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 Άρθρο 24
Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
χαρακτηρισμό της φοίτησης

1) Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρί-

ζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για τον 

χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δεν 

λαμβάνονται υπόψη:

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας 

του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριό-

τητες, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, οι οποίες έχουν 

εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατά-

ξεις όργανα,

β) απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώ-

πιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαι-

ώνεται νόμιμα,

γ) Απουσίες μαθητών/τριών: αα) του Ρωμαιοκαθολικού 

Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της 

Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την 

επόμενη του Λατινικού Πάσχα, ββ) του Εβραϊκού Θρη-

σκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού 

Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προη-

γούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γγ) του 

Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των 

εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά 

(Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα 

αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περί-

πτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση 

του ν. 1599/1989 (Α' 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/

της εάν είναι ανήλικος/η, για το θρήσκευμα,

δ) απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθη-

καν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό 

Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο μέχρι δύο (2) ημέρες, 

στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες που 

πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσια-

κού σημειώματος μετεγγραφής,

ε) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσο-

νται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημά-

των, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας 

παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25,

στ) απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυ-

σμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικει-

μενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο,

ζ) απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρό-

γραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση 

ότι με την επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση 

του σχολείου υποδοχής, η οποία θα επιβεβαιώνει την 

επαρκή φοίτηση τους κατά τη διάρκεια της εκεί παρα-

μονής τους,

η) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίες οφείλονται σε 

ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεω-

φορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφε-

ρειάρχη ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

που βεβαιώνεται από τον οικείο φορέα δεν λαμβάνονται 

υπόψη για τον χαρακτηρισμό φοίτησης μαθητών/τριών, 

εφόσον αυτοί/ές χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μετα-

φοράς για να μεταβούν στο σχολείο,

θ) απουσίες ως δύο (2) ημερών που πραγματοποιού-
νται για πρωινές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής 
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή τα Ιατρο-
παιδαγωγικά Κέντρα (Ι.Π.Δ.) για διερεύνηση και πιστο-
ποίηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

2) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολό-
γιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσ-
σάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αι-
μοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια 
ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,

β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε 
θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος,

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων 
των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία 
συντήρησης,

δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακ-
χαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η 
Γ2/2209/1998 υπουργική απόφαση (Β' 314),

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσο-
γειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη 
μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα καθώς 
και για όσους/ες πάσχουν από αιμορροφιλία.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμό-
νες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, 
θα πρέπει:

αα) Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για 
την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ) Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση 
του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνω-
μάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία 
φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια 
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτε-
λούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας 
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/
ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο 
Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέ-
ρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου 
ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία 
φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του/της θεράποντος 
ιατρού και του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της 
ιδιωτικής Κλινικής.

3) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολό-
γιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών 
μέχρι είκοσι (20) ημερών για όλο το διδακτικό έτος που 
οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και 
απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός 
της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως:

α) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν 
άμεσα χειρουργική επέμβαση και κατ' οίκον νοσηλεία 
κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του 
Νοσοκομείου

β) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν 
άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο και κατ' οίκον νοση-
λεία κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης 
του Νοσοκομείου

γ) θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες ή 
χρόνιες παθήσεις ή ασθένειες που απαιτούν συνεχή νο-
σηλεία σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις 
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σε νοσοκομείο και παραμονή κατ' οίκον κατά περίπτωση 
κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμό-

νες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, 

θα πρέπει:

αα) Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για 

την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ) Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση 

του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνω-

μάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία 

φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια 

Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτε-

λούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας 

Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/

ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο 

Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέ-

ρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου 

ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία 

φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του/της θεράποντος 

ιατρού και του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της 

ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες 

του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ια-

τρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα 

Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών.

γγ) Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απα-

ραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, 

κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται 

υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών που εξετά-

ζει το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμε-

νες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την κάθε 

περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία 

ανήκει το σχολείο.

4) Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/

ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 

απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε 

(5) εργάσιμων ημερών σε περιόδους έξαρσης εποχικών 

επιδημιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επίσημου 

φορέα του Υπουργείου Υγείας και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η από-

φαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προ-

σκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης 

βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύμα-

τος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη 

διάρκεια της ασθένειας.

5) Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/

ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 

απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτεί-

ται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαι-

ρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες 

καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους 

σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής 

ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή 

παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την 

προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες της πρό-

σκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης 

της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους 

στην εκδήλωση.

6) Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/
ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 
απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτεί-
ται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους 
ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

7) Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/
ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 
απουσίες των μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους:

α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διορ-
γανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

β) Η φοίτηση των μαθητών/τριών δημόσιων και ιδιωτι-
κών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότη-
τας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι οποίοι/ες ως αθλητές/τριες μέλη των 
ελληνικών εθνικών ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές 
υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπι-
ακούς, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, με-
σογειακούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με 
τις εθνικές ομάδες, στις οποίες είναι μέλη, υπερέβησαν 
το προβλεπόμενο όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής, 
ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των εκα-
τόν δεκατεσσάρων (114) απουσιών, πραγματοποιήσουν 
μέχρι και εκατόν σαράντα (140) επιπλέον απουσίες.

γ) Η φοίτηση των μαθητών/τριών δημόσιων και ιδιω-
τικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, οι οποίοι/ες ως αθλητές/τριες συμμετέχουν σε 
πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές 
διοργανώσεις που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλη-
τική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, υπερέβησαν το προβλεπόμενο 
όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν 
του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων 
(114) απουσιών πραγματοποιήσουν μέχρι και εβδομή-
ντα (70) επιπλέον απουσίες.

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών για 
όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των μαθητών/τριών 
που εμπίπτουν στις περιπτ. β' και γ' της παρούσας παρα-
γράφου, εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους/τις 
ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από 
τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς 
και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους και για τις 
υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα, η σχε-
τική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη 
Ομοσπονδία του αθλήματος.

8) Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους 
σε εθελοντική αιμοδοσία καταχωρίζονται αλλά δεν λαμ-
βάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, 
ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/
τρια προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του/
της περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η 
μαθητής/τρια, με δική του/της πρωτοβουλία, προσέρχε-
ται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η 
μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας 
αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμε-
τέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία. Σημειώνεται 
ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος καθο-
ρίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α' 195), ήτοι το 18ο έτος. 
Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ές αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 
ετών με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα τους.
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9) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιο-
λόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγ-
ματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις 
σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής οι 
οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών 
εξετάσεων, όπως η Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Σύλλογος 
Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/
ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες 
της κατηγορίας αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση τις 
ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα, που 
πρέπει να προσκομίσει ο/η μαθητής/τρια: α) βεβαίωση 
κατάθεσης των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας 
προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις 
β) βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις ει-
σιτήριες εξετάσεις.

10) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολό-
γιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες λόγω υποχρεω-
τικής παρουσίας σε Δικαστήριο.

11) Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη 
απουσίες μαθητή/τριας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιο-
λογητικών.

Άρθρο 25 
Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό 
συμμετοχή σε μαθήματα

1) Φυσική Αγωγή
α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης 

ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής, μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση πα-
ρακολούθησης του, αν ο/η κηδεμόνας του/της ή ο/η 
ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλει σχετική αίτηση 
στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη 
από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους 
λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημε-
ρών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση 
της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο 
σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται 
εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας 
Μαθητή/τριας, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη 
σχολική μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή 
της κατάστασης της υγείας του/της μαθητή/τριας ή των 
παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή 
του/της.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετά-
ζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/ τη Διευθυντή/ντρια 
του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα κα-
θηγητή/τρια, και τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του 
τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια. Η επιτροπή 
συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλ-
λόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται 
και οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει ο/η 
μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Αν 
υπάρχουν αμφιβολίες, ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει 
γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.

γ) Αν από τα στοιχεία του οικείου Ατομικού Δελτίου 
Υγείας Μαθητή/τριας προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας 
που αποκλείουν τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας 
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική 

αθλητική δραστηριότητα, ο/η Διευθυντής/ντρια, στις 
αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή η 
οποία αποτελείται από τον/την ίδιο/α, ως Πρόεδρο, τον/
την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον/
την Υπεύθυνο/η του οικείου τμήματος του σχολείου, ως 
μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται 
για την απαλλαγή του/της μαθητή/τριας από το μάθη-
μα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του/της από 
συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχολικές δραστη-
ριότητες. Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή συγκαλείται 
από τον/τη Διευθυντή/ντρια και συνεδριάζει όταν κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα 
της αρμοδιότητάς της.

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων 
ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο 
το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της 
απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια δεν έχει την υποχρέωση να 
παρακολουθεί το μάθημα. Την ώρα αυτή συμμετέχει στις 
δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα με 
την περιπτ. β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ε) Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να ζητήσει απαλλαγή 
από την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυσικής 
Αγωγής μίας διδακτικής ώρας, αν υπάρχει λόγος. Ο/Η δι-
δάσκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά 
από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

2) Μουσική
α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης 

ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Μουσικής, 
μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολού-
θησης του, αν ο/η κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν 
είναι ενήλικος/η, υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Δι-
ευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική 
βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη 
διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε (5) ημερών από την 
έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή 
την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά 
από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται αν η πάθηση 
αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας ή 
είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετά-
ζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/ντρια 
του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα κα-
θηγητή/τρια, και τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του 
τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, η οποία 
συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλ-
λόγου Διδασκόντων/ουσών. Η ίδια επιτροπή καθορίζει 
εάν ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να παρευ-
ρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας την ώρα διεξαγωγής 
του μαθήματος. Αν υπάρχουν αμφιβολίες ο/η μαθητής/
τρια προσκομίζει γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.

γ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων 
ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο 
το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Ο Σύλλογος Διδασκό-
ντων/ουσών συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πρά-
ξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία, 
αν ο/η μαθητής/τρια δεν είναι υποχρεωμένος/η να πα-
ρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας, καταγράφονται 
οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει την ώρα 
διεξαγωγής του μαθήματος.


