
1 

 

Στολικό έηος  

2020-2021 

 

 

  

 

 

Εζφηερικός Κανονιζμός  

 

Λειηοσργία Στολικής Μονάδας 

 

 
 

 

 

Στολική Μονάδα  

10
Ο
 Γσμνάζιο Αταρνών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

τοιχεύα χολικόσ Μονϊδασ 
 

Σαυτότητα χολικήσ Μονάδασ 
 

 
10o Γυμνάςιο Αχαρνών 

Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ Ανατολικήσ Αττικήσ 

Κωδικόσ χολείου (ΤΠΑΙΘ): 0502091 

 

 

11 
 

Ζδρα χολικήσ Μονάδασ (διεφθυνςη): ωκράτουσ 236, Αχαρνζσ 

Σηλζφωνο 2102463993 

fax 2102463993 

e-mail mail@10gym-acharn.att.sch.gr 

Ιςτοςελίδα: http://blogs.sch.gr/10gymach/ 

Διευθυντήσ χολικήσ Μονάδασ Λάςκοσ τυλιανόσ 

Τποδιευθφντριεσ Α & Β 
Παπαςωτηρίου Αθηνά  
Παπαδοποφλου Ελζνη  

Πρόεδροσ υλλόγου Γονζων/Κηδεμόμων Βαςιλείου Άννα 

Προεδρείο δεκαπενταμελοφσ μαθητικοφ 
ςυμβουλίου 

Καλοφδησ πυρίδων 
δοφκου Ιωάννα 
Νιφόροσ Θεόδωροσ 



3 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΣΟΙΧΕΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ......................................................................................... 2 

ΠΡΟΛΟΓΟ ....................................................................................................................... 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...................................................................................................................... 6 

ΜΕΣΡΑ COVID-19 .............................................................................................................. 6 

1.1 ΜΕΣΡΑ COVID-19 ......................................................................................................................... 6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2...................................................................................................................... 7 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ Ε ΑΤΣΟ – ΑΠΟΧΩΡΗΗ. ...... 7 

2.1 ΠΡΟΕΛΕΤΘ ........................................................................................................................................ 7 

2.2 ΠΑΡΑΜΟΝΘ ......................................................................................................................................... 8 

2.3 ΑΠΟΧΩΡΘΘ ......................................................................................................................................... 8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3...................................................................................................................... 9 

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. ......................................... 9 

3.1 Ω ΠΡΟ ΣΘΝ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΣΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΣΟΝΙΗΕΣΑΙ: .................................................. 9 

3.2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ-ΑΠΟΤΙΕ .......................................................................................................... 10 

3.3 ΟΙ ΜΑΘΘΣΕ/ΣΡΙΕ ΔΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ ............................................................................................................ 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.................................................................................................................... 11 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ. ...................................... 11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.................................................................................................................... 11 

ΧΟΛΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ – ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ. ................................................................... 11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.................................................................................................................... 12 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ........... 12 

6.1  ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ .................................................................................................... 12 

6.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΡΕΧΟΝ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ ......................................................... 12 

6.3 ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ...................................................................................................... 13 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.................................................................................................................... 14 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ .................................................................................. 14 

7.1 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΘ ΧΟΛΙΚΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ..................................................................................................... 14 

7.2 ΟΙ ΜΑΘΘΣΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΘΣΕ ΚΑΙ Θ ΤΜΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΘΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΩΝ ............................ 14 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΧΕΔΙΟ ΕΙΜΟΤ ..................................................................................... 15 

1.Θ  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΚΕΝΩΘ ΣΘ ΧΟΛΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ .................................................................................... 15 



4 

 
2.ΚΑΣΟΨΘ ΙΟΓΕΙΟΤ .................................................................................................................................. 16 

3.ΚΑΣΟΨΘ 1ΟΤ ΟΡΟΦΟΤ ........................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 

Με ηνλ φξν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ 

φξσλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο, γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελφριεηα, 

κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ ρνιείνπ. Δπηπιένλ, ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ απνηειεί ζεκαληηθφ παηδαγσγηθφ κέζν πνπ βνεζά ζηελ νκαιή 

ζρνιηθή δσή, ζηε ζπλεξγαζία, ζηελ αιιειεγγχε, ζηνλ δεκνθξαηηθφ δηάινγν θαη ζηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 θνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ είλαη ε ζεκειίσζε ελφο 

πιαηζίνπ πνπ ππνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηελ απξφζθνπηε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε δηακφξθσζε θιίκαηνο πνπ ζηεξίδεη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, ε εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πιήξσζεο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, θ.ά. (Άξζξν 37  Ν. 

4692,  Απφθ.  Αξηζκ. 13423/ΓΓ4). 

 

θνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε 

ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε, αλεμάξηεηα απφ θχιν 

θαη θαηαγσγή λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη 

λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά. Να βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή 

ζθέςε, αίζζεκα ειεπζεξίαο, ππεπζπλφηεηαο, δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε, αληίιεςε ζπιινγηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ( Ν. 1566/1985). 

 

Οη φξνη θαη νη θαλφλεο ηνπ  ρνιηθνχ Καλνληζκνχ ζπληάρζεθαλ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 

Γηεπζπληή θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ,  ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεθαπεληακεινχο πκβνπιίνπ 

ησλ καζεηψλ θαη εθπξνζψπνπ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ.  

Θα επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, 

ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνθχπηνπλ, ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο  θαη ηηο απνθάζεηο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 
 

Μϋτρα Covid-19 
 

1.1 Μϋτρα Covid-19 

 

 Η ρξήζε κάζθαο (απιήο ρεηξνπξγηθήο ή πθαζκάηηλεο) είλαη ππνρξεσηηθή ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. (ΦΔΚ 3780/8-9-2020) 

 Η ρξήζε ηεο κάζθαο πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηά θαη, εληφο ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ, λα κελ 

αθαηξείηαη γηα θαλέλα ιφγν. ηελ πεξίπησζε πνπ καζεηήο/ηξηα ρξεηαζηεί λεξφ ή εκθαλίζεη 

ζπκπηψκαηα δχζπλνηαο θαη είλαη αλάγθε λα πξνβεί ζε νιηγφιεπηε αθαίξεζε ηεο κάζθαο, 

πξέπεη λα βγεη ζην εηδηθφ ζεκείν ζηνλ πξναχιην ρψξν. 

  Πξνηείλεηαη νη καζεηέο/ηξηεο λα έρνπλ ζηελ ηζάληα ηνπο θαη δεχηεξε κάζθα, ψζηε λα 

αληηκεησπίδεηαη άκεζα απφ ηνπο ίδηνπο/ηηο ίδηεο ε απψιεηα ή ε θαηαζηξνθή απηήο πνπ 

θνξάλε. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ην ζρνιείν ζα θαιχπηεη κε κάζθα κηαο ρξήζεο ηνλ 

καζεηή/ηελ καζήηξηα πνπ, εμαηηίαο αηπρήκαηνο, θαηαζηξάθεθε ε κάζθα ηνπ.  

  Καηά ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε ζην πξναχιην, αιιά θαη ζε θάζε δηάιεηκκα ηεξνχληαη νη 

απαξαίηεηεο απνζηάζεηο. Απνζηάζεηο ηεξνχληαη θαη ζηε ζεηξά γηα ηηο αγνξέο ζην Κπιηθείν. 

 Γελ δεκηνπξγνχκε ζπλσζηηζκφ θαηά ηελ είζνδν ζην ζρνιηθφ θηήξην, αλεβαίλνληαο ην 

θιηκαθνζηάζην θαη πεξηκέλνληαο έμσ απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

 Μπαίλνληαο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνχκε αιθννινχρν αληηζεπηηθφ δηάιπκα. 

 Υξεζηκνπνηνχκε αληηζεπηηθφ δηάιπκα πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ εμνπιηζκνχ 

( πιεθηξνιφγην, θιπ.). 

 Γελ αιιάδνπκε ζέζεηο ζην ζξαλίν, δελ θαζφκαζηε ζην ζξαλίν άιινπ θαη δελ αληαιιάζζνπκε 

πξνζσπηθά αληηθείκελα. 

 ην δηάιεηκκα ειεπζεξψλνπκε ην ζξαλίν απφ ηα πξνζσπηθά καο αληηθείκελα, ψζηε λα 

δηεπθνιχλνπκε ηελ απνιχκαλζε πνπ δηελεξγείηαη. 

 Απαηηείηαη ηαθηηθφ θαη επηκειέο πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κε πγξφ ζαπνχλη θαη λεξφ, πξνζεθηηθφ 

ζηέγλσκα ρεξηψλ κε ράξηηλεο ρεηξνπεηζέηεο κηαο ρξήζεο θαη απφξξηςή ηνπο ζηνπο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ. 

 πζηήλεηαη επαηζζεηνπνίεζε θαη εγξήγνξζε γηα ηελ πξψηκε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ. 

ε πεξίπησζε εκθάληζεο αθφκα θαη ήπησλ ζπκπησκάησλ ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

(βήραο, θαηαξξνή, ππξεηφο, πνλφιαηκνο) απαηηείηαη παξακνλή ζην ζπίηη θαη ελεκέξσζε ησλ 

ππεπζχλσλ. 
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 Απαηηείηαη θαιφο αεξηζκφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην ζρνιηθφ θηήξην ζε θαλέλαλ άιιν. 

 ε πεξίπησζε θξνχζκαηνο γίλεηαη δηαρείξηζε απφ ηελ Παηδαγσγηθή Οκάδα ηνπ covid-19 θαη 

ιακβάλνληαη φιεο νη πξνθπιάμεηο ζχκθσλα κε ηελ αλάινγε Δγθχθιην ηνπ Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Γεκφζηαο Τγείαο. 

 Οη βξχζεο ζηνλ αχιεην ρψξν είλαη θιεηζηέο θαη φινη έρνπλ καδί ηνπο ην κπνπθάιη ηνπο. 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 
 

Προςϋλευςη των μαθητών ςτο ςχολεύο – Παραμονό ςε αυτό – 
Αποχώρηςη 

 

Καηά ηο ηρέτολ Στοιηθό Έηος ε προζέιεσζε ηωλ καζεηώλ/ηρηώλ ζηο ζτοιείο, ε παρακολή 

ηοσς ζε ασηό θαη ε αποτώρεζε ρσζκίδοληαη κε βάζε ηοσς θαλόλες θαη ηα κέηρα ποσ 

δηέποσλ ηελ ιεηηοσργία ηοσ ζτοιείοσ ζηελ περίοδο ηοσ Covid-19. 

 

2.1 Προςϋλευςη 

 

 Η ιεηηνπξγία  ηνπ ζρνιείνπ μεθηλάεη ζηηο 8.15 π. κ.  θαη ιήγεη ζηηο 14.10 κ. κ. 

Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν κέρξη ηηο 8.10 π. κ. θαη λα παξακέλνπλ 

ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, κέρξη λα ρηππήζεη ην 

θνπδνχλη γηα ηελ είζνδν ζην ζρνιηθφ θηήξην. 

 Απαγνξεχεηαη λα ζπλσζηίδνληαη νη καζεηέο/ηξηεο έμσ απφ ηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηνπο. 

  ηηο 8.20 π. κ. ε εμψπνξηα ηνπ ζρνιείνπ θιεηδψλεη θαη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ θαζπζηεξνχλ 

εηζέξρνληαη κε ηελ επίβιεςε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρεη ρξέε θχιαθα. 

 Η είζνδνο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο καζεηή/ηξηαο πνπ έρεη θαζπζηεξήζεη, πξνυπνζέηεη 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ γνλέα/θεδεκφλα ηνπ θαη  γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο άδεηαο ηνπ 

Γηεπζπληή ή ησλ Τπνδηεπζπληξηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ηνλ ηειηθφ ιφγν έρεη ν Γηδάζθσλ ηεο 

1
εο

 ψξαο. 

 Όζνη καζεηέο/ηξηεο δελ κπνπλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, παξακέλνπλ ζε θαζνξηζκέλν εθ 

ησλ πξνηέξσλ ρψξν θαη εηζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 1
εο

  δηδαθηηθήο 

ψξαο. 
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 Οη γνλείο/θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ή ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/ε 

Δθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ καζεηή/ηξηαο.  

 

 

2.2 Παραμονό 

 

 Με ην θηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ νη καζεηέο/ηξηεο πξνζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

ηνπο θαη εηζέξρνληαη ζε απηήλ φηαλ μεθιεηδψζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο. Καζπζηέξεζε εηζφδνπ 

ζηελ αίζνπζα ρσξίο άδεηα είλαη αδηθαηνιφγεηε θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά.  

 Η είζνδνο θαη ε έμνδνο απφ ην θηήξην γίλεηαη απφ ηελ θαζνξηζκέλε γηα ην Σκήκα είζνδν, 

φπσο θαη ε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ θιηκαθνζηαζίνπ γηα ηελ άλνδν θαη θάζνδν ζηνλ φξνθν. 

 Η παξακνλή  καζεηή/ηξηαο εθηφο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

ρσξίο άδεηα είλαη ζνβαξφ παξάπησκα θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. 

 Οη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη αιιάδνπλ κφλν 

γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/ε Δθπαηδεπηηθφ ηνπ 

Σκήκαηνο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη αίζνπζεο εθθελψλνληαη θαη θιεηδψλνληαη θαη νη 

καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα βγαίλνπλ ζηνλ αχιεην ρψξν. Όπνηνο/α ρξεηάδεηαη άδεηα 

παξακνλήο ζηελ αίζνπζα εμαηηίαο αζζέλεηαο, παξακέλεη, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ/ηελ 

εθεκεξεχνληα εθπαηδεπηηθφ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην Γξαθείν Γηδαζθφλησλ θαη ζην Γξαθείν 

ηεο Γηεχζπλζεο ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε εθπαηδεπηηθφ. 

 Η θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη αλαςπθηηθνχ ζηελ αίζνπζα δελ επηηξέπνληαη. 

 

2.3 Αποχώρηςη 

 

 Οη καζεηέο/ηξηεο δελ επηηξέπεηαη λα απνρσξήζνπλ απφ ην ζρνιείν πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ ρσξίο άδεηα. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο/θεδεκφλαο θαη 

δίλεη ηελ έγθξηζή ηνπ γηα ηελ απνρψξεζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πξηλ ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ.  

 Με ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ηνπο νη καζεηέο/ηξηεο θξνληίδνπλ γηα ηελ έγθαηξε απνρψξεζή ηνπο 

απφ ην ζρνιείν. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

υμπεριφορϊ μαθητών/τριών – Παιδαγωγικόσ ϋλεγχοσ 
 

3.1 Ωσ προσ την αγωγό και τη ςυμπεριφορϊ των μαθητών/τριών τονύζεται: 

 

 Ο ζεβαζκφο πξνο ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

επηβεβιεκέλνο. 

 Η εκθάληζή καο δελ πξνθαιεί ην δεκφζην αίζζεκα θαη είλαη αλάινγε ηεο ειηθίαο θαη ηεο 

καζεηηθήο ηδηφηεηαο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απαηηείηαη εζπρία, ζεβαζκφο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο/ηξηεο παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα 

ρσξίο λα δηαθφπηνπλ, ζεθψλνπλ ην ρέξη θαη δελ εγθαηαιείπνπλ ηελ αίζνπζα ρσξίο ηελ άδεηα 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. 

 Καηά ηε δηέιεπζε ζηνπο δηαδξφκνπο ζε ψξα καζήκαηνο απαηηείηαη εζπρία. 

 Οη βσκνινρίεο, νη ρεηξνδηθίεο, νη χβξεηο, ε πξφθιεζε δεκηψλ ειέγρνληαη πεηζαξρηθά . 

 Η ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ γηα ζπλνκηιία ή βηληενζθνπήζεηο ή νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε 

απαγνξεχεηαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν.  

 Σν θάπληζκα απαγνξεχεηαη απζηεξά.  

 Η ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απαηηεί ζεβαζκφ.  

 . Η επαθή θαη νη ζπλνκηιίεο κε άηνκα πέξημ ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ειέγρνληαη πεηζαξρηθά γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

 Όηαλ δηελεξγείηαη ζην πξναχιην ην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην 

ρψξν ηεο θαιαζνζθαίξηζεο. 

 ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα θέξλνπλ νη καζεηέο/ηξηεο κπάιεο απφ ην ζπίηη. Η 

ρξήζε κπάιαο ηνπ ζρνιείνπ ζε ρξφλν εθηφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γπκλαζηηθήο, γίλεηαη κφλν 

θαηφπηλ άδεηαο απφ ηε Γηεχζπλζε θαη κε ηελ επίβιεςε εθπαηδεπηηθνχ. 
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3.2 Παιδαγωγικόσ ϋλεγχοσ-Απουςύεσ 

 

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ/νπζψλ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε λα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο θαη 

λα εθαξκφδεη πξαθηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ζην ζρνιείν ηνπ θιίκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ έηζη, 

ψζηε λα ζέβνληαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ηξφπνπο (π.ρ. 

ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, δηαδηθαζία 

δηακεζνιάβεζεο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ δελ βειηηψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ν χιινγνο 

Γηδαζθφλησλ/νπζψλ πξνβαίλεη ζηε ιήςε κέηξσλ, ηα νπνία είλαη: 

α) πξνθνξηθή παξαηήξεζε, β) επίπιεμε, γ) απνβνιή απφ ηα καζήκαηα κίαο (1) εκέξαο, δ) 

απνβνιή απφ ηα καζήκαηα δχν (2) εκεξψλ, ε) αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Δάλ καζεηήο/ηξηα παξαθσιχεη ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα ηνπ/ηεο 

επηβιεζεί πξνθνξηθή παξαηήξεζε θαη λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, νπφηε 

απαζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ιακβάλνληαο απνπζία. ε 

πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ σξηαίσλ απνκαθξχλζεσλ θαη πάλησο κεηά απφ ηξεηο 

απνκαθξχλζεηο απφ ηνλ/ηελ ίδην/α δηδάζθνληα/ζνπζα ή πέληε ζπλνιηθά, ην πκβνχιην ηνπ 

Σκήκαηνο εμεηάδεη ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ρεηξηζκνχο. (ΦΔΚ 2005/2019, άξζξν 31)  

 

 Όιεο νη πνηλέο θαηαγξάθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή θαξηέια ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο. 

 Γηα λα ραξαθηεξηζζεί ε θνίηεζε ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο επαξθήο πξέπεη ην ζχλνιν ησλ 

απνπζηψλ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 114 (ΦΔΚ 2005/31-5-2019, ΤΑ 79942/ΓΓ4 άξζξν 28). 

 

3.3 Οι μαθητϋσ/τριεσ δικαιούνται  

 

 εβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

 Δπηβξάβεπζε ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Γίθαηε αληηκεηψπηζε θαη ηζνηηκία ζηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο πνπ δίλνληαη απφ ην ζρνιείν. 

 Γίθαηε αληηκεηψπηζε ηεο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο . 

 ρνιηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο δηαθξίζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο. 

 Οιφθιεξα ηα δηαιείκκαηα.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4  
 

Πρόληψη φαινομϋνων Βύασ και χολικού Εκφοβιςμού 

 

Σν ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Καηαλφεζε, απνδνρή, επηθνηλσλία, θηιηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 

ζαθή φξηα απνηεινχλ ερέγγπα  πξνζσπηθήο αλάπηπμεο φισλ ησλ κειψλ ηνπ. Σν ζρνιείν  

νθείιεη λα ελζαξξχλεη πλεχκα αλεθηηθφηεηαο, ζπκπεξίιεςεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

αιιειεγγχεο θαη αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο. 

 

Σν ζρνιείν δελ επηηξέπεη ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ φπσο: 

ηαπείλσζε, ππνηίκεζε, θνηλσληθή απνκφλσζε-πεξηζσξηνπνίεζε, δηάδνζε θεκψλ, εθβηαζκνχο, 

απεηιεηηθά ηειεθσλήκαηα θαη κελχκαηα, ζσκαηηθή βία ( επηζέζεηο κε θηππήκαηα, θινηζηέο, 

ζπξσμηέο, θιπ.). Δίλαη θαηαζηάζεηο πνπ επηθέξνπλ ζηνλ/ζηελ απνδέθηε άγρνο, αλαζθάιεηα, 

θαηάζιηςε, ζσκαηηθφ πφλν θαη κείσζε ησλ αθαδεκατθψλ ηνπ επηδφζεσλ.   Δπίζεο δεκηνπξγνχλ 

ζε απηφλ/απηή πνπ πξνθαιεί αλάινγα επεηζφδηα ιαλζαζκέλε αίζζεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

δχλακεο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ καζεηέο/ηξηεο πξνβνχλ ζε αληίζηνηρεο πξάμεηο, ε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεχζπλε Παηδαγσγηθή Οκάδα ελεξγεί άκεζα θαη δξαζηηθά θαη  

ελεκεξψλεη ηνπο θεδεκφλεο ησλ εκπιεθνκέλσλ καζεηψλ θάλνληαο ρσξηζηέο ζπλαληήζεηο. 

Λακβάλεη κέηξα επίιπζεο  ζχκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα απφ ηε βηβιηνγξαθία. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηέηνηα πεξηζηαηηθά ην ζρνιείν πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη  κε Φνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά σο πξνο ηελ ςπρνθνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 
 

χολικϋσ Εκδηλώςεισ – Δραςτηριότητεσ 
 

Σν ζρνιείν νξγαλψλεη κηα ζεηξά εθδειψζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζηφρν έρνπλ ηε ζχλδεζε 

ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ 



12 

 

καζεηψλ/ηξηψλ, ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ δσήο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε θνηλσληθά 

ζέκαηα. 

Μέζσ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο/ηξηεο αλαπηχζζνπλ ππεπζπλφηεηα, αλαδεηθλχνπλ 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηηο θιίζεηο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηα ηαιέληα ηνπο ((ΦΔΚ 491/9-2-

21, Αξηζκ. Απφθ. 13423/ΓΓ4) .   

. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 
 

υνεργαςύα χολεύου – Οικογϋνειασ – υλλόγου Γονϋων και 
Κηδεμόνων 

 

6.1  Συνεργαςύα Σχολεύου – Οικογϋνειασ 

 

Σν ήζνο ελφο ζρνιείνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θνπιηνχξα πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηνπ. 

ρέζεηο πνπ πξνυπνζέηνπλ εκπηζηνζχλε, πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ, έγλνηα, θξνληίδα θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ησλ ελειίθσλ.  

 

Σν ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα είλαη ηα δχν βαζηθά πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη έλα 

παηδί. Σν ζρνιείν δξα ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ εληζρχεη ζην έξγν ηεο σο 

πξνο ηελ γλσζηηθή θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμή ηνπ. Η ηαθηηθή επηθνηλσλία ηεο 

νηθνγέλεηαο κε ην ζρνιείν επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ θαη  εληζρχεη 

ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπ γνλέα/θεδεκφλα. 

 

6.2 Επικοινωνύα Σχολεύου-Οικογϋνειασ κατϊ το τρϋχον Σχολικό Έτοσ 

 

Δμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ πνπ πξνέθπςαλ κε ηε λφζν ηνπ Covid-19 δελ επηηξέπεηαη νη 

γνλείο/θεδεκφλεο λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν. 

 

Τρόποι επικοινφνίας: 

 Οη γνλείο/ θεδεκφλεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθψο κε ην ζρνιείν ζηνλ αξηζκφ 

ηειεθψλνπ 210 2463993 ή κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ζην email ηνπ ζρνιείνπ: 

 mail@10gym-acharn.att.sch.gr  

  

mailto:mail@10gym-acharn.att.sch.gr
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 Μέζσ ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε  ηε ιεηηνπξγία ηνπ. χλδεζκνο ηζηνζειίδαο: http://blogs.sch.gr/10gymach 

 

 Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε θαη ηε δηαγσγή ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζα γίλεηαη κέζσ webex, ηηο ψξεο πνπ δίλνληαη απφ ηνλ/ηελ θάζε εθπαηδεπηηθφ 

ζηελ αλάινγε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

Ενημέρφζη ζτεηικά με ηις αποσζίες 

 

Όηαλ νη καζεηέο/ηξηεο απνπζηάδνπλ απφ ην ζρνιείν νη γνλείο/θεδεκφλεο νθείινπλ λα 

ελεκεξψλνπλ ην ζρνιείν ζρεηηθά. Δάλ ε απνπζία ππάγεηαη ζε απηέο πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία δελ ππνινγίδνληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ, νη 

γνλείο/θεδεκφλεο πξνζθνκίδνπλ έγθαηξα ζην ζρνιείν ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Ο/Η Τπεχζπλνο/ε Δθπαηδεπηηθφο ηνπ Σκήκαηνο ελεκεξψλεη ηαθηηθά ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο 

γηα ηηο απνπζίεο ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο κε θάζε πξφζθνξν κέζν. ην ηέινο θάζε 

εβδνκάδαο ν γνλέαο/θεδεκφλαο ιακβάλεη απφ ην ζρνιείν ελεκέξσζε γηα ηηο απνπζίεο, κέζσ 

ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο myschool, ζην email επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθφκηζε ζην ζρνιείν 

θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνχ ηνπ. 

 

 

6.3 Σύλλογοσ Γονϋων και Κηδεμόνων 

 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θάζε δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηνχλ έλα χιινγν Γνλέσλ 

θαη Κεδεκφλσλ πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ απηνδηθαίσο. 

Η δηνίθεζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ εθιέγεηαη κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Ν. 

1566/1985). 

Ο χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Γηεπζπληή, ηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. Η ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ  είλαη θαζνξηζηηθή. Η 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ γνλέσλ ζην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ είλαη ζεκαληηθή θαη ηνλ 

θαζηζηά δπλαηφ ζπιινγηθφ φξγαλν. 

 

 

http://blogs.sch.gr/10gymach
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 
 

 Ποιότητα του ςχολικού χώρου 
 

7.1 Προςταςύα τησ ςχολικόσ περιουςύασ 

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αίζζεζεο ηεο επζχλεο ζηνπο 

καζεηέο/ζηηο καζήηξηεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Καζαξνί θαη 

ζπληεξεκέλνη ρψξνη αηζνπζψλ, εξγαζηεξίσλ, ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ, ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο, 

θ.ιπ., δηακνξθψλνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα θαιιηεξγεζεί ε 

ςπρή ηνπ παηδηνχ. 

Φζνξέο, δεκηέο θαη θαθή ρξήζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ρνιείνπ απνδπλακψλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη παηδαγσγηθά εζίδνπλ ην καζεηή / ηε καζήηξηα ζηελ αληίιεςε ηεο απαμίσζεο 

ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο 

Μαζεηήο/ηξηα πνπ πξνθαιεί θζνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ ρνιείνπ, ειέγρεηαη γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά απηή θαη ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ θεδεκφλα ηνπ ή ηνλ ίδην (ΦΔΚ 

491/9-2-21, Αξηζκ. Απφθ. 13423/ΓΓ4) .  

 

 

7.2 Οι μαθητικϋσ κοινότητεσ και η ςυμβολό τουσ ςτην αντιμετώπιςη των 
προβλημϊτων 

 

Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο ζπκβάιινπλ, καδί κε ηνπο άιινπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ άλνδν 

ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπνπδψλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεκνθξαηηθψλ θιίζεσλ, ηεο πξσηνβνπιίαο 

θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

Απνηεινχλ ηε καζεηηθή έθθξαζε ζηα ζρνιηθά ζέκαηα θαη πξσηνζηαηνχλ ζηελ θαηνρχξσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ-καζεηψλ , γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ ζηε ζρνιηθή δσή 

θαη ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηελ αθνξνχλ (ΦΔΚ 619/25-9-1986). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΦΕΔΙΟ ΕΙΜΟΤ 

 
 
Σν ζρνιείν έρεη εθπνλήζεη ρέδην εηζκνχ θαη νξγαλψλεη ηαθηηθά  αζθήζεηο ζεηζκνχ γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Οη νδεγίεο εθθέλσζεο ηνπ θηεξίνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο 

ζε θάζε δηδαθηηθή αίζνπζα θαη ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ.  

 

1.Η  Διαδικαςύα Εκκϋνωςησ τησ Σχολικόσ Μονϊδασ 

 
1. Ιζόγειο: Εκκενώνεηαι με ηην ακόλοσθη ζειρά: 

 

Αίζνπζα 1: Γ5 

Αίζνπζα 2: ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Αίζνπζα 3: Γ4 

Αίζνπζα 4: Γ3 

 

2. 1ος Όροθος: Εκκενώνεηαι με ηην ακόλοσθη ζειρά: 

 

από ηο κλιμακοζηάζιο 1 (Κ1) 
 

Αίζνπζα 1: Β4 

Αίζνπζα 2: Β5 

Αίζνπζα 3: Β1 

Αίζνπζα 4: Β3 

Αίζνπζα 5: Β2 

 

 

 

από ηο κλιμακοζηάζιο 2 (Κ2) 

 

Αίζνπζα 1: Γ2 

Αίζνπζα 2: Α3 

Αίζνπζα 3: Α4 

Αίζνπζα 4: Γ1 

 

από ηο κλιμακοζηάζιο 3 (Κ3) 

 

Αίζνπζα 1: Δξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Αίζνπζα 2: Α1 

Αίζνπζα 3: Α2 

 

1
ος

 Χώρος Καηαθσγής 

Ο ρψξνο ηεο πξστλήο πξνζεπρήο . 

2
ος

 Χώρος Καηαθσγής 

Οξηνζεηείηαη ην αδφκεην νηθφπεδν Γεθειείαο θαη σθξάηνπο έλαληη ηνπ Γπκλαζίνπ. 
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Η διαδικαζία εκκένφζης ηοσ ζτολικού κηηρίοσ απεικονίζεηαι και ζηις ακόλοσθες 

καηόυεις: 

 

 

2.Κϊτοψη Ιςογεύου 

 

 
 

 

 

 

Οη αξηζκνί εληφο ησλ θχθισλ ζεκαηνδνηνχλ ηελ ζεηξά εγθαηάιεηςεο ησλ αηζνπζψλ ηνπ 

ηζνγείνπ.  
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3.Κϊτοψη 1ου Ορόφου 

 

Κ2

 Έξοδορ 

ππορ 

Πόπηα 

(Π2) 

Ιζογείος 

ΚΑΣΟΦΗ 

Ά ΟΡΟΦΟΤ

Οι αίθουςεσ 

αποχωροφν με βάςη 

τη ςειρά αρίθμηςησ, 

οι μπλζ προσ την 

κλίμακα Κ1, οι 

κόκκινεσ προσ την 

κλίμακα Κ2 και η 

πράςινη προσ την 

κλίμακα Κ3

Κ1

         Έξοδορ ππορ Πόπηα (Π1) Ιζογείος 

WC

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΝΑΕΡ

3 4 3 5

2 41
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ

 Έξοδορ ππορ 

Πόπηα (Π2) 

Ιζογείος 

1

ΥΗΜΕΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΗ

Κ3

1
2

3

2

 

Οη αξηζκνί εληφο ησλ θχθισλ ζεκαηνδνηνχλ ηελ ζεηξά εγθαηάιεηςεο ησλ αηζνπζψλ ηνπ 

1
νπ

 νξφθνπ. 

 

 

                                                  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

EΕγκρίνεται EEE 

Γζρακασ     ......../......./ 2021 Γζρακασ     ......../......./ 2021 

Ο υντονιςτήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ 
 
 
 
 

Ο Διευθυντήσ Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ Ανατολικήσ Αττικήσ 

 
 

Ανδρζασ Αλεξανδρήσ 

 

 


