
Φοίτηση μαθητών – Απουσίες

1.  Η προαγωγή και  η απόλυση των μαθητών εξαρτάται  από την 
τακτική τους φοίτηση στο σχολείο και από την επίδοσή τους κατά 
τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2.  Η  τακτική  φοίτηση  ή  απουσία  των  μαθητών   κατά  τις  ώρες 
λειτουργίας  του  σχολείου  αποτελούν  τα  κριτήρια  για  το 
χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως επαρκούς  ή ανεπαρκούς.
3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.
4. Απουσία μαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος 
του ΕΠΑ.Λ.  λογίζεται ως απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα 
για  ισάριθμες  διδακτικές  ώρες,  η  δε  απουσία  από  περίπατο 
λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες, όσα και τα 
ωριαία μαθήματα που δε διδάχθηκαν για το λόγο αυτό κατά την 
ίδια  μέρα.  Εξαίρεση επιτρέπεται  στις  περιπτώσεις  που  κατά την 
κρίση  του  Διευθυντή  η  συμμετοχή  του  μαθητή  στις  ανωτέρω 
εκδηλώσεις καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη.

Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη

1.   Για  το  χαρακτηρισμό  της  φοίτησης  των  μαθητών  δεν 
λαμβάνονται υπόψη:
α)  Απουσία  μαθητών  αποστελλόμενων  στο  εξωτερικό  ή  το 
εσωτερικό για ειδική αποστολή σύμφωνα με έγγραφη εντολή του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β)  Απουσία μαθητών που απασχολούνται  οπωσδήποτε  σε εργασία 
που  ανατέθηκε  σε  αυτούς  από  το  Διευθυντή  ή  με  πράξη  του 
Συλλόγου των διδασκόντων. 
γ)  Απουσία  μαθητών  για  την  προσέλευσή  τους  αποδεδειγμένα 
ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών.
δ)  Απουσία  μαθητών   λόγω  συμμετοχής  σε  επίσημες  αθλητικές 
εκδηλώσεις, πιστοποιούμενη από αρμόδια δημόσια αναγνωρισμένη 
αθλητική αρχή.
ε) Απουσία μαθητών κάθε γνωστής θρησκείας κατά τις ημέρες των 
σημαντικών εορτών.
στ)  Απουσίες  μαθητών,  οι  οποίες  οφείλονται  σε  ολιγόωρη  ή 
ολιγοήμερη  απεργία  των  υπεραστικών  λεωφορείων  ΚΤΕΛ,  που 
βεβαιώνεται κατά τόπους από τον Οικείο Νομάρχη.
ζ) Απουσίες μαθητών  που οφείλονται στις επιβαλλόμενες κυρώσεις 
μέχρι  πέντε  το  πολύ  ημερών  κατά  την  κρίση  του  συλλόγου 
καθηγητών.
η)  Απουσίες  μαθητών  οφειλόμενες  στην  ανάγκη  μεταγγίσεως 
αίματος  σε  ειδικό  νοσηλευτικό  ίδρυμα  λόγω  μεσογειακής  ή 
δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες 



αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά για όλο το έτος τις 
απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών.
θ)  Απουσίες  μαθητών  που  οφείλονται  σε  θεραπεία  αρχική  ή 
συνεχιζόμενη  σε  χώρες  του  εξωτερικού.  Στις  περιπτώσεις  αυτές 
καταχωρίζονται  αλλά  δεν  υπολογίζονται  και  οι  απουσίες  τριών 
ημερών,  για  τη  μετάβαση  και  επιστροφή,  πέρα  από  τις 
βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.
ι)  Απουσίες-  μέχρι  είκοσι  τεσσάρων  (24)  ημερών  για  όλο  το 
διδακτικό έτος- μαθητών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.
ια)  Απουσίες  μαθητών  λόγω  συμμετοχής  τους  σε  εθελοντική 
αιμοδοσία ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο μαθητής 
προσφέρει  αίμα  για  ασθενή  του  συγγενικού  του  περιβάλλοντος. 
Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία 
προσέρχεται  να  προσφέρει  αίμα  σε  κέντρο  αιμοδοσίας  ή  όταν  ο 
μαθητής ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για 
κάλυψη  έκτακτης  ανάγκης  ή  όταν  συμμετέχει  σε  οργανωμένη 
ομαδική αιμοληψία.

Απαλλαγές μαθητών από την ενεργό συμμετοχή σε 
μαθήματα

1. Κηδεμόνας μαθητή που κωλύεται εξαιτίας παθήσεως μόνιμης ή 
παροδικής  ή  ειδικής  μειονεξίας  να  συμμετέχει  στο  μάθημα  της 
Φυσικής Αγωγής, μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, την εξαίρεση 
του μαθητή από κάποιο από τα δύο αυτά μαθήματα. Η αίτηση αυτή, 
συνοδευόμενη υποχρεωτικά από ιατρική βεβαίωση κρατικού ιατρού 
ή  ιατρού  ασφαλιστικού  φορέως,  η  οποία  να  περιλαμβάνει  τους 
λόγους  και  τη  διάρκεια  της  απαλλαγής,  υποβάλλεται  στον 
Διευθυντή εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή 
από την εμφάνιση της πάθησης ή από την επάνοδο του μαθητή στο 
σχολείο μετά την ασθένεια. 
2.  Αναφορικά  με  την  αίτηση  της  προηγούμενης  παραγράφου, 
αποφαίνεται  ο  Διευθυντής  του  σχολείου  μαζί  με  τον,  κατά 
περίπτωση, αρμόδιο διδάσκοντα καθηγητή και συντάσσεται σχετική 
πράξη στο  βιβλίο  πράξεων του  συλλόγου  των  Διδασκόντων.  Εάν 
υπάρχει  αμφιβολία,  ο  μαθητής  παραπέμπεται  στην  αρμόδια 
σχολιατρική υπηρεσία.
 Η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτείται στις 
περιπτώσεις  που  η  πάθηση  είναι  εμφανής  και  δεν  χρειάζεται 
απόδειξη.
 Η παραπάνω απαλλαγή, που αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή 
τμήμα αυτού,  ισχύει  από την έναρξη των μαθημάτων ή από την 
εμφάνιση της πάθησης ή ασθένειας,  εφόσον έχει  βεβαιωθεί  κατά 
τον απαιτούμενο τρόπο.
3.Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για μία διδακτική 
ώρα  μπορεί  να  ζητήσει  ο  μαθητής,  εφόσον  συντρέχει  αποχρών 



λόγος, από το διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος τη χορηγεί κατόπιν 
εγκρίσεως του Διευθυντή.
4.Οι μαθητές που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
απαλλάσσονται  από  το  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής,  δεν 
υποχρεούνται να παρακολουθούν το μάθημα. 
 

Έλεγχος και καταχώριση απουσιών

1. Η απουσία μαθητή από το ΕΠΑ.Λ. καταχωρίζεται στο ημερήσιο 
δελτίο απουσιών για κάθε διδακτική ώρα.
2.  Η  σύνταξη  και  η  φύλαξη  του  ημερήσιου  δελτίου  απουσιών 
ανατίθεται από το Διευθυντή  σε μαθητή τάξης ή τμήματος τάξης, 
που διακρίνεται για το ήθος και την επίδοσή του, αναπληρούμενο 
από  άλλον  μαθητή,  ο  οποίος  πληροί  αυτές  τις  προϋποθέσεις.  Το 
δελτίο αυτό ελέγχεται και μονογράφεται από το διδάσκοντα ή τους 
διδάσκοντες στην οικεία στήλη και μετά τη λήξη των ημερησίων 
μαθημάτων  παραδίδεται  από  τον  υπεύθυνο  κατά  τα  ανωτέρω 
μαθητή στον καθηγητή που έχει οριστεί από τον Διευθυντή.
3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών τηρείται ίδιο βιβλίο 
φοίτησης (απουσιολόγιο) στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το 
σύνολο  (άθροισμα)  των  απουσιών  της  ημέρας  κάθε  μαθητή  που 
απουσίαζε,  όπως  το  άθροισμα  αυτό  αναγράφεται  στο  ημερήσιο 
δελτίο  απουσιών.  Η  τήρηση,  κατά  τα  παραπάνω,  του  βιβλίου 
φοίτησης  (απουσιολογίου)  ανατίθεται  σε  καθηγητή  που  ορίζεται 
από  τον  σύλλογο  Διδασκόντων,   με  αναπληρωτή  αυτού  άλλον 
καθηγητή.
4.  Οι  απουσίες  που  καταχωρίζονται   στο  βιβλίο  φοίτησης 
(απουσιολόγιο),  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο,  αθροίζονται 
κατά  μήνα  και  μεταφέρονται  συνολικά  στα  ατομικά  δελτία  των 
μαθητών.  Οι  απουσίες  γνωστοποιούνται  στους  κηδεμόνες  των 
μαθητών  και με παράδοση των ατομικών ελέγχων προόδου.
5. Κατά τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και πριν από την έναρξη των 
γραπτών  εξετάσεων,  τα  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο 
αθροίσματα απουσιών αθροίζονται σε γενικό σύνολο στα ατομικά 
δελτία των μαθητών και αποτελούν τη βάση, σε συνδυασμό και με 
τα  προσκομισθέντα  τυχόν  δικαιολογητικά  απουσιών,  για  το 
χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.



6.  Μετά  τις  είκοσι  τρεις  (23)  απουσίες  και  με  ενημερωτικό 
υπηρεσιακό έντυπο ταχυδρομικώς ενημερώνεται ο κηδεμόνας ,αν ο 
μαθητής είναι ανήλικος, ή επιδίδεται στον ενήλικο ενυπόγραφα.

Άρθρο 31
Χαρακτηρισμός της φοίτησης – Συνέπειες

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται 
ως  επαρκής  ή  ανεπαρκής,  με  βάση  το  γενικό  σύνολο  ωριαίων 
απουσιών,  που  σημειώθηκαν  κατά  την  διάρκεια  του  διδακτικού 
έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού 
της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το 
οικείο  διδακτικό  έτος,  ανεξάρτητα  από  το  λόγο  στον  οποίο 
οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν 
δέκα τέσσερις (114) για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ., υπό την προϋπόθεση 
ότι  οι άνω των πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε 
ασθένεια,  που  βεβαιώνεται  σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζονται  στο 
άρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-1983). 
γ)  Κατ΄  εξαίρεση  ο  Σύλλογος  των  Διδασκόντων  κάθε  ΕΠΑ.Λ.  με 
ειδική  πράξη  του  χαρακτηρίζει  επαρκή  τη  φοίτηση  μαθητή  που 
σημείωσε από εκατόν δέκα τέσσερις (114) έως (164) απουσίες, με 
την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των πενήντα (50) απουσίες του 
είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται 
κατά  τα  ανωτέρω  και  η  επίδοσή  του  κρίνεται  ιδιαίτερα 
ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός 
Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το 
άθροισμα  των  μέσων  όρων  των  βαθμών  των  δύο  τετραμήνων 
διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, 
είναι  τουλάχιστον  δέκα  πέντε  (15)  πλήρες  και  η  διαγωγή  του 
κοσμιότατη.
δ)Η  φοίτηση  των  μαθητών  είναι  δυνατόν  να  χαρακτηρίζεται 
επαρκής  ανεξαρτήτως  αριθμού  απουσιών,  εφ’  όσον  οι  μαθητές 
αυτοί  είναι  πρωταθλητές  και  οι  απουσίες  τους  οφείλονται  στη 
συμμετοχή  τους  σε  διεθνείς  αθλητικές  εκδηλώσεις  που 
πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.  
3.  Οι  μαθητές  των  οποίων  η  φοίτηση  χαρακτηρίζεται  επαρκής 
προσέρχονται  κανονικά  στις  προαγωγικές  και  απολυτήριες 
εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
4.  Ανεπαρκής  χαρακτηρίζεται  η  φοίτηση  μαθητή  που  σημείωσε 
πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις 
περιπτώσεις  που  προαναφέρθηκαν.  Οι  μαθητές  των  οποίων  η 
φοίτηση  χαρακτηρίζεται  ανεπαρκής  είναι  υποχρεωμένοι  να 
επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.



5.  Για  τους  μαθητές  που  φοιτούν  στα  εσπερινά  Επαγγελματικά 
Λύκεια  τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114)  και 
εκατόν  εξηντατεσσάρων   (164)  απουσιών  για  τον  χαρακτηρισμό 
της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δέκα έξι (16). 
6.Κατ΄εξαίρεση για το σχολικό έτος 2007-2008,  η φοίτηση όλων 
των  μαθητών  των  ΕΠΑ.Λ.  χαρακτηρίζεται  επαρκής  ,ελλιπής  ή 
ανεπαρκής  με  βάση  το  γενικό  σύνολο  ωριαίων  απουσιών  ,που 
σημειώθηκαν  κατά  την  διάρκεια  του  διδακτικού  έτους  ,σε 
συνδυασμό και με την ,μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια 
προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
Επαρκής και ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.
Ελλιπής  χαρακτηρίζεται  η  φοίτηση  μαθητή  που  σημείωσε   από 
εκατόν  δεκατέσσερις  (114)  έως  (164)  απουσίες,  από  τις  οποίες 
τουλάχιστον   οι  άνω των  πενήντα (50)  είναι  δικαιολογημένες  ή 
οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω ,αλλά η 
φοίτηση  του  δεν  χαρακτηρίζεται  επαρκής  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις της παραγράφου 2. Επίσης, ο Σύλλογος των Διδασκόντων 
μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει  ελλιπή τη φοίτηση 
μαθητή  που  σημείωσε  από  εκατόν  εξήντα   τέσσερις  (164)  έως 
διακόσιες δεκατέσσερις (214) απουσίες ,εφόσον όλες οι άνω των 
πενήντα(50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που 
βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα 
ικανοποιητική κατά την έννοια της περίπτωσης γ’ της  παραγράφου 
2  και  η  διαγωγή  του  είναι  κοσμιότατη.  Μαθητές  των  οποίων  η 
φοίτησή  χαρακτηρίζεται ελλιπής δεν γίνονται δεκτοί στις ετήσιες 
προαγωγικές ή απολυτήριες  εξετάσεις  του Ιουνίου.  Οι μαθητές 
αυτοί  εξετάζονται  γραπτώς  στις  επαναληπτικές  εξετάσεις  του 
Σεπτεμβρίου. Το ετήσιο  προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για 
τους  ανωτέρω  μαθητές  εξάγεται  σύμφωνα   με  τις  κείμενες 
διατάξεις. 

Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών

1.  Για  την  τακτική  παρακολούθηση  της  φοίτησης  του  μαθητή 
ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του στην περίπτωση που είναι 
ανήλικος  ή  ο  ίδιος  αν  είναι  ενήλικος.  Ο  υπεύθυνος  για  την 
παρακολούθηση  της  φοίτησης  των  μαθητών  καθηγητής  κάθε 
τμήματος,  αφού  ενημερώσει  το  Διευθυντή  ότι  ο  μαθητής 
συμπλήρωσε ήδη είκοσι τέσσερις (24) απουσίες δικαιολογημένες ή 
αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα 
με ταχυδρομική επιστολή,  η οποία  αποστέλλεται  με τη φροντίδα 
του ΕΠΑ.Λ.  από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που 
προηγήθηκε. Με την ίδια επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και 



για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή 
στην περίπτωση που είναι ενήλικος.
2.  Ο  κηδεμόνας  κάθε  μαθητή  οφείλει  να  προσέρχεται  το  πρώτο 
δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του  ΕΠΑ.Λ., για 
να  ενημερώνεται  υπεύθυνα  για  τη  φοίτηση  του  μαθητή 
λαμβάνοντας  σχετικό  ενυπόγραφο  σημείωμα  από  τον  υπεύθυνο 
καθηγητή.  Η  επιστολή  της  προηγούμενης  παραγράφου 
αποστέλλεται στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευσή του 
ή  όχι  στο   ΕΠΑ.Λ.   και  είναι  ανεξάρτητη  από  το  ενυπόγραφο 
σημείωμα.
3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από 
το  ΕΠΑ.Λ.  περισσότερο  από  δύο  συνεχόμενες  ημέρες  είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίσει  ο ίδιος,  το αργότερο μέχρι  και τη 
δέκατη εργάσιμη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ., 
βεβαίωση  γιατρού  δημόσιου  νοσηλευτικού  ιδρύματος  ή 
σχολιατρικής  υπηρεσίας  ή  οποιουδήποτε  ιδιώτη  γιατρού,  που  να 
πιστοποιεί  το  είδος  και  τη  διάρκεια  της  ασθένειας.  Η  βεβαίωση 
αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες 
απουσίες.  Δικαιολογητικά που υποβάλλονται  μετά την παρέλευση 
της  ανωτέρω  προθεσμίας  καταχωρίζονται  ως  εκπρόθεσμα  και 
τίθενται  υπόψη  του  συλλόγου  διδασκόντων.  Κάθε  βεβαίωση 
υποβάλλεται  με  αίτηση  και  καταχωρίζεται  στο  πρωτόκολλο 
απαραίτητα.  Για  τη  δικαιολόγηση  απουσιών  δύο  ημερών  λόγω 
ασθένειας  ή  άλλων  σοβαρών  οικογενειακών  λόγων  αρκεί  και 
ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα,  που προσκομίζεται  από τον 
ίδιο αποκλειστικά δέκα εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο 
του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να 
δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το 
έτος.
4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο 
ίδιος  γνωρίζει  με  ικανά  και  επαρκή  στοιχεία  τους  πραγματικούς 
λόγους απουσίας του μαθητή.
5.  Σε  καμιά περίπτωση δε  θεωρούνται  δικαιολογημένες  απουσίες 
μαθητών:
α)  Όταν πραγματοποιούνται  χωρίς  την  άδεια  του  Διευθυντή  του 
ΕΠΑ.Λ.  σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας αυτού, 
μεμονωμένες  ή  συνεχείς.  Για  την  πρώτη  και  την  τελευταία 
διδακτική  ώρα  του  ημερήσιου  προγράμματος  λειτουργίας  του 
ΕΠΑ.Λ.  είναι  δυνατόν,  κατά  την  κρίση  του  συλλόγου  των 
διδασκόντων,  να  δικαιολογηθούν  απουσίες  που  οφείλονται  σε 
εξαιρετικά  σοβαρούς  αντικειμενικούς  λόγους  των  ιδιαίτερα 
τοπικών καιρικών, συγκοινωνιακών και άλλων συνθηκών της  κάθε 
ΕΠΑ.Λ.
β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου 
Γραφείου  Ε.Ε.,  ή  του  Διευθυντή  της  Διεύθυνσης  Δ.Ε.,  αποχή  των 
μαθητών από το σχολείο.
6.  Οι  δικαιολογημένες  απουσίες  των  μαθητών  αθροίζονται  και 
λαμβάνονται  υπόψη  για  το  χαρακτηρισμό  της  φοίτησης  κάθε 



μαθητή. Για τις απουσίες αυτές συντάσσεται, αμέσως μετά τη λήξη 
κάθε τετράμηνου, ειδική πράξη του συλλόγου των διδασκόντων.
7.  Όπου  στο παρόν  άρθρο αναφέρεται  ο  κηδεμόνας του  μαθητή, 
νοείται  ο  πατέρας  ή  η  μητέρα  ή  οποιοδήποτε  νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  φυσικό  πρόσωπο,  προκειμένου  μόνο 
περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση 
των απουσιών τους.


