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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και Πρόσκληση 
 
 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες1 ,  
σύμφωνα με τα ισχύοντα (Π.∆. 485/83, Π.∆. 60/06, Π.∆. 50/08) οι γονείς και οι κηδεμόνες θεωρούνται 

εξολοκλήρου υπεύθυνοι για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή.  
Το σύνολο των απουσιών ενός μαθητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες μόνο 50 

μπορούν να μείνουν αδικαιολόγητες. Εάν ο μαθητής σημειώσει 115 απουσίες ή 51 αδικαιολόγητες, 
επαναλαμβάνει, βάσει του νόμου, τη σχολική χρονιά. Στο νόμο υπάρχουν εξαιρέσεις τις οποίες 
αντιμετωπίζουμε ως σύλλογος εκπαιδευτικών κατά περίπτωση. 

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται για τη δικαιολόγηση των απουσιών εντός 10 
ημερών μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.  Έχει τη δυνατότητα να δικαιολογήσει ο ίδιος μόνον 
10 ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ημέρες ο κηδεμόνας μπορεί να τις 
αφήσει αδικαιολόγητες ή να προσκομίσει βεβαίωση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή σχολιατρική 
υπηρεσία ή ιδιώτη γιατρό που πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Αν ο μαθητής 
απομακρύνεται αυθαίρετα από το σχολείο, δεν του παρέχεται η δυνατότητα να δικαιολογήσει τις 
απουσίες αυτές. Αντιθέτως, αν ζητά άδεια για την αποχώρησή του, οι απουσίες μπορούν να 
δικαιολογηθούν είτε από τον κηδεμόνα αμέσως είτε από την Διευθύντρια στο τέλος του έτους αν υπάρχει 
ανάγκη. 

Επειδή παρατηρείται αργοπορία των μαθητών στην πρωινή συγκέντρωση, σας παρακαλούμε να 
φροντίζετε εσείς ως κηδεμόνες τους για την έγκαιρη προσέλευσή τους στο σχολείο, 10 λεπτά πριν 
χτυπήσει το κουδούνι. Μερικοί μαθητές/μαθήτριες, κάτοικοι Ν. Καλλικράτειας, είναι διαρκώς 
αργοπορημένοι και παρακαλούμε οι γονείς να φροντίσετε για την επίλυση του προβλήματος. 

Για τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών μπορείτε να ενημερώνεστε από τους καθηγητές κατά τις 
ώρες που δηλώνονται παρακάτω: 

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Ημέρα-Ώρα Ημέρα-Ώρα 

Αβραμίδης Χρήστος Θεολόγος Δευτέρα 4η Τετάρτη 4η 

Βλόστος Κωνσταντίνος Γυμναστής Τρίτη 4η Παρασκευή 3η 

Γέργος Γεώργιος Μαθηματικός Τετάρτη 3η Πέμπτη 3η 

Δρακόπουλος  Ιωάννης Βιολόγος Δευτέρα 4η Πέμπτη 4η 

Κακλαμάνος Αστέριος Πληροφορικός Δευτέρα 5η Παρασκευή 3η 

Κεσσόπουλος Μιχαήλ Φιλόλογος Τετάρτη 4η Πέμπτη 4η 

Κόντρα Ειρήνη Φιλόλογος Τρίτη 2η Πέμπτη 3η 

Κυριαζίδου Ειρήνη Αγγλικών Δευτέρα 4η  Παρασκευή 4η 

Ηλιάσκος Γεώργιος Μαθηματικός Δευτέρα 3η Παρασκευή 5η 

Μεγγίρη-Μοσχονά Ευφροσύνη Νομικός Τετάρτη 3η Πέμπτη 5η 

Μουντζέλης Χαρίλαος Χημικός Δευτέρα 5η Παρασκευή 3η 

Παρασκευόπουλος Γεώργιος Γερμανικών Τετάρτη 5η Παρασκευή 4η 

                                                 
1
  Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας θεωρείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό 

πρόσωπο. Τις απουσίες μπορεί να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο μαθητής αν έχει συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας του. 
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Πετρίδου Θηρεσία Φιλόλογος Τετάρτη 5η Δευτέρα 3η 

Σαρβάνη Αικατερίνη Οικονομολόγος Δευτέρα 3η Τρίτη 3η 

Σέρμπου Μαρία Φιλόλογος Πέμπτη 3η Παρασκευή 4η 

Σπανός Απόστολος Φυσικός Δευτέρα 3η Τρίτη 3η 

Σταυρόπουλος Πέτρος Φιλόλογος Τετάρτη 3η Πέμπτη 2η και 3η 

Τσιοπούλου Μαγδαληνή Μαθηματικός Τετάρτη 2η Πέμπτη 4η 

Μόσχου Παναγιώτα Γαλλικών Δευτέρα 4η  

Όσοι γονείς αδυνατείτε να επισκεφθείτε το σχολείο, μπορείτε στις παραπάνω ώρες και μόνο σ' αυτές να 
τηλεφωνείτε στον καθηγητή/τρια στο τηλέφωνο του σχολείου (23990-21529) και να ζητάτε ενημέρωση ή 
δικαιολόγηση απουσιών. Επίσης, στο σχολείο μας το τρίτο διάλειμμα είναι μεγάλο, οπότε προσφέρεται 
για να ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς. Λάβετε υπόψη ότι: 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

Α1 ΚΟΝΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 

Α2 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΘΗΡΕΣΙΑ 

Α3 ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ 

Β1 ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ. 

Β2 ΜΟΥΝΤΖΕΛΗΣ Χ. 

Β3 ΣΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Γ1 ΜΕΓΓΙΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

Γ2 ΣΕΡΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Γ3 ΣΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται διά νόμου η χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του 

σχολείου, καθώς δημιουργεί προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία, βλάπτει την υγεία των μαθητών και 
είναι πιθανόν να παραβιάσει και δικαιώματα μαθητών, όπως αυτά που αφορούν την προσωπικότητα, τα 
προσωπικά δεδομένα των απεικονιζόμενων κλπ. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για το κάπνισμα.  

Για τυχόν αλλαγές στις ώρες επικοινωνίας με τους καθηγητές λόγω αλλαγών στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα και για διάφορες δραστηριότητες του σχολείου μπορείτε να ενημερώνεστε από την 
ιστοσελίδα μας γράφοντας στη μηχανή αναζήτησης: ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειας ή πληκτρολογώντας τη 
διεύθυνση: http://lyk-n-kallikr.chal.sch.gr. 

Όσοι επιθυμείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά την ενημέρωση για τις απουσίες του παιδιού σας 
παρακαλούμε να δηλώσετε το μέιλ σας στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Διευθύντρια 

 
  

Χριστίνα Κούρφαλη 
 

 

ΩΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

1Η 8:10 - 8:55 5΄ 

2Η 9:00 - 9:45 10΄ 

3Η 9:55 – 10:40 20΄ 

4Η 11:00 – 11:40 10΄ 

5Η 11:50 – 12:30 10΄ 

6Η 12:40 – 13:20 5΄ 

7Η 13:25 – 13:55  


