Να έρχεστε σε 

επικοινωνία με τους καθηγητές και το σχολείο ώστε να υπάρχει αμφίδρομη ενημέρωση. Για κάθε 

πληροφορία μη διστάζετε να επικοινωνήσετε με το σχολείο. 

Σας υπενθυμίζουμε: Εσείς οι ίδιοι ή οι γονείς σας (αν είστε ανήλικοι) πρέπει να  ανανεώσετε την 

εγγραφή. Οι μαθητές  Γ΄ και Δ΄ έχουν δικαίωμα αλλαγής Κατεύθυνσης ή μαθήματος επιλογής 

μέχρι 15 Οκτωβρίου.  

Ιδιαίτερα σας υπενθυμίζουμε τα εξής: 

ΦΟΙΤΗΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η Φοίτηση των μαθητών των ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ χαρακτηρίζεται επαρκής ή 

ανεπαρκής. Οι μαθητές με επαρκή φοίτηση συμμετέχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες 

εξετάσεις . Ενώ οι μαθητές με ανεπαρκή φοίτηση είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη 

φοίτηση στην ίδια τάξη. 

1)    Ε  π  α  ρ  κ   ή  ς  χαρακτηρίζεται η φοίτηση στις εξής περιπτώσεις 

α)  Όταν οι συνολικές απουσίες της Σχολικής Χρονιάς είναι μέχρι και 50 

β) Όταν οι συνολικές απουσίες  από 51 μέχρι και 130  και οι αδικαιολόγητες δεν 

ξεπερνούν τις 50 

γ)  Όταν οι απουσίες είναι από 131 μέχρι και 180  και οι αδικαιολόγητες δεν ξεπερνούν τις 

50   και ο Γενικός μέσος όρος των δύο τετραμήνων είναι τουλάχιστον 15 και η διαγωγή 

είναι κοσμιότατη. 

2)  Α  ν  ε  π  α  ρ  κ  ή  ς    χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν δεν είναι επαρκής. 

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

 Τη φοίτηση του μαθητή παρακολουθεί ο κηδεμόνας, ο οποίος είναι ο πατέρας ή η μητέρα 

ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή. Στην περίπτωση ενηλίκου (κλειστά 18 

χρόνια με αστυνομική ταυτότητα) μπορεί να είναι και ο ίδιος ο μαθητής ή η μαθήτρια. Σε 

περίπτωση απουσίας μαθητή δικαιολογημένα από ασθένεια ή άλλο εξαιρετικά σοβαρό λόγο, ο 

κηδεμόνας προσέρχεται στο σχολείο και υποβάλλει αίτηση για δικαιολόγηση των απουσιών εντός 

10 ημερών από την επιστροφή του μαθητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί ο Σύλλογος 

Διδασκόντων να κάνει δεκτά εκπρόθεσμα δικαιολογητικά με αιτιολογημένη απόφασή του. Ο 

κηδεμόνας συνυποβάλλει βεβαίωση του ίδιου για διάστημα μέχρι και δύο συνεχόμενων ημερών 

και για 10 συνολικά ημερολογιακές μέρες σε κάθε σχολική χρονιά. Η βεβαίωση μπορεί να είναι 

και από το γιατρό. Ο γιατρός μπορεί να δικαιολογήσει και περισσότερες μέρες συνεχόμενες.  

 Κάθε διδακτική ώρα λογίζεται ως μία απουσία. Ο υπεύθυνος καθηγητής θα σας 

ενημερώνει με επιστολή όταν συμπληρωθούν 25 απουσίες και τις πρώτες μέρες στους επόμενους 

μήνες εφόσον σημειωθούν επιπλέον απουσίες. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !! 

1) Αποφεύγετε τις απουσίες γενικά.  

2) Οι απουσίες έστω και δικαιολογημένες δεν πρέπει να ξεπερνούν τα ανωτέρω όρια 

ανάλογα. 

3) Για τη δικαιολόγηση λίγων ωρών μιας ημέρας από το γονέα λογίζεται ότι έγινε χρήση μιας 

ημέρας. 


