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ΜΟΝΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Α ΕΡΑΚΗΣ Σφνολο απουςιών ≤ 50 
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Σφνολο απουςιών ≤ 30 

 
 

ΙΔΙΑ 
ΜΕ 
ΤΗΝ  
Α΄ 
ΤΑΞΗ  
 

Σφνολο απουςιών ≤ 30 
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Σφνολο απουςιών ≤ 32 
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ΕΡΑΚΗΣ 
Σφνολο απουςιών ≤ 130 

Οι πάνω από τισ πενιντα (50) είναι 

δικαιολογθμζνεσ 

 

Σφνολο απουςιών ≤ 78 Οι 

πάνω από τισ (30) είναι 

δικαιολογθμζνεσ 

 

Σφνολο απουςιών ≤ 78 Οι 

πάνω από τισ (30) είναι 

δικαιολογθμζνεσ 

 

Σφνολο απουςιών ≤83 
Οι πάνω από τισ (31) είναι 

δικαιολογθμζνεσ 
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ΕΡΑΚΗΣ 

130< Σφνολο απουςιών ≤ 180 
Οι πάνω από τισ πενιντα (50) είναι 

δικαιολογθμζνεσ 

Γενικόσ Μζςοσ ϋΌροσ τθσ προφορικισ 

βακμολογίασ ≥ (13) 

και θ διαγωγι του κοςμιότατθ. 

78< Σφνολο απουςιών ≤ 108 
Οι πάνω από τισ (30) είναι 

δικαιολογθμζνεσ 

Γενικόσ Μζςοσ ϋΌροσ τθσ προφορικισ 

βακμολογίασ ≥ (13) 

και θ διαγωγι του κοςμιότατθ. 

78< Σφνολο απουςιών ≤108 
Οι πάνω από τισ (30) είναι 

δικαιολογθμζνεσ 

Γενικόσ Μζςοσ ϋΌροσ τθσ προφορικισ 

βακμολογίασ ≥ (13) 

και θ διαγωγι του κοςμιότατθ. 

83< Σφνολο απουςιών ≤ 115 
Οι πάνω από τισ (32) είναι 

δικαιολογθμζνεσ 

Γενικόσ Μζςοσ ϋΌροσ τθσ προφορικισ 

βακμολογίασ ≥ (13) 

και θ διαγωγι του κοςμιότατθ. 
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Ανεπαρκήσ 

Σφνολο απουςιών >50 

και δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ 

περιπτϊςεισ Β ΚΑΙ Γ. 

Σφνολο απουςιών >30 

και δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ 

περιπτϊςεισ Β ΚΑΙ Γ. 

Σφνολο απουςιών >30 

και δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ 

περιπτϊςεισ Β ΚΑΙ Γ. 

Σφνολο απουςιών >32 

και δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ 

περιπτϊςεισ Β ΚΑΙ Γ. 

Για τθ Β περίπτωςθ : είναι δικαιολογθμζνεσ ι οφείλονται ςε αςκζνεια, που βεβαιϊνεται ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21−12−1983). 

Για τθ Γ περίπτωςθ : Κατϋ εξαίρεςθ ο Σφλλογοσ των Διδαςκόντων κάκε ΕΠΑ.Λ με ειδικι πράξθ του χαρακτθρίηει επαρκι τθ φοίτθςθ μακθτι 

Απουςία μαθητή από τισ πολιτιςτικζσ ι ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτα πλαίςια του ωρολογίου προγράμματοσ του ΕΠΑ.Λ. λογίηεται ωσ απουςία από τα διδαςκόμενα μακιματα για ιςάρικμεσ 

διδακτικζσ ϊρεσ, θ δε απουςία από περίπατο λογίηεται ωσ απουςία για ιςάρικμεσ διδακτικζσ ϊρεσ, όςα και τα ωριαία μακιματα που δε διδάχκθκαν για το λόγο αυτό κατά τθν ίδια μζρα. 

Ρεριπτώςεισ δικαιολογημζνησ απουςίασ : 1) Απουςίεσ μακθτϊν που οφείλονται ςτισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ μζχρι πζντε το πολφ θμερϊν κατά τθν κρίςθ του ςυλλόγου καθηγητών. 2) 

Απουςίεσ μακθτϊν λόγω ςυμμετοχισ τουσ ςε εκελοντικι αιμοδοςία ωσ εξισ: Τθσ θμζρασ τθσ αιμοδοςίασ όταν ο μακθτισ προςφζρει αίμα για αςκενι του ςυγγενικοφ του περιβάλλοντοσ. Μίασ (1) θμζρασ επιπλζον 

όταν ο μακθτισ με δικι του πρωτοβουλία προςζρχεται να προςφζρει αίμα ςε κζντρο αιμοδοςίασ ι όταν ο μακθτισ ανταποκρίνεται ςε πρόςκλθςθ υπθρεςίασ αιμοδοςίασ για κάλυψθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι όταν 

ςυμμετζχει ςε οργανωμζνθ ομαδικι αιμολθψία. 

Ενημζρωςη γονζων - Δικαιολόγηςη απουςιών : Ο υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν κακθγθτισ κάκε τμιματοσ, αφοφ ενθμερϊςει το  Διευκυντι  ότι  ο   μακθτισ  ςυμπλιρωςε  ιδθ 

είκοςι τζςςερισ (24) (δεκαπζντε (15) που παρακολουκοφν μόνο τα μακιματα Τομζων και Ειδικοτιτων) απουςίεσ δικαιολογθμζνεσ ι αδικαιολόγθτεσ, είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊνει τον κθδεμόνα με ταχυδρομικι 

επιςτολι, θ οποία αποςτζλλεται με τθ φροντίδα του ΕΠΑ.Λ. από 1 μζχρι 5 κάκε μινα για τισ απουςίεσ του μινα που προθγικθκε. 

Ο κθδεμόνασ κάκε μακθτι που απουςίαςε για λόγουσ υγείασ από το ΕΠΑ.Λ περιςςότερο από δφο ςυνεχόμενεσ ημζρεσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ο ίδιοσ, το βραδφτερο μζχρι και τθ δεκάτη εργάςιμη μζρα 

από τθν επιςτροφι του μακθτι ςτο ΕΠΑ.Λ, βεβαίωςη γιατροφ δθμόςιου νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ ι ςχολιατρικισ υπθρεςίασ ι οποιουδιποτε ιδιϊτθ γιατροφ, που να πιςτοποιεί το είδοσ και τθ διάρκεια τθσ αςκζνειασ. 

Η βεβαίωςθ αυτι μπορεί να χρθςιμεφςει ωσ δικαιολογθτικό για τισ αντίςτοιχεσ απουςίεσ. Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ καταχωρίηονται ωσ εκπρόκεςμα και τίκενται 

υπόψθ του ςυλλόγου διδαςκόντων. Κάκε βεβαίωςθ υποβάλλεται με αίτθςθ και καταχωρείται ςτο πρωτόκολλο απαραίτθτα. Για τθ δικαιολόγθςθ απουςιϊν δφο ημερών λόγω αςκζνειασ ι άλλων ςοβαρϊν 

οικογενειακϊν λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο ςημείωμα του κηδεμόνα, που προςκομίηεται από τον ίδιο αποκλειςτικά δζκα εργάςιμεσ μζρεσ το πολφ μετά τθν επάνοδο του μακθτι ςτο ΕΠΑ.Λ. Με τον τρόπο αυτό ο 

κηδεμόνασ μπορεί να δικαιολογήςει απουςίεσ το πολφ 10 ημερών αθροιςτικά για όλο το ζτοσ. 

 


