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                                                                          Εισαγωγή 
      Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου που συντάχθηκε 
όπως ορίζει η αριθμ. 13423/ΓΔ4/09-02-2021 Υ.Α., Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης,  βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την 
εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 
Ενσωματώνει όλες εκείνες τις  παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές αρχές  
προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες και διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες 
λειτουργίας του Σχολείου.  
     Σκοπός του είναι η εξασφάλιση όλων εκείνων των  προϋποθέσεων και των  
συνθήκων  που είναι απαραίτητες ώστε να επιτευχθούν  όσο καλύτερα 
γίνεται οι στόχοι  που θέτουμε κάθε φορά ως σχολείο και ως σχολική 
κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, 
βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες). 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από 
εισήγηση του Διευθυντή του  Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων. Πράξη 1η/13-09-2021 Συλλόγου Προσωπικού Ειδικού  
Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω. 
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                                 Φιλοσοφία του Σχολείου 
 

    Η Ειδική Εκπαίδευση είναι ένας σύνθετος  και περίπλοκος τομέας 
εκπαίδευσης  ενταγμένος στο κορμό της γενικής εκπαίδευσης. Έχει ως 
σκοπό, την εκπαίδευση όλων των μαθητών ανεξάρτητα από τις 
διαφορετικές – ιδιαίτερες ικανότητές τους.  
Το Σχολείο μας,  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω, ιδρύθηκε το 1982 με 
ΦΕΚ ίδρυσης 21-09-1981 τεύχος Α αρ. φύλλου 117. 
Φοιτούν μαθητές των Δήμων Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Αγ. Βαρβάρας. 
 
     Στόχος του Σχολείου μας είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών, η βελτίωση και αξιοποίηση των 
διαφορετικών-ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, η καλλιέργεια της 
αλληλοαποδοχής, της ενσυναίσθησης, της απόσβεσης των 
προκαταλήψεων, της ισότιμης κοινωνικής τους εξέλιξης, της ένταξής τους 
στην κοινωνική ζωή και επαγγελματική δραστηριότητα ανάλογα με τις 
δυνατότητές τους.   
 
    Βασική αρχή του Σχολείου είναι ότι όλα τα παιδιά μπορούν και θέλουν 
να μάθουν.  
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1.  Λειτουργία του Σχολείου 

I. Διδακτικό ωράριο 
Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος, τα διαλείμματα, 

ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού 
έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ.  

 
Για το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής: 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα 

o υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15. 
o έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15. 
o λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15 (εξάωρο) 

 

II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών 
Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15.  
H πλειοψηφία των μαθητών του Σχολείου μεταφέρεται με μισθωμένα σχολικά λεωφορεία από 

την Περιφέρεια Αττικής. Η παράδοση και η παραλαβή των μαθητών /μαθητριών στο σχολικό 
λεωφορείο γίνεται με ευθύνη των γονέων – κηδεμόνων, στο χρόνο και στο σημείο που έχει 
καθοριστεί ύστερα από συνεννόηση τους, με τη συνοδό του σχολικού λεωφορείου. Οι μεταφορείς, 
έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα που προβλέπονται από τα επικυρωμένα 
υγειονομικά  πρωτόκολλα.  Οι γονείς/κηδεμόνες οι οποίοι μεταφέρουν τους μαθητές  και τις 
μαθήτριες στο σχολείο με ίδια μέσα, για την ασφάλεια αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου, οφείλουν να ακολουθούν την καθορισμένη  ώρα προσέλευσης και αποχώρησης. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί μαθητής/μαθήτρια να προσέρχεται αργότερα ή να αποχωρεί 
νωρίτερα από την σχολική μονάδα, ύστερα από συνεννόηση του γονέα/κηδεμόνα με τη 
διεύθυνση του σχολείου. 

        Κατά την αποβίβαση των μαθητών/μαθητριών από τα σχολικά λεωφορεία τους, καθώς και κατά 
την επιβίβασή τους σε αυτά , υπεύθυνο είναι το σύνολο του προσωπικού του σχολείου.  
 

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 
 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

08:00-8:15 15’ Υποδοχή μαθητών/τριών 

08:15-09:40 85’ 1η διδακτική περίοδος 
(1η διδακτική ώρα 45 λεπτά) 
(2η διδακτική ώρα 40 λεπτά) 

09:40-10:00 20’ Διάλειμμα 

10:00-11:30 90’ 2η διδακτική περίοδος 
(3η διδακτική ώρα 45 λεπτά) 
(4η διδακτική ώρα 45 λεπτά) 
(σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων) 

11:30-11:45 15’ Διάλειμμα 

11:45-12:25 40’ 5η διδακτική ώρα 
(σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων) 

12:25-12:35 10’ Διάλειμμα 

12:35-13:15 40’ 6η διδακτική ώρα 
(λήξη υποχρεωτικού προγράμματος) 

13:15 Αποχώρηση 
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IV. Κατανομή τμημάτων  
      Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του 

ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του Διευθυντή. Σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, η επιλογή του κατάλληλου Αναλυτικού Προγράμματος για κάθε τμήμα γίνεται, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και αντλείται από 

το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ)  ή το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ) ή από  έναν συνδυασμό των παιδαγωγικών αρχών και των 

εκπαιδευτικών στόχων των ανωτέρω προγραμμάτων.. Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ).   

Η κατανομή των μαθητών/μαθητριών σε τμήματα γίνεται ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής 

και την καταχώρηση των μαθητών/μαθητριών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου του σχολείου με 

μοναδικό στόχο τη συγκρότηση τμημάτων, που να εξυπηρετούν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

των μαθητών/μαθητριών.  

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως 

εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του 

σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα 

γνωστικά αντικείμενα. 
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2.   Σχολική και Κοινωνική Ζωή  

Ι. Φοίτηση 
Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται 

από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες 
και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς 
σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την 
ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των 
μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους. 

      Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις 
αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας 
για τους μαθητές των τάξεων Α', και Δ' σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο. 
 

II. Σχολικοί χώροι 
Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά 

στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου 
αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό 
υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο 
ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές 
ώρες. Φροντίδα όλων να διατηρούνται οι χώροι καθαροί. 

 
III. Διάλειμμα 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, όπως έχει 
καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότητα 
ατυχημάτων. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας έχουν οριστεί οι προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των μαθητών 
και μαθητριών. 

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία, 

αφού κλειδώσει την αίθουσα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις 

αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου χωρίς την επίβλεψη μέλους του προσωπικού. 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος 
ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών). Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία που  
αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο 
προαύλιο. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να 
παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από 
τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του παραδίδεται, από 
τον γονέα/κηδεμόνα, σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου. 

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, οι εκπαιδευτικοί  παραλαμβάνουν από το προαύλιο  
τους  μαθητές/μαθήτριες με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα 
διδασκαλίας ή στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  

 
IV. Συμπεριφορά - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις 

Ο Διευθυντής: 
• Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, σε 
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συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την τήρηση της πειθαρχίας. 

• Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και 
τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης. 

• Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση 
τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς 

• Είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και 
αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας 
των μαθητών/μαθητριών. 

Οι εκπαιδευτικοί, το ΕΕΠ, το ΕΒΠ: 
• Εκπαιδεύουν και υποστηρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και 

τους στόχους της       εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

• Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, ή το υποστηρικτικό τους έργο  
εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των 
μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες  τους. 

• Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν 
και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. 

• Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης 
επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν για 
τη φοίτηση και την πρόοδο των παιδιών τους. 

• Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, 
εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 

• Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες 
παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 

• Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και 
το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 

• Συνεργάζονται με τον Διευθυντή τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την καλύτερη δυνατή 
παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και 
τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών. 

• Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα 
και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και 
επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της 
οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. 
 

Οι γονείς και κηδεμόνες: 
- Φροντίζουν για την επιμελή φοίτηση του  παιδιού τους και  ενημερώνουν σε  περίπτωση απουσίας 
του. 
- Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά, ώστε να 
ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου. 
- Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο για θέματα που αφορούν τους 
μαθητές/μαθήτριες, με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Σχολείου. 
- Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής 
κατάστασης - τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του 
παιδιού  και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου. 
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V. Καινοτόμες πρακτικές και παιδαγωγικές – εκπαιδευτικές επισκέψεις  
       Το Σχολείο σε συνεργασία με κλιμάκιο των Special Olympics  HELLAS πραγματοποιεί κάθε Σάββατο 
στον προαύλιο χώρο του Σχολείου δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ικανότητες και 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών/μαθητριών. 
       Εφαρμόζει, σε συνεργασία με το ινστιτούτο ΠΡΟΛΗΨΙΣ, το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» που έχει ως 
σκοπό την υιοθέτηση από τους μαθητές/μαθήτριες  υγιεινού τρόπου συμπεριφοράς στην διατροφή 
τους. 
      Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση εκδρομών, εκπαιδευτικών και διδακτικών  δράσεων 
πραγματοποιούνται όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Οι δράσεις αυτές έχουν βιωματικό και 
διαθεματικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων 
σπουδών και στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και της αυτονομίας   των 
μαθητών/μαθητριών. 

Από το σχολικό έτος 2021-22 σύμφωνα με τις υπ.αριθμ.94263/ΓΔ4/2021 (Β΄3567), 

Φ.31/94185/Δ1/2021 (Β΄3791) και 94189/Δ3/03-08-2021(Β΄3540) Υ.Α. εφαρμόζονται στο σχολείο 

μας τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. 
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3.   Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου  

Ι. Επικοινωνία και  συνεργασία σχολείου-οικογένειας 
       Η επικοινωνία και η  συνεργασία μεταξύ Σχολείου και οικογένειας αποτελεί  πολύ σημαντική 
παράμετρο για τη συνολική λειτουργία του Σχολείου. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο 
ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 
      Για  αυτό τον λόγο, οι γονείς/κηδεμόνες, πέρα από την τακτική ενημέρωση που έχουν κάθε 
μήνα, από τους εκπαιδευτικούς και το υποστηρικτικό προσωπικό, μπορούν να ενημερώνονται 
εκτάκτως για οποιοδήποτε θέμα αφορά το παιδί τους,  από το προσωπικό του Σχολείου. 

     Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον και υποχρέωση λαμβάνοντας υπόψη τη βασική αρχή του 
σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού να παράσχει  κάθε δυνατή βοήθεια 
(συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, επικοινωνία με εξωσχολικούς δημόσιους φορείς) που θα χρειαστεί  
ο κάθε μαθητής/μαθήτρια, ή γονέας/κηδεμόνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων  του.   

    Οι κατ’ οίκον εργασίες όταν και αν ανατεθούν από τον /την εκπαιδευτικό του τμήματος, 
αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη, τρόπο δημιουργικής απασχόλησης 
των μαθητών/μαθητριών με τους γονείς/κηδεμόνες. Σε καμία περίπτωση δεν δρουν επιβαρυντικά 
στις εξωσχολικές δραστηριότητες και την ξεκούραση του μαθητή/μαθήτριας.  Η εμπιστοσύνη 
μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την επίτευξη των 
στόχων του Σχολείου. 

 

II. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
    Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. 
Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, 
αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 
      

III. Σχολικό Συμβούλιο 
 Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Δ/ντής του 

Σχολείου ως Πρόεδρος, τρεις εκπαιδευτικοί δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκ των 
οποίων το ένα μέλος είναι αιρετό και ένας εκπρόσωπος του   Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.  Έργο 
του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εισήγηση προς τον Διευθυντή του Σχολείου θεμάτων που 
αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Σχολείου, στην ασφάλεια και στην πρόληψη 
ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής. 
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4.   Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους  

I. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες 

συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας 
και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας 
έναντι των κινδύνων αυτών. 

Για την προστασία από έκτακτα φυσικά και καιρικά  φαινόμενα (σεισμοί, δριμύ ψύχος, 
πυρκαγιά)  έχει καταρτιστεί Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.  

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 
μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντής, οφείλουν να συμμορφώνονται και να 
ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, 
ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας 
και την ασφάλεια των μελών της. 

 
II. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο 
διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας. 

 

 
 
 

5. Προσωπικά δεδομένα  
    Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των 

γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους. 
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6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του  

 Η τήρηση από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο 
επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό)  του Εσωτερικού Κανονισμού, 
με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο του κάθε παράγοντα, αποτελεί προϋπόθεση της 
εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί    το  Σχολείο να 
οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 
περίπτωση από τον Διευθυντή  τον Σύλλογο Προσωπικού και την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 
Έργου.  

 

 

 
 

                   Σεπτέμβριος 2021 
 

                     Ο Διευθυντής 
 
 
                                                                          Στεφανόπουλος Ευάγγελος 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εγκρίνεται 
 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Πολιτικής 
 
 
 
 
 
 
Μαρία Δερέκα 
 
Ημερομηνία…………………………………… 
 
 

Η Διευθύντρια  Εκπαίδευσης ΠΕ Γ Αθήνας 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία Παπαδημητρίου 
 
Ημερομηνία…………………………………… 
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