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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες! 

 

Σας ενημερώνουμε ότι από φέτος καταργείται η διάκριση των απουσιών σε 

δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, ενώ το όριο των απουσιών για να θεωρηθεί 

επαρκής η φοίτηση του μαθητή παραμένει στις 114, χωρίς να απαιτείται καμία 

δικαιολόγηση. 

 

Επιπλέον, και μόνον για τη φετινή σχολική χρονιά, δίνεται η δυνατότητα 

στους μαθητές που ο γενικός μέσος όρος της προφορικής τους βαθμολογίας είναι 

τουλάχιστον (15) να έχουν όριο απουσιών 164, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει 

γίνει χρήση περιπτώσεων απουσιών που δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για το 

χαρακτηρισμό της φοίτησης. Προσοχή όμως! Οι πάνω από τις 114 απουσίες πρέπει 

να δικαιολογηθούν με ιατρική βεβαίωση. Από την επόμενη σχολική χρονιά, εάν ο 

μαθητής υπερβαίνει τις 114 απουσίες, η φοίτηση του χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και 

θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη φοίτησή του. 

 

Να γνωρίζετε ότι όταν απουσιάζει μαθητής, ο γονέας/κηδεμόνας του είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα το σχολείο για το λόγο της απουσίας του. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail) 2glykher@gmail.com (που έχει προβλεφθεί για θέματα απουσιών) 

δηλώνοντας βεβαίως και πάντα το πλήρες όνομά σας, το όνομα του παιδιού σας, το 

τμήμα του, καθώς και την ημερομηνία και το λόγο απουσίας του. Το σχολείο επίσης 

θα σας ενημερώνει με τον πιο πρόσφορο τρόπο για την απουσία του παιδιού σας. 

 

Για να μπορέσουμε να επικοινωνούμε και εμείς μαζί σας λοιπόν, σας 

παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσετε με τα δικά σας στοιχεία και οπωσδήποτε με 

ευκρίνεια την Υπεύθυνη Δήλωση στην πίσω πλευρά αυτού του φύλλου. 

 

Ευχόμαστε κάθε πρόοδο στα παιδιά σας και σε όλους υγεία και δύναμη! 

 

 

Η Διεύθυνση του 2
ου

 Γενικού Λυκείου Ηρακλείου 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: 2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Ηλεκτρ. Ταχ.  
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω την αλήθεια των παραπάνω στοιχείων και ότι: 

Α) είμαι γονέας/κηδεμόνας του/της ………………………………………........ ……………………….……… 

 

που φοιτά στην                                 Τάξη και στο Τμήμα  

 

Β) το κινητό μου τηλέφωνο για να δέχομαι SMS είναι το:  

 

Γ) το προσωπικό μου e-mail για να δέχομαι μηνύματα είναι το:  

 (4) 
 Ημερομηνία:…………………………….2018 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 


