
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

Αγαπητοί  Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 2ου ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Με την 

Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4 από 23-1-2018 τροποποιείται το πλαίσιο ορίων επαρκούς φοίτησης και 

επικοινωνίας κηδεμόνων και σχολείου. Παρακάτω ακολουθούν συνοπτικές οδηγίες για την ενημέρωση 

σας. 

ΟΡΙΑ 

• Καταργείται η διάκριση ανάμεσα στις δικαιολογημένες και τις αδικαιολόγητες απουσίες και 

επιβάλλεται κοινό όριο 114 ωριαίες απουσίες για να χαρακτηρισθεί η φοίτηση ως επαρκής. 

Επομένως ο κηδεμόνας δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να έρχεται για δικαιολόγηση απουσιών 

στο σχολείο. 

• Η άδεια διευθυντή προσμετράται στον υπολογισμό του ορίου των 114 απουσιών. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Τονίζουμε πως είναι υποχρέωση του κηδεμόνα να ενημερώνει το σχολείο. 

Με τηλεφώνημα στο 2104178995 και 2104177644 Με φαξ στο 2104178995 Με ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

mail@2lyk-peiraia. att. sch. gr ιδιαίτερα όταν κάποιες απουσίες είναι έκτακτες ή εντάσσονται σε 

περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. 

 

Η ενημέρωση σας εκ μέρους του σχολείου θα γίνεται πλέον ως εξής: 

• Από 30 απουσίες και άνω άμεσα και μετά στην αρχή κάθε μήνα αποστέλλεται ηλεκτρονικό 

μήνυμα στο οποίο ο γονέας πρέπει να απαντά ότι έλαβε γνώση. Αν δεν είναι δυνατόν  

aαοστέλλεται σφραγισμένη επιστολή την οποία παραλαμβάνει ο κηδεμόνας από το μαθητή και 

επιστρέφεται με την υπογραφή του ότι έλαβε γνώση. Στην περίπτωση αυτή 

ο κηδεμόνας ενημερώνει το σχολείο και τηλεφωνικά ότι παρέλαβε την επιστολή 

• Όταν απουσιάζει τρεις συνεχείς ήμερες τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα 

• Όταν κάνει 3 συνεχείς μονόωρες η ολιγόωρες απουσίες τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα 

• Όταν λαμβάνει 3 συνεχείς παρατηρήσεις η απομακρύνσεις από το μάθημα για λόγους 

συμπεριφοράς, ειδοποιείται τηλεφωνικά ο γονέας και προσέρχεται στο σχολείο για ενημέρωση 

από τον υπεύθυνο του τμήματος. 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ  

Οι παρακάτω απουσίες δεν προσμετρώνται στα όρια εφόσον 

υπάρχουν γι’ αυτές τα ανάλογα επίσημα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία προσκομίζονται 

στο σχολείο 

• Η απουσία λήγω καιρικών συνθηκών, σχολικών δράσεων, επισκέψεων, αγώνων. 

• Χρόνια νοσηλεία ως 24 ήμερες 

• Έκτακτη νοσηλεία ως 20 ήμερες 

• Πανελλήνιοι αγώνες ως 5 ήμερες 

• Εθνική ομάδα ως 10 ήμερες 

• Εξέχουσα συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς καλλιτεχνικές δραστηριότητες ως 10 ήμερες 


