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Ε  Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α 

    Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της σχολικής μονάδας του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης αφορά σε θέματα 

σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και συντάχθηκε βάσει του Φ.Ε.Κ. ΑΡ.Φ. 491/τευχ.Β΄/2-2-2021. 

Με τον όρο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (συντομ. Ε.Κ.Λ.) εννοούμε τους όρους και τους κανόνες, 

η εφαρμογή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για να πραγματοποιείται απρόσκοπτα, μεθοδικά και 

αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.  Ο Ε. Σ. Κ.  έχει επίσης σημαντικό παιδαγωγικό ρόλο στοχεύοντας 

στην ομαλή σχολική ζωή, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, το δημοκρατικό διάλογο και  την αποδοχή 

της διαφορετικότητας. 

    Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της σχολικής μονάδας είναι  

• η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη 

συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

•  η διαμόρφωση κλίματος που υποστηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

των μαθητών/τριών μας,  

• η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης ανεξαιρέτως 

όλων των μελών  της σχολικής κοινότητας. 

      Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτό η σχολική μας ζωή  διέπεται  από δημοκρατικό περιεχόμενο και 

μετατρέπεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο ενός σύγχρονου σχολείου.  

      Για την ακόμα πιο εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου µας και µε συσσωρευμένη την εμπειρία μας για 

σειρά ετών λειτουργίας του, αποφασίσαμε να συντάξουμε και να εκδώσουμε, τον Ε. Κ. Λ. του σχολείου 

μας και σε συνάφεια με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ε. Κ. Λ.  του Σχολείου  αποτελείται από κανόνες 

προς εφαρμογή, για το περιεχόμενο του οποίου θα λάβουν γνώση οι γονείς και κηδεμόνες, οι μαθητές 

και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

Οι κανόνες αυτοί είτε  απορρέουν από τη σχολική νομοθεσία, είτε είναι αποφάσεις του Συλλόγου 

Διδασκόντων και έχουν ως σκοπό να περιγράψουν όχι µόνο τις υποχρεώσεις, αλλά και να προφυλάξουν 

τα δικαιώματα των μαθητών/τριών ρυθμίζοντας παράλληλα τις σχέσεις όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας.  

Η προσπάθειά μας έγκειται στο να δημιουργήσουμε ένα υγιές μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο 

ο κάθε μαθητής /τρια θα μπορεί αβίαστα να διαμορφώνει την προσωπικότητά του.  

     Ο κανονισμός θα πρέπει να είναι αποδεκτός και σεβαστός από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

και να εφαρμόζεται κατά γράμμα χωρίς εξαιρέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το Σχολείο, δια των 

αρμοδίων οργάνων του θα είναι υποχρεωμένο να ελέγξει και αν χρειαστεί να επιβάλλει κυρώσεις σε 

όσους δεν τον τηρούν. Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε το σύγχρονο φιλελεύθερο σχολείο της εποχής 

µας µε  τις παραδοσιακές αξίες που διέπουν την πολιτισμική και εθνική μας ταυτότητα σε ένα 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 

 

    Σε περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά κατ’ εξακολούθηση και 

παραβιάζουν κανόνες λειτουργίας του σχολείου,  όπως αυτοί αναγράφονται στον Ε. Κ. Λ., οι 

μαθητές αυτοί θα απομακρύνονται οριστικά από το Σχολείο.   

    Έχουμε τη βεβαιότητα, ότι ο κανονισμός θα γίνει σεβαστός από όλους, δηλαδή εκπαιδευτικούς – 

μαθητές – γονείς και ότι το Σχολείο µας θα γίνει πρότυπο εύρυθμης λειτουργίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

     Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση 

αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

1. Το πρώτο κουδούνι χτυπά στις 8:15 π.μ. (ισχύον ωράριο βλ. Παράρτημα) και οι μαθητές/τριες 

οφείλουν να έχουν προσέλθει 5΄ λεπτά νωρίτερα πριν χτυπήσει το κουδούνι στον αύλειο χώρο του 

σχολικού συγκροτήματος. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα οι πύλες εισόδου θα κλείνουν 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και σε εφαρμογή των ισχυουσών 

διατάξεων. 

2. Τα μαθήματα της 1ης ώρας αρχίζουν μετά την πρωινή σύναξη (προσευχή,  ανακοινώσεις, 

επιβραβεύσεις, συστάσεις κ.λπ. οδηγίες) του μαθητικού δυναμικού παρουσία των εφημερευόντων 

και διδασκόντων, εκτός από περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών όπως π.χ. λόγω COVID 19 – οπότε 

ισχύουν οι οδηγίες σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα – τα οποία οφείλουν να τηρούν όλα τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας. 

3. Η παραμονή των μαθητών/τριών στους χώρους του Σχολείου μετά την πρωινή προσέλευσή τους 

είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες λειτουργίας του ωρολογίου προγράμματος και η έξοδος χωρίς 

άδεια τους από τους σχολικούς χώρους δεν επιτρέπεται.  

4. Οι γονείς /κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου σε περίπτωση απουσίας 

των μαθητών /τριών, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, ακόμα και για ολιγόωρη απουσία. 

 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 

α) Απουσία ή καθυστέρηση 1ης ώρας  

   Μαθητής/τρια που προσέρχεται με καθυστέρηση στο σχολείο, εφόσον η καθυστέρησή του είναι 

δικαιολογημένη και ολιγόλεπτη, γίνεται δεκτός στο μάθημα με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα 

χωρίς απουσία, αφού πρώτα έχει εφοδιαστεί µε σημείωμα από τη Διεύθυνση ή Υποδιεύθυνση του 

σχολείου.  

   Εάν  κατά τη διάρκεια ενός μήνα ο μαθητής/τρια έχει έρθει πάνω από( 3 )φορές µε καθυστέρηση (κατά 

την 1η ώρα), τότε ενημερώνεται ο γονέας ή κηδεμόνας και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις των 

εγκυκλίων για την παιδαγωγική συμμόρφωση των μαθητών/τριών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 

μαθητών/τριών  που μετακινούνται µε τα σχολικά λεωφορεία, οι οποίες και αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση.  

β) Καθυστέρηση σε ενδιάμεσες ώρες  

   Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή (μετά την προσέλευση του καθηγητή στην αίθουσα) σε 

ενδιάμεσες ώρες δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός, κατά 

την κρίση του διδάσκοντος, αλλά πάντα µε καταχώριση της καθυστέρησης στο απουσιολόγιο. Μαθητής 

που δεν γίνεται δεκτός παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και παραπέμπεται στο Γραφείο του Διευθυντή 

από τον διδάσκοντα καθηγητή, για την εφαρμογή ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα. 

γ) Απουσία από ενδιάμεσες ώρες  

   Αυθαίρετες απουσίες από ενδιάμεσες ώρες είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται ως παρεκκλίνουσες 

συμπεριφορές, αφού συγχρόνως ενημερωθεί ο κηδεμόνας. Αν η αδικαιολόγητη απουσία γίνει σε ώρα 
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που η τάξη γράφει διαγώνισμα ή τεστ ο μαθητής που απουσιάζει αδικαιολόγητα βαθμολογείται µε 

μηδέν.  

δ) Μη προσέλευση στην πρωινή σύνταξη του σχολείου 

   Όλοι οι μαθητές/τριες και εκπ/κοί υποχρεούνται να παρευρίσκονται στην πρωινή σύναξη του σχολείου 

και δεν παραμένει κανείς εντός των διαδρόμων, εκτός από την περίπτωση που έχει πάρει άδεια από τον 

διευθυντή για λόγους υγείας.  

Μαθητής ο οποίος βρίσκεται εντός των διαδρόμων κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης, 

οδηγείται από τον εφημερεύοντα καθηγητή στον Διευθυντή και ελέγχεται παιδαγωγικά.  

ε) Απουσίες από εκδηλώσεις σχολικής ζωής-δράσεις 

   Μαθητές/τριες που απουσιάζουν αυθαίρετα από σχολικές εκδηλώσεις (ομιλίες, γιορτές, δράσεις και 

γενικά δραστηριότητες ενημερωτικού, παιδαγωγικού και μορφωτικού χαρακτήρα) παίρνουν 

αδικαιολόγητη απουσία/ες και ο διευθυντής η ο Σύλλογος διδασκόντων προβαίνει σε ανάλογες  

ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα.  

στ) Απουσίες από σχολικούς περιπάτους – μονοήμερη εκδρομή 

   Η συμμετοχή όλων των μαθητών σε σχολικούς περιπάτους (χωρίς μεταφορικό μέσο) ή μονοήμερη 

εκδρομή κρίνεται απαραίτητη.   

   Απουσίες από περιπάτους, διδακτικές επισκέψεις, εγκεκριμένες δράσεις του τμήματος ή του Σχολείου, 

χωρίς την ενημέρωση-δικαιολόγησή τους από τον Γονέα - Κηδεμόνα ή την άδεια από τον Διευθυντή 

θεωρούνται ανεπίτρεπτες για το λόγο ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και έχουν παιδαγωγικό, διδακτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.  

   Σε περίπτωση οικονομικού ή άλλου κωλύματος συμμετοχής, το θέμα  μπορεί να διευθετηθεί με την 

εχέμυθη  συνέργεια του διευθυντή και με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα. 

   Μαθητής/τρια που απουσιάσει από τις παραπάνω εκδηλώσεις χρεώνεται τις απουσίες της δράσης ή 

των ωρών του ωρολογίου προγράμματος και ο γονέας/κηδεμόνας έχει υποχρέωση να ενημερώσει 

σχετικά το σχολείο. 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο μαθητής /τρια θεωρείται αδικαιολογήτως απών.                                           

ζ) Απουσίες – Απαλλαγές από το μάθημα της Γυμναστικής  

   Όλοι οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής φορώντας 

την αθλητική τους ενδυμασία (φόρμες γυμναστικής).   

   Οι μαθητές/τριες που προσέρχονται στο μάθημα της Γυμναστικής χωρίς φόρμες παίρνουν 

αδικαιολόγητη απουσία και έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο χώρο του μαθήματος της 

γυμναστικής υπό την εποπτεία του/της εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής.  

   Ημερήσιες απαλλαγές από τη Γυμναστική δίνονται µόνο για σοβαρούς λόγους, τους οποίους κρίνει ο 

υπεύθυνος διδάσκων/ουσα εκπαιδευτικός για λόγους σωματικής υγείας ή ο Διευθυντής για άλλο λόγο. 

Οι μαθητές που παίρνουν ημερήσια απαλλαγή παραμένουν στο χώρο όπου γίνεται το μάθημα υπό την 

εποπτεία του διδάσκοντος. Εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού ή κρυολογήματος, οπότε 

οι μαθητές μπορούν να παραμένουν εντός του σχολείου σε άλλο χώρο και σε γνώση της Διεύθυνσης 

(Διευθυντού ή Υποδιευθυντών).  
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η) Ωριαίες αποβολές  

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρο 31 της απόφασης 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-

2018) του Υπουργείου Παιδείας ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την ποινή της απομάκρυνσης μαθητή 

από την αίθουσα διδασκαλίας: 

“Εάν μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική 

παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη 

του Διευθυντή του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. 

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις 

απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους 

ενδεδειγμένους χειρισμούς.”  

Συνεπώς: 

Μαθητής/τρια ο οποίος παρενοχλεί το μάθημα και δεν συμμορφώνεται µε τις επανειλημμένες 

συστάσεις του καθηγητή, αποβάλλεται από το μάθημα, χρεώνεται µε αδικαιολόγητη απουσία και 

προσέρχεται στον Διευθυντή (ή υποδιευθυντές σε απουσία του Διευθυντή) για δημιουργική 

απασχόληση και ενδεχομένως επιβολή ενεργειών  παιδαγωγικού χαρακτήρα. Η απουσία καταχωρίζεται 

στο πληροφοριακό σύστημα Myschool και ως αιτία αναφέρεται η «ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 

ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ». 

   Επίσης ωριαία αποβολή  επιβάλλεται στους/στις μαθητές/τριες που τρώνε ή πίνουν ροφήματα και 

αναψυκτικά σε ώρα μαθήματος. Τα κάθε είδους τρόφιμα, αναψυκτικά και ροφήματα εφ’ όσον δεν 

καταναλωθούν στο διάλειμμα, οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να τα φυλάσσουν στους ατομικούς 

τους φωριαμούς και όχι στη σχολική αίθουσα.  

      

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

     Οι μαθητές/τριες κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και µε 

διαφορετικό μορφωτικό και κοινωνικό φορτίο. Παραμένουν ξεχωριστές και ανεπανάληπτες 

προσωπικότητες που δικαιούνται ατομική αναγνώριση και ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους µε 

τους ρυθμούς και τις δικές τους δυνατότητες, χωρίς να ισοπεδώνονται ή να παραγκωνίζονται  μέσα στην 

ομάδα.  

      Οι κανόνες συμπεριφοράς που η σχολική κοινότητα θεωρεί αναγκαίο να τηρούνται, στοχεύουν στην  

απρόσκοπτη λειτουργία του σε καθημερινή βάση και στην επιδίωξη των ανωτέρω στόχων της αγωγής. 

Αποκλίσεις των μαθητών /τριών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες της σχολικής 

κοινότητας, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό 

στους εκπαιδευτικούς, στα υπόλοιπα μέλη/εργαζόμενους στη σχολική κοινότητα, στους συμμαθητές/-

τριές τους και στα εμπλεκόμενα μέλη φορέων της σχολικής ζωής ( π.χ. εκπροσώπους Συλλόγου Γονέων 

& Κηδεμόνων, κ. λ. π.) θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα και γενικά η 

παρεκλίνουσα συμπεριφορά θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με 

γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπισή τους είναι το τελευταίο μέτρο και επιβάλλεται για 

λόγους παιδαγωγικούς.  
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:  

1. Εκτός από την καταχώρηση των αδικαιολόγητων απουσιών, γίνεται σχετική ενημέρωση των 

γονέων και εφ’ όσον διαπιστωθεί, ότι έγιναν εν’ αγνοία τους, δύναται να ασκηθεί και πειθαρχικός 

έλεγχος.  

2. Οι μαθητές /τριες εισέρχονται στις  αίθουσες Πληροφορικής, στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας και 

στη Βιβλιοθήκη μόνο με την παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή ή την άδειά του.  

3. Κατά την διάρκεια των τεστ ή των διαγωνισμάτων οι μαθητές πρέπει να πειθαρχούν µε τις 

υποδείξεις των καθηγητών τους χωρίς να δυστροπούν. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή απόπειρα αντιγραφής 

µε οποιονδήποτε τρόπο θεωρείται απόπειρα δολίευσης της εξέτασης. Τέτοιες αποτελούν η χρήση 

κινητού, ακόμη κι’ αν το έχει πάνω του απενεργοποιημένο, χρήση αποδελτιωμένων απαντήσεων σε 

οποιοδήποτε αντικείμενο (χαρτί κ.λπ.). Όλες οι παραπάνω ενέργειες απαγορεύονται και γι’ αυτό  

τιμωρούνται µε αφαίρεση και μηδενισμό του γραπτού, ο δε μαθητής   ελέγχεται για παρεκκλίνουσα 

συμπεριφορά. 

4. Κάνουν χρήση του ανελκυστήρα μόνον για λόγους υγείας και εφόσον έχουν ενημερώσει το 

Διευθυντή του σχολείου ο οποίος τους δίνει και το κλειδί χρήσης του. Μετά την αποκατάσταση του 

κινητικούς τους προβλήματος ή στο τέλος της αποφοίτησής τους παραδίδουν το κλειδί στον Διευθυντή 

του σχολείου. Μαθητές που κινούνται ή συνοδεύουν χωρίς λόγο συμμαθητές τους με τον ανελκυστήρα 

παρατηρούνται και εφαρμόζονται τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα συμμόρφωσης. 

Εμπιστοσύνη-Συνεργασία,  Αποδοχή-Σεβασμός,  Δικαιώματα δικά μας και των άλλων   

Οι μαθητές οφείλουν:  

1. Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση καθώς επίσης και το δικαίωμα 
/υποχρέωση των εκπαιδευτικών να ασκούν τα διδακτικά και παιδαγωγικά τους καθήκοντα. 
2. Να µην προβαίνουν σε ενέργειες που εμποδίζουν την διεξαγωγή των μαθημάτων και των 

υπόλοιπων σχολικών εκδηλώσεων/ δράσεων.  

3. Να προσέρχονται έγκαιρα στο μάθημά τους. Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να µην 

επιδεικνύουν βίαιη συμπεριφορά στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να υπακούουν µε ευγένεια 

στις υποδείξεις των καθηγητών/τριών τους και του υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου: π.χ. 

γραμματέως και επιστάτη, οι οποίοι εκτελούν εντολές της διεύθυνσης. 

4. Να σέβονται τους συμμαθητές τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα και την κινητή και ακίνητη 

περιουσία του σχολείου. Ο μαθητής που προκαλεί φθορές ελέγχεται και η δαπάνη για την 

αποκατάσταση βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο εφόσον είναι ενήλικος.   

5. Να µη φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα ή έντυπα που αντιβαίνουν στη σχολική δεοντολογία 

όπως αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία .  

6. Να µη χρησιμοποιούν το όνομα ή το έμβλημα του σχολείου ( π.χ. αφίσες, εκδηλώσεις, εκπομπές, 

τύπος κ.α. ) χωρίς την έγγραφη άδεια από την Διεύθυνση.  

7. Να μην συγχρωτίζονται με άλλα άτομα εκτός της σχολικής κοινότητας (εξωσχολικοί) και τα οποία 

δεν επιτρέπεται να εισέρχονται μέσα στο σχολικό συγκρότημα την ώρα λειτουργίας του σχολείου. 

8. Να αποφεύγουν συμπεριφορές που υποβαθμίζουν το κύρος των μαθητικών συνελεύσεων και 

να περιφρουρούν την ποιότητα των εκδηλώσεων αυτών.  

9. Να συμπεριφέρονται εν γένει µε ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα, τους 

γονείς τους και το σχολείο στο οποίο φοιτούν τόσο στο χώρο του σχολικού συγκροτήματος όσο και στους 
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χώρους που επισκέπτονται κατά τη διάρκεια παιδαγωγικών επισκέψεων, εκδρομών και κάθε είδους 

δράσεων του σχολείου. 

Εμφάνιση  

       Η εμφάνιση των μαθητών /-τριών πρέπει να είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής, να ταιριάζει µε την 

ιδιότητα του μαθητή/τριας  και να χαρακτηρίζεται από απλότητα, καθαριότητα και ευπρέπεια.   

 Κάπνισμα  

Για να αποθαρρυνθούν οι μαθητές από την επικίνδυνη συνήθεια για την υγεία τους πρωτίστως, για τη 

διαφύλαξη της υγείας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, για λόγους αισθητικής, αλλά και για 

την τήρηση των σχετικών νομοθετημάτων, απαγορεύεται αυστηρότατα το κάπνισμα σε οποιοδήποτε 

χώρο του Σχολείου (συμπεριλαμβανομένου και του αύλειου) και η επιβολή κυρώσεων είναι 

αυστηρότατη.  

  

Κινητά τηλέφωνα  

Στο Σχολείο απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του Σχολείου σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων όταν αυτό κρίνεται από τους 

έχοντας την εποπτεία.  

Αν για προσωπικούς-οικογενειακούς λόγους επιβάλλεται ο μαθητής να έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο 

για να το χρησιμοποιήσει μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος, τότε είτε το φυλάσσει στον 

ατομικό του φωριαμό, είτε στο μαθητικό του σακίδιο  απενεργοποιημένο. Κατά την διάρκεια των 

εξετάσεων, ενδοσχολικών ή πανελληνίων, απαγορεύεται αυστηρά η προσέλευση του 

εξεταζόμενου/μενης  με  κινητό.  

    Στην περίπτωση χρήσης του κινητού από μαθητή, χωρίς άδεια, στο χώρο του σχολείου, είτε εντός του 

κτηρίου είτε στον αύλειο χώρο, σε ώρα μαθήματος ή σε διάλειμμα-κενό, η συσκευή θα παραδίδεται στη 

διεύθυνση (Διευθυντή/Υποδιευθυντές), και θα παραλαμβάνεται µόνο από τους γονείς, ενώ στο μαθητή 

θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.  

    Τέλος τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς γενικά των μαθητών/τριών στο Σχολείο αποτελούν 

αντικείμενο συνεργασίας του/της  εκπαιδευτικού της τάξης με τον /την Σύμβουλο της Σχολικής 

Μονάδας, τον Δ/ντή-Δ/ντρια , το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και το Συντονιστή/στρια Εκπαιδευτικού 

Έργου, ώστε να υφίσταται η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση 

λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας του μαθητή, τα δικαιώματά του 

και ενδεχομένως άλλοι οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες.  

 

Ψηφιακή μέριμνα – Υποχρεώσεις – Διαδικτυακή συμπεριφορά 

Με την διαχρονική αρωγή του Σ.Γ. & Κ το σχολείο έχει αποκτήσει και συντηρεί ψηφιακό εξοπλισμό πολύ 

υψηλού επιπέδου. Αυτό δίνει σε εκπαιδευτικούς και παιδιά τη δυνατότητα της διδασκαλίας και της 

μάθησης σε περιβάλλον σύγχρονο και σύμφωνο με τις επιταγές των καιρών.  

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (Σ.Δ.) από το σχολικό έτος 2018-19 και κάθε χρόνο το Σχολείο 

εκδίδει και κοινοποιεί σε μαθητές/τριες της Ά τάξης κωδικούς πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), όπως έχει δικαίωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Οι 

γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται ενυπόγραφα κατά την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο και μπορούν 
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να ζητήσουν με αίτησή τους την κοινοποίηση των κωδικών και στους ίδιους. Οι κωδικοί είναι σε ισχύ για 

τρία (3) χρόνια ή καθόλη τη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών στο σχολείο. 

Επίσης με απόφαση του Σ.Δ. (Δεκέμβριος 2019) τα παιδιά εγγράφονται σε ψηφιακές τάξεις και σε 

ηλεκτρονικά μαθήματα ισάριθμα με αυτά του εκάστοτε ωρολογίου προγράμματος της τάξης τους. Η 

απόφαση ελήφθη πριν και ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επέβαλε η πανδημία και η χρήση των 

ψηφιακών τάξεων θα διατηρηθεί και μετά τη λήξη αυτής. Είναι στην ευχέρεια του/της εκπαιδευτικού 

να επιλέξει κάθε φορά κατά πόσο θα επεκτείνει χωροχρονικά το μάθημά του/της από τη φυσική τάξη 

στην ψηφιακή, με κίνητρο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος μέσα από το περιβάλλον μικτής 

μάθησης που θα σχεδιάσει.  

Οι συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες της ψηφιακής τάξης είναι το ίδιο υποχρεωτική με τις 

αντίστοιχες της φυσικής τάξης. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τους 

κωδικούς πρόσβασής τους στην ηλεκτρονική τάξη, ώστε να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που 

λαβαίνουν χώρα εκεί όποτε τους ζητηθεί (στο σχολείο ή στο σπίτι). Οφείλουν επίσης να φυλάσσουν τους 

κωδικούς αυτούς σε ασφαλές σημείο, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Σε περίπτωση απώλειας 

κωδικών ο/η γονέας/κηδεμόνας αιτείται από το σχολείο την εκ νέου κοινοποίησή τους (προτείνεται να 

φυλάσσουν οι γονείς ένα Φ/Α από τα στοιχεία πρόσβασης των παιδιών στο Π.Σ.Δ.).  

Κάνουμε ισχυρή σύσταση στους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών της Α΄ τάξης, μόλις παραλάβουν τους 

κωδικούς τους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που εξασφαλίζουν την δυνατότητα ανάκτησης 

κωδικών από τους ίδιους, αλλά και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τα παιδιά μέσω 

ανακοινώσεων της ηλεκτρονικής τάξης ή/και του σχολικού email, δηλαδή: 

1. Τον ορισμό τηλεφώνου και email ανάκτησης κωδικών 

2. Την ρύθμιση προώθησης των emails από το σχολικό email (…sch.gr) προς το προσωπικό email 

(…@gmail.com ή …@yahoo.com κ.λπ.) του παιδιού ή του κηδεμόνα  

3. Την ρύθμιση ώστε να είναι ορατό (άρα και ενεργό) το σχολικό email στις λίστες αλληλογραφίας 

του σχολείου, αλλιώς οι ειδοποιήσεις (ανακοινώσεις, προθεσμίες εργασιών κ.λπ) δεν φτάνουν 

στον/στην μαθητή/τρια  

Είναι σημαντικό η συμπεριφορά των παιδιών στην ηλεκτρονική τάξη να είναι η ενδεδειγμένη και προς 

αυτό το σκοπό το σχολείο εκπαιδεύει τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ά τάξης στην αρχή του 

σχολικού έτους, παράλληλα με την καλλιέργεια των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων. Ανάρμοστη 

διαδικτυακή συμπεριφορά μέσα στην ηλεκτρονική τάξη δεν επιτρέπεται, όπως δεν επιτρέπεται και στην 

φυσική τάξη και τέτοια φαινόμενα προλαμβάνονται αλλά και καταστέλλονται, όπως περιγράφεται στο 

επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

     Στη σχολική μας μονάδα μας απασχολεί η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος ώστε να 

προλαμβάνεται και να αντιμετωπίζεται κάθε φαινόμενο βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και 

σχολικού εκφοβισμού. Προκειμένου να δημιουργείται και να ενισχύεται θετικό και υγιές σχολικό κλίμα 

οι μαθητές /τριες οφείλουν: 
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1. Να καλλιεργούν τον μεταξύ τους και προς όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας σεβασμό.  

2. Να αποδέχονται την οποιαδήποτε διαφορετικότητα. 

3. Να είναι υποστηρικτικοί προς τους συμμαθητές τους εάν αυτοί δεχθούν οιασδήποτε μορφής βίαιη 

παρενόχληση. 

4. Να αναφέρουν στον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης, στους εφημερεύοντες και στη δ/νση του 

σχολείου, όποιο περιστατικό ανάρμοστης συμπεριφοράς ή εκφοβισμού πέφτει στην αντίληψή τους, 

ώστε να απομονώνεται ο θύτης και να προλαμβάνεται η ανάπτυξη ή επανάληψη τέτοιων 

συμπεριφορών. 

 

Στο σχολείο μας έχει συσταθεί 4-μελής ομάδα αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, μέλος της 

οποίας είναι ο Διευθυντής, η οποία επιλαμβάνεται για κάθε περιστατικό καθώς επίσης μεριμνά για 

την πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού. 

Οι φορείς της σχολικής κοινότητας συνεργάζονται με την οικογένεια και άλλους πιστοποιημένους 

δημόσιους φορείς όταν παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

     Στη σχολική μας μονάδα δίνεται έμφαση στη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που έχουν στόχο 

τη σύνδεση της σχολικής και κοινωνικής ζωής ώστε να εμπλουτίζονται οι γνώσεις των μαθητών /τριών, 

να αποκτούν δεξιότητες και καλές πρακτικές ζωής και να ευαισθητοποιούνται σε θέματα κοινωνικά, 

πολιτιστικά, υγείας και εθελοντισμού προκειμένου να αποκτούν κουλτούρα  ενεργού πολίτη. 

   Δίνεται έμφαση στην υλοποίηση καινοτόμων  σχολικών  προγραμμάτων/δράσεων με τη συνεργασία 

Επιστημονικών Ενώσεων, Πανεπιστημιακών φορέων, Τομέα καινοτόμων προγραμμάτων του Δήμου, 

Δομές της Εκπαίδευσης κ.α. φορέων, που προάγουν τη γνώση και τον πολιτισμό. Επίσης υλοποιούνται 

Προγράμματα σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

Κινητικότητας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. 

Οι μαθητές/τριες καλούνται: 

1. Να συμμετέχουν στις ανωτέρω εκδηλώσεις-καινοτόμες δραστηριότητες ώστε να υλοποιούνται με 

πρωτοβουλίες τους, και να αναπτύσσουν ιδέες,  αξιοποιώντας  τα ταλέντα τους. 

2. Οι γονείς οφείλουν να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στα 

σχολικά καινοτόμα προγράμματα και δράσεις, τα οποία τα οποία υλοποιούνται με τον συντονισμό 

και εποπτεία των εκπ/κών και της δ/νσης του σχολείου με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου 

Διδασκόντων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & 

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
    Το σχολείο επιδιώκει τη συνεργασία με την οικογένεια/κηδεμόνα του καθενός μαθητή/τριας.  
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1. Για θέματα που αφορούν τη φοίτηση, την επίδοση, την εν γένει ενημέρωση καθώς και για την 

παιδαγωγική ανάπτυξη του μαθητή/τριας της σχολικής μονάδας και γενικά για κάθε θέμα που 

αφορά στη σχολική ζωή του/της. 

2. Για θέματα υγείας, συμπεριφορικές ιδιαιτερότητες ή τυχόν προβλήματα της οικογένειας  με 

εχεμύθεια και θεσμικά, πρόθυμα συμβάλλουν τόσο η διεύθυνση του σχολείου, όσο και οι 

διδάσκοντες εκπαιδευτικοί. 

3. Επίσης συνεργάζεται με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε θέματα σχολικής ζωής. 

4. Ο ρόλος τόσο της οικογένειας /κηδεμόνων καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει 

να είναι διακριτός και υποστηρικτικός προς το σχολείο. 

5. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μπορεί να ενισχύει οικονομικά και υλικά το σχολείο, κατά την 

κρίση του, είτε από δικούς του πόρους είτε από χορηγίες προς αυτόν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
     Στο σχολείο μας ένας από τους καίριους στόχους είναι η καλλιέργεια της αίσθησης ευθύνης στους 

μαθητές /τριες σε ότι αφορά την αισθητική ποιότητα του σχολικού χώρου. 

Αυτό αποτυπώνεται εάν επισκεφθεί κανείς το σχολείο μας, κυρίως τους εσωτερικούς χώρους, όπου οι 

μαθητές /τριες με τους συντονιστές εκπαιδευτικούς δημιουργούν καλλιτεχνικές γωνιές, και αφήνουν το 

δικό τους καλλιτεχνικό αποτύπωμα. 

  Παράλληλα δίνεται έμφαση στην καθαριότητα και στη συντήρηση όλων των χώρων του σχολικού 

συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου του αύλειου χώρου. 

Συνεπώς η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, 

κατάλληλο για εργασία και μάθηση. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού οι μαθητές οφείλουν:  

• Να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου.  

• Να διατηρούν τις αίθουσες και τους διαδρόμους καθαρούς και να μην προκαλούν φθορές. 

• Να µη γράφουν σε θρανία και τοίχους.  

• Να φροντίζουν την αισθητική των αιθουσών διδασκαλίας και των άλλων βοηθητικών χώρων και 

των χώρων εκδηλώσεων.  

• Να μην προκαλούν φθορές στους ατομικούς φωριαμούς και οφείλουν  να παραδίδουν τα κλειδιά 

των φωριαμών κατά την αποφοίτησή τους. Η πρόκληση φθορών επιβαρύνει οικονομικά τον 

κηδεμόνα του μαθητή/τριας και εφόσον είναι ενήλικος τον ίδιο. 

• Οι μαθητές /τριες οφείλουν να μη κάνουν χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των αιθουσών και 

εργαστηρίων χωρίς την έγκριση ή παρουσία του διδάσκοντα εκπαιδευτικού. 

• Να µη ρυπαίνουν µε σκουπίδια τον αύλειο χώρο και να χρησιμοποιούν τα καλάθια των 

απορριμμάτων ανακύκλωσης.  

• Οφείλουν να συμβάλλουν στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της αισθητικής 

του περιβάλλοντος χώρου για τη διατήρηση και ανάπτυξη της χλωρίδας του αύλειου χώρου και 

του αίθριου του σχολικού συγκροτήματος. 

• Τα ανωτέρω ισχύουν για όλους τους κοινόχρηστους χώρους του σχολικού συγκροτήματος. 
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ΚΥΛΙΚΕΙΟ  

1. Η επιτροπή καθηγητών που έχει οριστεί από τον Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων, ελέγχει τις 

τιμές και την ποιότητα των προϊόντων του κυλικείου. Κατάλογος τους θα αναρτάται έξω από το 

κυλικείο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου, όπως ορίζει ο νόμος.    

2. Το κυλικείο χρησιμοποιείται από τους μαθητές µόνο κατά τα διαλείμματα ή σε κενό, σε περίπτωση 

απουσίας κάποιου καθηγητή που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή του. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιτρέπεται στους μαθητές να βρίσκονται στο κυλικείο σε ώρα μαθήματος.  

3. Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια στον χώρο μπροστά από το κυλικείο, να µη 

φωνασκούν και να µη ρυπαίνουν τους χώρους και  να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων 

ανακύκλωσης. 

4. Οι μεγαλύτεροι μαθητές οφείλουν να σέβονται τη σειρά προσέλευσης. 

5. Οι μαθητές μπορούν να φέρουν φαγώσιμα σνακ από το σπίτι τους, σε καμία περίπτωση όμως δεν 

επιτρέπονται οι παραγγελίες από άλλα καταστήματα εστίασης (π.χ. καφές, αναψυκτικά και  λοιπών 

μη επιτρεπόμενων από το νόμο τροφίμων).  

 

Το Σχολείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στους προηγούμενους κανόνες, γιατί θεωρεί ότι η παραβίασή 

τους προσβάλλει τη σχολική κοινότητα και απαξιώνει τη δημόσια περιουσία.  

 

  

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

1. Για την εγγραφή των νέων μαθητών στο Εκπαιδευτήριο απαιτείται η συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ µε πλήρη τα ατομικά και οικογενειακά στοιχεία καθώς επίσης και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται πριν την έναρξη της περιόδου εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά 

αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν δημοσιοποιούνται σε κανένα.  

2. Με την εγγραφή προκαταβάλλεται η ετήσια συνδρομή για το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 

(για ένα από δύο αδέρφια όταν φοιτούν συγχρόνως αδέρφια), σύμφωνα με την απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων.   

3. Για την επανεγγραφή του μαθητή για το επόμενο σχολικό έτος απαιτούνται σχετικά 

δικαιολογητικά εγγραφής αναλυτικά για κάθε τάξη και περιοχές  χωροταξικής, όπως θα το ορίζουν κάθε 

φορά οι σχετικές εγκύκλιοι.   

  

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

Μια απουσία χαρακτηρίζεται:  

1) ακαταχώριστη όταν:   

i) προκύπτει από την συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου βάση 

αποφάσεων των αρμοδίων αρχών, ή του Διευθυντή ή µε πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων,  
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ii) γίνεται από μαθητή διαφορετικού θρησκεύματος σε συγκεκριμένες ημερομηνίες νομοθετημένων 

εορτών,  

iii) σχετίζεται µε μεταγραφή του μαθητή σε άλλο σχολείο,  

iv) οφείλεται σε απαλλαγές από συγκεκριμένα μαθήματα.  

2) δικαιολογημένη όταν: 

 εμπίπτει στις ειδικές περιπτώσεις όπως κάθε φορά αυτές περιγράφονται στις εγκυκλίους φοίτησης των 

μαθητών και ο γονέας/ κηδεμόνας προσκομίσει στο σχολείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Α. Χαρακτηρισμός φοίτησης – προσμέτρηση απουσιών 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) 79942/ΓΔ4/2019 - ΦΕΚ 2005/Β/31-

5-2019: 

1) Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γενικών Λυκείων εξαρτάται εκτός από την 

επίδοση τους κι από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

2) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που 

σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

3)  Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: 

4) Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου ή 5) από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του 

σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα 

της πραγματοποίησής τους. 

6) Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα 

τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής του. 

Β. Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 

Άρθρο 24 (Κ.Υ.Α.79942/ΓΔ4/2019 - ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019): 

 

1) Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για 

τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δεν λαμβάνονται υπόψη: 

α) 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, αβ) 

του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της 

Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, αγ) του Μουσουλμανικού 

Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ ΑλΦιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ ΑλΑντχά 

(Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες 

της περίπτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 (Α' 75), όπως αυτός 
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έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/ της εάν είναι ανήλικος/η, για 

το θρήσκευμα,  

β) απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθηκαν 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 υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής,  

γ) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία 

μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, 

σύμφωνα με το άρθρο 25 (Φυσική Αγωγή, Μουσική, Θρησκευτικά),  

δ) απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν 

αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο,  

ε) απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα 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 παραμονής τους, 

στ) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των 

υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη 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 μεταφοράς 

για να μεταβούν στο σχολείο, 

ζ) απουσίες ως δύο (2) ημερών που πραγματοποιούνται για πρωινές επισκέψεις στα ΚΕΔΑΣΥ ή τα 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (Ι.Π.Δ.) για διερεύνηση και πιστοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

 

2) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως 

είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος: 

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 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 σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η 

Γ2/2209/1998 υπουργική απόφαση (Β' 314), ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή 

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 κηδεμόνες 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. 
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ββ) Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική 

γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια 

Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/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 

φέρει 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 (απουσιολόγιο) 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 

νοσηλεία κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου 

γ) θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες ή χρόνιες παθήσεις ή ασθένειες που απαιτούν 

συνεχή νοσηλεία σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο και παραμονή κατ' 

οίκον κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου. 

 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι 

ενήλικοι/ες, θα πρέπει: 

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

β) Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική 

γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια 

Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/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 

φέρει 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 ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την 

αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

γ) Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, 

κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών που 
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εξετάζει το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες 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 απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις 

ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος 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 απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών 

με εξαιρετικές 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 πρόσκλησης 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 απαιτείται, 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 διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Η φοίτηση των μαθητών/τριών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι οποίοι/ες ως αθλητές/τριες μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων 

συμμετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους, 

ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς 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 εκατόν δεκατεσσάρων (114) απουσιών, 

πραγματοποιήσουν μέχρι και εκατόν σαράντα (140) επιπλέον απουσίες. 

γ) Η φοίτηση των μαθητών/τριών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι/ες ως αθλητές/τριες 
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συμμετέχουν σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν 

εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν 

του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων (114) απουσιών πραγματοποιήσουν μέχρι και 

εβδομήντα (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 παραγράφου, 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 σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη 

Ομοσπονδία του αθλήματος. 

 

8) Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία καταχωρίζονται αλλά 

δεν λαμβάνονται 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, προσέρχεται να προσφέρει 

αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας 

αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία. 

Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος καθορίζονται 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. 

9) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που 

πραγματοποιούνται 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 εισιτήριες εξετάσεις. 

 

10) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες λόγω 

υποχρεωτικής 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 δικαιολογητικών. 
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Β. Όρια απουσιών – Συνέπειες  

α) Μαθητής/τρια µε σύνολο αδικαιολόγητων απουσιών για όλο το έτος  μέχρι 114 δεν έχει καμία 

συνέπεια στη φοίτηση και η φοίτησή του χαρακτηρίζεται επαρκής με δικαίωμα στις εξετάσεις 

προαγωγής ή απολύσεως.  

β) Μαθητής/τρια µε σύνολο απουσιών μεγαλύτερο από 114 (για όλο το έτος) απορρίπτεται λόγω 

απουσιών.  

γ) Μαθητής/τρια µε σύνολο απουσιών (για όλο το έτος) μεγαλύτερο από  114,  οι οποίες οφείλονται σε 

ιδιαίτερα προβλήματα υγείας (πχ πολύμηνη ανάρρωση από επέμβαση) τα οποία εμπίπτουν σε 

συγκεκριμένες ειδικές διατάξεις, αντιμετωπίζεται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

 Πιο συγκεκριμένα: 

Γ. Υποχρεώσεις Γονέως/κηδεμόνων – Σχολείου – Μαθητών/τριών 

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξολοκλήρου ο κηδεμόνας 

του, ο οποίος οφείλει να ενημερώνεται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα υπεύθυνα για την φοίτηση 

του μαθητή. Το σχολείο δια των υπευθύνων των τμημάτων είτε δια της διευθύνσεως φροντίζει να 

ενημερώνει συχνά τους κηδεμόνες για τις απουσίες 

2. Όταν ένας μαθητής συμπληρώσει εικοσιπέντε (25) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, 

το σχολείο δια του υπευθύνου του τμήματος ή της διευθύνσεως ενημερώνει τον γονέα ή κηδεμόνα µε 

ηλεκτρονική αλληλογραφία(e-mail), η οποία αποστέλνεται από 1 έως 5 κάθε μήνα για τις συνολικές 

απουσίες που πραγματοποίησε ο/η μαθητής/τρια.  

3. Ο Σύλλογος των Καθηγητών εξετάζει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά απουσιών κατά την 

τελευταία συνεδρίασή του που αφορά τη φοίτηση, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά οι σχετικές εγκύκλιοι.  

4. Ο Γονέας - Κηδεμόνας ενημερώνει το σχολείο ότι γνωρίζει σχετικά στις περιπτώσεις που ο 

μαθητής είναι ανάγκη να αποχωρήσει από το σχολείο για οικογενειακούς ή άλλους λόγους. 

5. Σε περίπτωση κωλύματος  συμμετοχής του/της μαθητή/τριας σε περιπάτους, διδακτικές 

επισκέψεις, εγκεκριμένες δράσεις του τμήματος ή του   Σχολείου οι γονείς/κηδεμόνες έχουν την 

υποχρέωση να ενημερώσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά τον Διευθυντή.   

6. Η παραμονή των μαθητών/τριών στους χώρους του Σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις 

ώρες λειτουργίας του και η έξοδος χωρίς άδεια των μαθητών από τους σχολικούς χώρους ελέγχεται 

πειθαρχικά.  

7. Εάν κάποιος μαθητής απουσιάσει από κάποιο μάθημα δεν απαλλάσσεται από την μελέτη ,την 

προπαρασκευή ακόμη και την εξέταση στο μάθημα αυτό.  

8. Το όριο των 114 αδικαιολόγητων απουσιών της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης δεν πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως επιτρεπόμενο ή ανεκτό ή δικαίωμα του μαθητή.  

Εκτός από την καταχώρηση των αδικαιολόγητων απουσιών, γίνεται ενημέρωση των γονέων και εφ’ όσον 

διαπιστωθεί, ότι έγιναν εν’ αγνοία τους, και δύναται να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

Οι μαθητές και οι γονείς τους πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των απουσιών, το οποίο 

είναι  ευαίσθητο και το Σχολείο εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον νόμο.  
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

Το Σχολείο θεωρεί ότι οι σχολικές εκδρομές/περίπατοι είναι αναπόσπαστο και ουσιαστικό κομμάτι της 

σχολικής ζωής για το λόγο αυτό διοργανώνει ημερήσιες και πολυήμερες ποιοτικές εκδρομές που στόχο 

έχουν όχι µόνο την ψυχαγωγία αλλά τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών/τριών, όσον αφορά 

στην ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας µας, την κουλτούρα εν γένει και την ευαισθητοποίηση σε 

θέματα περιβάλλοντος του τόπου μας και άλλων χωρών της Ευρώπης και συμβάλλουν στον 

εμπλουτισμό των γνώσεων και στην εν γένει αγωγή τους.  

Είναι αυτονόητο, ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι της κάθε εκδρομής θα πρέπει να τηρηθεί σχολαστικά 

η σχολική νομοθεσία και να υπάρχει  αρμονική συνεργασία μαθητών και συνοδών καθηγητών. Έτσι οι 

μαθητές θα πρέπει:  

• Μέσα στις εκάστοτε προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες να φέρουν υπογεγραμμένη από τον 

κηδεμόνα την υπεύθυνη δήλωση που θα τους δοθεί από το Σχολείο και η οποία  φυλάσσεται στο 

αρχείο του διευθυντή για το τρέχον διδακτικό έτος.  

• Να υπακούουν αγόγγυστα στους κανόνες της εκδρομής και τις εντολές του αρχηγού της εκδρομής 

και των συνοδών καθηγητών στη διάρκεια της εκδρομής, όπως αυτές προκύπτουν από τους στόχους 

της εκδρομής και τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.  

• Να είναι υπόδειγμα συμπεριφοράς στα μεταφορικά μέσα, στους χώρους επισκέψεων καθώς επίσης 

και στα ξενοδοχεία ή καταλύματα. 

• Να γνωρίζουν, ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αλκοόλ είτε στο ξενοδοχείο, είτε στους τόπους 

εστίασης.  

• Να είναι συνεπείς στα ραντεβού της αποστολής και να µην απομακρύνονται από το κύριο σώμα των 

εκδρομέων συμμαθητών και συνοδών καθηγητών.  

• Να είναι προσεκτικοί µε την σωματική ακεραιότητα των ιδίων και των συμμαθητών τους.  

• Να γνωρίζουν, ότι μετά από κάποιες ημερομηνίες που θα τους γίνονται γνωστές εξ’ αρχής δεν θα 

επιστρέφονται τα χρήματα σε περίπτωση ακύρωσης.  

• Να συμπεριφέρονται γενικά µε ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα αλλά και 

το Σχολείο.  

• Το Σχολείο δίνει ιδιαίτερη σημασία στα παραπάνω και για τον λόγο αυτό ελέγχει µε ιδιαίτερη 

αυστηρότητα πειθαρχικά τους μαθητές που δημιουργούν προβλήματα και ανάλογα µε τη 

σοβαρότητα τυχόν  παραπτώματος τους αποκλείει από μελλοντικές εκδρομές.  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  

1.Κανένας μαθητής από τη στιγμή που προσέρχεται στο σχολείο βρίσκεται υπό την ευθύνη του 

Διευθυντή. Δεν έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος χωρίς 

άδεια και γνώση της διεύθυνσης.  

2. Σε περίπτωση που πρέπει να αποχωρήσει μαθητής για λόγους υγείας πρέπει οπωσδήποτε να πάρει 

άδεια από τον Διευθυντή αφού ενημερωθεί άμεσα ο κηδεμόνας.  Όταν υπάρχουν άλλοι προσωπικοί ή 

οικογενειακοί λόγοι αποχώρησης, ο κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε 

τη Διεύθυνση ή µε τη Γραμματεία του Σχολείου προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια.   
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ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ  

1. Σαν απουσιολόγος σε κάθε τμήμα ορίζεται από τον Διευθυντή, ο μαθητής που συγκέντρωσε κατά το 

προηγούμενο σχολικό έτος τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των συμμαθητών του τμήματος.  

2. Ο ρόλος του είναι βοηθητικός στη φύλαξη και ακεραιότητα του δελτίου απουσιών. Έχει την ευθύνη 

μεταφοράς του μπλοκ από την αίθουσα διδασκαλίας του τμήματος στον αύλειο χώρο για το μάθημα 

ης γυμναστικής και στην αίθουσα της πληροφορικής. 

3. Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος ο απουσιολόγος παραδίδει το δελτίο απουσιών στη 

Γραμματεία.  

4. Σε περίπτωση που χαθεί απουσιολόγιο υπεύθυνος είναι ο απουσιολόγος και ελέγχεται πειθαρχικά.  

 

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ  

• Όσοι μαθητές επιλεγούν από τους καθηγητές/τριες φυσικής αγωγής για τα τμήματα παρέλασης, 

έχουν το τιμητικό δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να συμμετέχουν στα τμήματα των παρελάσεων 

εκπροσωπώντας το Σχολείο κατά τις εθνικές επετείους.   

• Εξαιρούνται οι μαθητές που για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους δεν 

μπορούν να πάρουν μέρος στην παρέλαση. Η άδεια δίνεται μετά το αίτημα που πρέπει να θέσει ο 

ίδιος ο γονέας/κηδεμόνας  στο Διευθυντή.  

• Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες ορίζονται σύμφωνα µε τη σχολική νομοθεσία αρχές Οκτωβρίου 

πριν την έναρξη δοκιμαστικών για τη συμμετοχή στην παράδοση της σημαίας του σχολείου ημέρα 

της σχολικής εορτής για τη Σημαία και την  Εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. 

• Οι μαθητές οφείλουν να παραδίδουν τη στολή της παρέλασης που τους παραχωρεί το σχολείο  

αμέσως μετά την παρέλαση και καθαρή και στην κατάσταση που τους παραδόθηκε. Διαφορετικά 

χρεώνονται το κόστος της στολής. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλου είδους ενδυμασίας ή στολής 

που τους δίδεται από το σχολείο (π.χ. για θεατρικές παραστάσεις ή κάποια άλλη εκδήλωση). 

ΠΟΙΝΕΣ  

   Οι ποινές που επιβάλλονται από το Σχολείο σε καμία περίπτωση δεν έχουν εκδικητικό χαρακτήρα, 

αλλά έχουν σαν μοναδικό στόχο να συνετίσουν τους μαθητές που υπέπεσαν σε παραβάσεις ή 

παραβατική συμπεριφορά, έτσι ώστε αυτά να µη επαναληφθούν στο μέλλον.  

Αρχικά γίνονται παιδαγωγικές συναντήσεις με τον μαθητή/τρια, ώστε μέσα από διάλογο να κατανοήσει 

τη λάθος ενέργεια ή συμπεριφορά λαμβάνοντας την υπόσχεση της διόρθωσης. Εάν δεν υπάρξει 

ανταπόκριση  και επαναληφθεί η παραβατική συμπεριφορά, τότε ανάλογα με τη βαρύτητα της 

παράβασης,  εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: 

Α. Προφορική Παρατήρηση   

Β. Επίπληξη  

Γ. Ωριαία απομάκρυνση  

∆. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις ημέρες  

Ε. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.  

Η Παρατήρηση είναι η ελαφρότερη των κυρώσεων, δεν καταχωρίζεται στα βιβλία του σχολείου και 

αποσκοπεί στην προειδοποίηση του μαθητή.  
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Η Επίπληξη και οι λοιπές κυρώσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων και στο Ατομικό 

Δελτίο του μαθητή.  

Τα μέτρα Α, Β μπορούν να επιβληθούν από τον διδάσκοντα καθηγητή, τα  Α, Β, Γ από τον Διευθυντή 

παρουσία του διδάσκοντος ο οποίος αντιλήφθηκε την παραβατικότητα.  

Τα μέτρα Δ και Ε  προτείνονται από το συμβούλιο του τμήματος ( ∆/ντής και διδάσκοντες ) και 

επιβάλλονται από την ολομέλεια του Συλλόγου των διδασκόντων.  

Όλες οι κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν με απόφαση της ολομέλειας του Συλλόγου των διδασκόντων.   

   Οι αποβολές λαμβάνονται υπ’ όψη στο τέλος του σχολικού έτους για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής 

του και στη διαγωγή του μαθητή εάν προβλέπεται.  

   Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται «Εξαιρετική» όταν τηρούν απολύτως το σχολικό κανονισμό, 

«Καλή» όταν υπάρχουν παρακλήσεις και «Μεμπτή» όταν παρεκκλίνουν σε ανεπίτρεπτο βαθμό από την 

τήρηση του σχολικού κανονισμού αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής 

επανόρθωσης εντός του σχολικού περιβάλλοντος.  

   Μαθητής, ο οποίος συγκεντρώνει τρεις ωριαίες αποβολές υφίσταται πειθαρχικό έλεγχο.  

   Σε οποιαδήποτε περίπτωση τιμωρίας ενημερώνεται ο κηδεμόνας είτε τηλεφωνικά, είτε µε 

ενυπόγραφο σημείωμα του Διευθυντή το οποίο πρέπει να επιστρέψει µε την υπογραφή του.  

   Τέλος σε μαθητές που λόγω της βαρύτητας ή της συχνότητας των παραπτωμάτων τους κρίνεται ότι η 

συμβουλευτική ή οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν αποτέλεσμα ο Σύλλογος των Διδασκόντων µε 

αιτιολογημένη απόφασή του, τους επιβάλλει την ποινή της οριστικής απομάκρυνσής τους από το 

Σχολείο.  

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ  

1. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται µε τον ρόλο 

τους αναπτύσσοντας παράλληλα τέτοια συμπεριφορά ώστε να διαμορφώνουν ήρεμο, ευχάριστο 

και συνεργατικό κλίκα μέσα στο σχολείο.  

2. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας 

και της Διεύθυνσης του σχολείου.  

3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή σε τμήματα της ίδιας τάξης καθώς έχουν ένα 

χώρο κοινής ευθύνης είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και να επιλέγουν κοινούς τρόπους αντιμετώπισής των.  

4. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου πρέπει να έχουν οργανωτική υπόσταση, κατακόρυφη 

συνεργασία και να αναλαμβάνουν ομαδικά την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων. ∆εν 

είναι παιδαγωγικά σωστό, γι’αυτό δεν επιτρέπεται να υποστηρίζεται  προς τους μαθητές η αντίληψη 

ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία 

τους. Το σχολείο παρέχει γενική παιδεία η οποία είναι κοινή συνισταμένη όλων των μαθημάτων.   

5. Οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την 

εικόνα τους, την μορφή και το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιούν καθώς δημιουργούν πρότυπα 

συμπεριφοράς ιδίως σε μαθητές μικρότερων ηλικιών.  

6. Οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να ζητούν να έχουν ενημέρωση για την οικογενειακή και κοινωνική 

κατάσταση των μαθητών τους καθώς και σε θέματα υγείας τους πάντα με σεβασμό και διάκριση, 
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ώστε να προσαρμόζουν ανάλογα την συμπεριφορά τους και να προφυλαχθούν από πιθανά 

ατοπήματα στις σχέσεις τους μαζί τους.  

7. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν και να προωθούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 

τους σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες αναπτύσσοντας ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, 

ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για τον μαθητή αλλά και σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες 

κοινά αποδεκτούς ώστε να εξασφαλίζεται η ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο 

σχολικό χώρο. Οι τυχόν εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη πρέπει να αντιμετωπίζονται 

µε αποφασιστικότητα χωρίς να καταφεύγουν συχνά στον Διευθυντή για προβλήματα που θα 

μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.  

8. Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του 

σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν. Παράλληλα 

ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε θέματα καθαριότητας, υγιεινής και αισθητικής του χώρου μέσα 

στον οποίο φοιτούν.  

9. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά την διάρκεια της παραμονής τους 

στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται µε ευθύνη του σχολείου. 

Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται από τους εφημερεύοντες καθηγητές κατά την διάρκεια των 

διαλειμμάτων καθώς και από τους αντίστοιχους διδάσκοντες καθηγητές κατά την διάρκεια της 

απομάκρυνσης των μαθητών από τις αίθουσες διδασκαλίας.   

10. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια για τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, 

τις συζητήσεις και τις εκτιμήσεις σχετικά µε τις σχολικές επιδόσεις, την συμπεριφορά, θέματα 

διαγωγής, βαθμολογίες ,εξετάσεις και γενικά σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.  

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

   Ο Διευθυντής του σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στην σχολική κοινότητα. Είναι 

ο ηγέτης που πρέπει να φέρει σε πέρας το πολύπλοκο έργο της διοίκησης του σχολείου διαθέτοντας 

υψηλό κύρος, πειθώ, διοικητικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς θα πρέπει να γίνεται κοινά αποδεκτός 

και να µην αμφισβητείται.  

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Όταν επικοινωνεί µε τους μαθητές, όταν απευθύνεται σ’αυτούς ή αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα 

πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα γι’ αυτούς, καθώς η παιδαγωγική του ευθύνη 

είναι να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου.  

2. Ακραία συμπεριφορά προς τους μαθητές, µε αυταρχικό πνεύμα και χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς 

και προσβλητικούς θεωρείται αρνητικό στοιχείο αφού περισσότερο πρέπει να χρησιμοποιεί τον 

έπαινο, τις παραινέσεις, τις συμβουλές και γενικότερα τα θετικά κίνητρα.  

3. Ο Διευθυντής πρέπει να κάνει αισθητή την παρουσία του στο σχολείο, να δείχνει ενδιαφέρον για τις 

ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού. Όταν απαιτείται 

προχωρά σε αποδοκιμασία πράξεων ή φαινομένων, αλλά και επιβολή ποινών γιατί διαφορετικά η 

ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για την συνοχή και την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου.  

4. Ο Διευθυντής οφείλει να µη διαφοροποιεί κατά περίπτωση την συμπεριφορά του σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για ισότιμη και δίκαιη 

συμπεριφορά προς όλους.  
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5. Ο Διευθυντής πρέπει να έχει τακτική επαφή µε τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος 

συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια αφού οι αποφάσεις του τότε θα έχουν 

μεγαλύτερο κύρος καθώς θα προκύπτουν ύστερα από συνεργασία µε τους γονείς.  

6. Ο Διευθυντής µε τις εμπειρίες και τις γνώσεις του σε θέματα διοίκησης και εκπαίδευσης δημιουργεί 

κλίκα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σ αυτόν και τους εκπαιδευτικούς 

εξασφαλίζοντας την συναίνεση και συνεργασία τους καθώς τους αναγνωρίζει την προσωπικότητα και 

την αξία τους.  

7. Ο Διευθυντής πρέπει να κατανοεί το σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στο σχολείο 

αναπτύσσοντας θετικές στάσεις απέναντι σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, και γονείς.  

 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗ∆ΕΜΟΝΕΣ  

   Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή ορίζονται ο πατέρας και η μητέρα του εφόσον κατοικούν στην πόλη 

όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά ορίζουν τον κηδεμόνα του μαθητή οι ίδιοι με  έγγραφη δήλωσή 

τους θεωρημένη από το ΚΕΠ.  

Για την επιτυχία του κοινού σκοπού της αγωγής και της μόρφωσης των μαθητών θεωρείται απαραίτητη 

η συνεργασία του σχολείου µε τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.  

Ειδικότερα:   

1. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται µε ένα συγκεκριμένο μαθητή και 

πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί είναι ο Κηδεμόνας 

ο οποίος µε τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί µε το σχολείο.  

2. Για την συμμετοχή του μαθητή σε εκδηλώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη 

από την κείμενη νομοθεσία είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του Κηδεμόνα.  

3. Ο  Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή αλλά οφείλει 

και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορούν να επηρεάζουν την επίδοση ή 

τη συμπεριφορά του στο σχολείο.  

4. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων 

και Κηδεμόνων των μαθητών και το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει την συνεργασία μαζί τους 

παρόλο που το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών και 

της Διοίκησης του σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών 

και εξωσχολικών εκδηλώσεων και γενικότερα το κλίκα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την 

καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  

Η εγγραφή και η φοίτηση του μαθητή/τριας στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους του 

Κηδεμόνα όλων των όρων του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου, ο οποίος εγκρίνεται από 

τον/την Συντονιστή Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης και αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται 

στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Ξάνθης.  
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ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής μας μονάδας θα επικαιροποιείται στις αρχές 

κάθε σχολικού έτους, μέσω της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όλων των μελών της 

σχολικής μας κοινότητας, έτσι ώστε να εναρμονίζεται με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις, να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές συνθηκών λειτουργίας της Σχολικής μας Μονάδας καθώς και των 

λειτουργικών και παιδαγωγικών αναγκών που δημιουργούνται κατά καιρούς και να λαμβάνει 

υπόψη τις Αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών του οργάνων. 

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου μας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία – 

όπως διατυπώθηκε αρχικά και στις σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές. Θέματα τα οποία 

θα ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας θα αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση από τον Διευθυντή/τρια της Σχολικής μας Μονάδας, το Σύλλογο Διδασκόντων καθώς 

και από τον Συντονιστή/-στρια Εκπαιδευτικού Έργου σε πνεύμα συνεργασίας και καταλλαγής 

ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

     Τέλος η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολικής μας Μονάδας από τους 

μαθητές/-τριες, τους /τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς και κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στο 

διακριτό ρόλο του καθενός, ώστε να έχει πληρότητα, αποδοχή και εφαρμογή αποτελεί 

προϋπόθεση, όπως εισαγωγικά αναφέραμε, της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου, ώστε να 

επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι που θέτονται για ένα σχολείο ανοικτό 

στην κοινωνία και στην πρόοδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 

Κάθε κηδεμόνας του μαθητή κατά την εγγραφή του στην Α΄ τάξη είναι υποχρεωμένος:  

• Να  δηλώσει τα πιθανά μαθήματα επιλογής και επιθυμία παρακολούθησης μαθημάτων  ξένης γλώσσας, 

όπως ορίζει κάθε φορά το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα.  

• Να δηλώσει αν θα χρειαστεί μεταφορά (πάσο) με την προϋπόθεση ότι δικαιούται..  

 

Για την έγγραφη κάθε μαθητή  χρειάζονται:  

1. μια φωτογραφία,  

2. Φ/Α δελτίου ταυτότητας ή πιστοποιητικό δήμου,  

3. αντίγραφο λογαριασμού της ΔΕΗ ή της ΔΕΥΑΞ και  

4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), συμπληρωμένο από γιατρό, το αργότερο μέχρι 30/9/21.  

Αν πρόκειται να μετακινείται με μαζικά μέσα συγκοινωνίας χρειάζεται και μια ακόμη φωτογραφία για την έκδοση 

Ειδικού Μαθητικού Δελτίου, το οποίο είναι προσωπικό του, αναγράφει το ονοματεπώνυμο του, τον αριθμό 

μητρώου στο σχολείο και τη διαδρομή.  

Η εγγραφή κάθε μαθητή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους µε τη φυσική 

παρουσία του κηδεμόνα για την υπογραφή του και συναίνεση στο ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ  του μαθητή ή στο 

διάστημα παράτασης το οποίο πιθανώς δίνεται από την πολιτεία. 

Κάθε μαθητής κατά την εγγραφή του στις Β΄ και Γ΄ τάξεις είναι υποχρεωμένος:  

1. Να επιλέξει τομέα σπουδών προσανατολισμού 

2. Να δηλώσει αν θα χρειαστεί μεταφορά (πάσο) με την προϋπόθεση ότι δικαιούται.  

Για την έγγραφη κάθε μαθητή  χρειάζονται μια φωτογραφία, πιστοποιητικό δημοτολογίου αν δεν τα έχει φέρει σε 
προηγούμενη τάξη.  

Αν πρόκειται να μετακινείται με μαζικά μέσα συγκοινωνίας χρειάζεται και μια φωτογραφία για την έκδοση 

Ειδικού Μαθητικού Δελτίου σημειώνοντας στο πίσω μέρος και το ονοματεπώνυμο του.  

Η εγγραφή κάθε μαθητή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/6 από τον κηδεμόνα  με την υποβολή σχετικής 

αίτησης στο σχολείο και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΣΥΝΔΡΟΜΗ Σ.Γ.& Κ. 

Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ενημερώνουμε ότι: 

Η ετήσια συνδρομή για το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων είναι 20€.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το ωράριο λειτουργείας πιθανώς να αναμορφώνεται σε περιόδους τηλεκπαίδευσης ή όταν ορίζεται 

εκ νέου από την πολιτεία. 

 

Για το σχολικό έτος 2021-22, λόγω των συνθηκών και για τον καλύτερο αερισμό των αιθουσών, το ωράριο του 

σχολείου είναι: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η ΏΡΑ  8:15 πμ  9:00 πμ  

2η ΏΡΑ  9:05πμ  9:50 πμ  

3η ΏΡΑ  10:00πμ  10:45 πμ  

4η ΏΡΑ  10:55 πμ  11:40 πμ  

5η ΏΡΑ  11:50 πμ  12:35 μμ  

6η ΏΡΑ  12:40 μμ  13:25 μμ  

7η ΏΡΑ  13:30 μμ  14:10 μμ  

1η ΏΡΑ  8:15 πμ  9:00 πμ  

2η ΏΡΑ  9:10πμ  9:50 πμ  

3η ΏΡΑ  10:05πμ  10:45 πμ  

4η ΏΡΑ  11:00 πμ  11:40 πμ  

5η ΏΡΑ  11:55 πμ  12:35 μμ  

6η ΏΡΑ  12:45 μμ  13:25 μμ  

7η ΏΡΑ  13:35 μμ  14:10 μμ  



Εσωτερικός  κανονισμός  λειτουργίας  2ου  ΓΕΛ Ξάνθης 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 29 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 –ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ….29 
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Ο Διευθυντής 

 

 

Γεώργιος Αργυρόπουλος 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται 

 

 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02                                              Ο Διευθυντής ΔΔΕ Ξάνθης  

και Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης  

 

 

 

Άννα Αγγελοπούλου                                                                                          Χρήστος Ιωαννίδης 
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