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Αγαπεηέ μαζεηή θαη αγαπεηή μαζήηνηα,  

Τμ ζπμιείμ δεκ απμηειεί μόκμ έκα πώνμ μάζεζεξ. Είκαη θαη μηα μηθνμγναθία ηεξ θμηκςκίαξ, θαζώξ μέζα ζε αοηό 

ακαπηύζζμκηαη πμηθίιεξ ζπέζεηξ πμο ζε πνμεημημάδμοκ γηα ηεκ μμαιή ζμο έκηαλε ζημ θμηκςκηθό ζύκμιμ. Επμμέκςξ, 

γηα κα ιεηημονγήζεη ζςζηά, έπεη ακάγθε από μνηζμέκμοξ θακόκεξ, ημοξ μπμίμοξ μθείιεηξ κα γκςνίδεηξ θαη κα 

εθανμόδεηξ, όπη από θόβμ αιιά από αίζζεμα εοζύκεξ. Οη θακόκεξ αοημί δεμημονγμύκ μνηζμέκεξ οπμπνεώζεηξ, πάκς 

ζηηξ μπμίεξ ζηενίδμκηαη ηα δηθαηώμαηά ζμο. Ο ζεβαζμόξ ηςκ δηθαηςμάηςκ θαη ε οπεύζοκε ζηάζε απέκακηη ζηηξ 

οπμπνεώζεηξ πμο απμννέμοκ από ημοξ ζπμιηθμύξ θακόκεξ, δηαζθαιίδμοκ μηα ανμμκηθή ζπμιηθή δςή θαη ηαοηόπνμκα 

ζε πνμεημημάδμοκ ώζηε κα γίκεηξ οπεύζοκμξ θαη εκενγόξ πμιίηεξ μέζα ζηεκ θμηκςκία. 

Α. ΒΑΟΖΗΜΖ ΗΑΚΜΚΓΟ 

1. Ε έγθαηνε πνμζέιεοζε ηςκ μαζεηώκ ζημ ζπμιείμ (ςξ ηηξ 8.ΟΟ ημ ανγόηενμ) ελαζθαιίδεη ηεκ εύνοζμε 

εθανμμγή ημο ζπμιηθμύ μαξ πνμγνάμμαημξ.  

2. Ε πνςηκή ζογθέκηνςζε με ηεκ πνμζεοπή θαη ηηξ ακαθμηκώζεηξ είκαη ακαπόζπαζημ θμμμάηη ηεξ ζπμιηθήξ δςήξ, 

ζηεκ μπμία μθείιμομε όιμη κα ζομμεηέπμομε.  

3. Μαζεηέξ πμο πνμζένπμκηαη με θαζοζηένεζε (έςξ θαη 10 ιεπηά) θαηά ηεκ 1ε δηδαθηηθή ώνα γίκμκηαη δεθημί 

μόκμ μεηά από άδεηα ηεξ Δηεύζοκζεξ. Σε πενίπηςζε επακαιαμβακόμεκεξ ανγμπμνίαξ ή θαζοζηένεζεξ πένακ 

ηςκ δέθα ιεπηώκ θαηαπςνίδεηαη απμοζία θαη εκεμενώκεηαη μ θεδεμόκαξ ημο μαζεηή.  

4. Οπμηαδήπμηε θαζοζηενεμέκε πνμζέιεοζε θαηά ηηξ οπόιμηπεξ δηδαθηηθέξ ώνεξ δεκ επηηνέπεηαη θαη ζ΄ αοηέξ 

ηηξ πενηπηώζεηξ επίζεξ θαηαπςνίδεηαη απμοζία.  

5. Σε πενίπηςζε πμο μαζεηήξ απμοζηάδεη από ημ μάζεμά ημο θαηά ηηξ εκδηάμεζεξ ώνεξ δηδαζθαιίαξ πςνίξ ηεκ 

άδεηα ημο δηδάζθμκηα θαζεγεηή εκεμενώκεηαη ε Δηεύζοκζε ημο Σπμιείμο.  

6. Σε πενίπηςζε απμοζίαξ ημο μαζεηή από ηε δηδαθηηθή ώνα πνμθεημέκμο κα ζομμεηάζπεη ζε ελςδηδαθηηθή 

δναζηενηόηεηα (γημνηέξ, 15μειέξ, πνόβα θ.ιπ.) μ μαζεηήξ πνέπεη πνώηα κα πάνεη άδεηα από ημκ δηδάζθμκηα 

εθπαηδεοηηθό γηα κα απμοζηάζεη από ημ μάζεμά ημο.  

7. Γάκ επακεηιεμμέκςξ απμοζηάδεη αδηθαημιόγεηα μαζεηήξ από ζογθεθνημέκμ μάζεμα, ημ ζέμα παναπέμπεηαη ζημ 

Σύιιμγμ Δηδαζθόκηςκ, πνμθεημέκμο κα παναθηενηζηεί ειιηπήξ ε θμίηεζε ημο μαζεηή ζημ μάζεμα αοηό.  

8. Ε απμπώνεζε ημο μαζεηή από ημ Σπμιείμ πνηκ από ηε ιήλε ηςκ μαζεμάηςκ γίκεηαη μόκμ γηα ελαηνεηηθά 

ζμβανμύξ ιόγμοξ με γναπηή άδεηα από ηε Δηεύζοκζε θαη πάκηα μεηά από επηθμηκςκία με ημοξ γμκείξ. Σε 

δηαθμνεηηθή πενίπηςζε πνμβιέπμκηαη ζπμιηθέξ θονώζεηξ γηα ημ μαζεηή.  

9. Ακ πανμοζηαζηεί ακάγθε ακαπώνεζεξ θαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμύ ςνανίμο (π.π. αζζέκεηα) γίκεηαη πάκημηε 

με ηε ζοκμδεία γμκέα ή θεδεμόκα θαη θοζηθά αθμύ εκεμενςζεί γη’αοηό μ εθπαηδεοηηθόξ ηεξ ηάλεξ ή ε 

Δηεοζύκηνηα θαη αθμύ μ γμκέαξ ή θεδεμόκαξ οπμγνάρεη ηε ζπεηηθή οπεύζοκε δήιςζε.  

10. Ακ μ μαζεηήξ πνεηαζηεί κα απμοζηάζεη από ημ μάζεμα γηα μπμημδήπμηε ιόγμ οπμπνεςηηθά πνέπεη κα δεηήζεη 

ηεκ άδεηα ημο εθπαηδεοηηθμύ.  

11. Ε εοζύκε γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ παηδηώκ μεηά ημ ςνάνημ ιεηημονγίαξ ακήθεη απμθιεηζηηθά ζημ γμκέα ή 

θεδεμόκα. Οη γμκείξ-θεδεμόκεξ είκαη οπμπνεςμέκμη κα γκςνίδμοκ ημ ςνάνημ ηςκ παηδηώκ ημοξ θαη κα 

εκεμενώκμκηαη από ηηξ ακαθμηκώζεηξ ημο ζπμιείμο.   

12. Γεκηθά, ημ δήηεμα ηςκ απμοζηώκ είκαη ηδηαίηενα θαζμνηζηηθό γηα ηεκ μμαιή θμίηεζε ημο μαζεηή ζηε 

Δεοηενμβάζμηα Γθπαίδεοζε θαη γη’ αοηό πνέπεη αθεκόξ κα ειέγπεηαη ηαθηηθά από ημοξ γμκείξ μ ανηζμόξ ηςκ 

απμοζηώκ.  

ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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13. Δεκ επηηνέπεηαη, γηα ιόγμοξ αζθάιεηαξ, ζε μπμημδήπμηε ελςζπμιηθό πνόζςπμ, εθηόξ από ημοξ γμκείξ θαη ημοξ 

θεδεμόκεξ ηςκ μαζεηώκ ε είζμδμξ ζημ πώνμ ημο Σπμιείμο. Ηαηά ζοκέπεηα, ε ζοκάκηεζε μαζεηή με ηέημηα 

πνόζςπα ζημ πώνμ ημο Σπμιείμο απμηειεί πανάπηςμα θαη ηημςνείηαη. Σε πενίπηςζε ηδηαίηενεξ ακάγθεξ, ε 

ζοκάκηεζε αοηή πναγμαημπμηείηαη ζημ πώνμ ημο Γναθείμο θαη μεηά από άδεηα ηεξ Δηεύζοκζεξ. 

14. Γίκαη πμιύ ζεμακηηθή ε πανμοζία θαη ζομμεημπή όιςκ ηςκ μαζεηώκ ζηηξ επεηεηαθέξ εθδειώζεηξ θαζώξ θαη 

ζηηξ ιμηπέξ πμιηηηζηηθέξ εθδειώζεηξ ημο ζπμιείμο.  

15. Σηεκ Α΄ Γομκαζίμο μη γμκείξ μθείιμοκ κα πνμζθμμίδμοκ ζημ ζπμιείμ ημ Αημμηθό Δειηίμ Ργείαξ πμο επηηνέπεη 

ηε ζομμεημπή ημο μαζεηή ζημ μάζεμα ηεξ Φοζηθήξ Αγςγήξ. Γπηπιέμκ, γηα ηε ζομμεημπή ηςκ μαζεηώκ ζημ εκ 

ιόγς μάζεμα απαηημύκηαη αζιεηηθή θόνμα θαη θαηάιιεια αζιεηηθά παπμύηζηα.  

16. Απαγμνεύεηαη αοζηενά ημ θάπκηζμα ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο. Ε με ζομμόνθςζε με ημ ζογθεθνημέκμ θακόκα 

ζοκεπάγεηαη ηδηαίηενα αοζηενέξ θονώζεηξ.  

17. Δεκ επηηνέπεηαη ζημοξ μαζεηέξ κα θένκμοκ θηκεηά ηειέθςκα ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο, μύηε θαη κα 

πνεζημμπμημύκ ειεθηνμκηθέξ ζοζθεοέξ γηα ηε βηκηεμζθόπεζε, ηε ιήρε θςημγναθηώκ θαη ηεκ θαηαγναθή 

ζοκμμηιηώκ.  

18. Γεκηθά απαγμνεύεηαη ε θαημπή μπμημοδήπμηε επηθίκδοκμο μνγάκμο ή απαγμνεομέκεξ μοζίαξ. 

19. Ε θύιαλε θαη θνμκηίδα ζπμιηθώκ εθμδίςκ θαη ηςκ πνμζςπηθώκ ακηηθεημέκςκ (ι.π. μαζεηηθόξ οπμιμγηζηήξ) 

απμηειεί εοζύκε θαη απμθιεηζηηθή οπμπνέςζε ημο θάζε μαζεηή. Γπηπιέμκ, γηα πνμιεπηηθμύξ ιόγμοξ δεκ 

επηηνέπεηαη ε θαημπή μεγάιςκ πνεμαηηθώκ πμζώκ ή ακηηθεημέκςκ μεγάιεξ αλίαξ.  

20. Τμ ζπμιηθό βηβιίμ πανέπεηαη δςνεάκ γηα πνήζε ηςκ μαζεηώκ. Ε θαθή πνήζε, ε θαθμπμίεζε, ημ θάρημμ, ε 

έιιεηρε δοκαηόηεηαξ κα λακαπνεζημμπμηεζεί, πένα από ηεκ μηθμκμμηθή δηάζηαζε, έπμοκ ςξ μεγαιύηενε 

ανκεηηθή ζοκέπεηα ημκ εοηειηζμό ηεξ έκκμηαξ ημο βηβιίμο. 

21. Τέιμξ, μη μαζεηέξ μθείιμοκ κα εκεμενώκμκηαη από ημοξ πίκαθεξ ακαθμηκώζεςκ θαη ηεκ ηζημζειίδα ημο 

Σπμιείμο γηα ζέμαηα πμο αθμνμύκ ηε ζπμιηθή δςή.  

22. Ο ζεβαζμόξ πνμξ ημοξ θακόκεξ ημο ζπμιείμο δεκ ζα πνέπεη κα πενημνίδεηαη εκηόξ ηςκ ηεηπώκ ηεξ ηάλεξ αιιά 

κα πνμεθηείκεηαη θαη ζημοξ οπόιμηπμοξ πώνμοξ ημο ζπμιείμο θαζώξ θαη ζε δναζηενηόηεηεξ πμο απμηειμύκ 

πνμέθηαζε ηεξ ζπμιηθήξ δςήξ.  

23. Γηδηθόηενα, παναθηενίδμκηαη από ζαθέξ θαη ζογθεθνημέκμ πιαίζημ θακόκςκ:  

Α) Οη πώνμη ημο ζπμιείμο  

Β) Τα ζπμιηθά ιεςθμνεία  

Γ) Οη εθπαηδεοηηθέξ επηζθέρεηξ, μη εμενήζηεξ θαη πμιοήμενεξ Γθδνμμέξ  

 

Β. ΟΠΕΚ ΠΑΛΕ 

1. Μπαίκς ζηεκ αίζμοζα μόιηξ πηοπήζεη ημ θμοδμύκη θαη πενημέκς ηεκ έκανλε ημο μαζήμαημξ θαζηζμέκμξ ζημ 

ζνακίμ μμο. Ακ έπς γομκαζηηθή ή ενγαζηενηαθό μάζεμα πενημέκς ζημ γομκαζηήνημ ή ζημ ακηίζημηπμ 

ενγαζηήνημ.  

2. Σε πενίπηςζε ανγμπμνίαξ, μπμηαδήπμηε ώνα, πνέπεη κα πενάζς μπςζδήπμηε από ημ Γναθείμ ηεξ 

Δηεύζοκζεξ, γηα κα πάνς ζεμείςμα. 

3. Φένκς πάκηα ηα βηβιία θαη ηα ηεηνάδηά μμο ζημ μάζεμα.  

4. Δηαβάδς θαζεμενηκά ζημ ζπίηη θαη ένπμμαη πνμεημημαζμέκμξ/ε.  

5. Γίμαη πεηζανπεμέκμξ ζηε ηάλε θαη παναθμιμοζώ ημκ θαζεγεηή με πνμζμπή πςνίξ κα εκμπιώ ημοξ ζομμαζεηέξ 

μμο. Γίμαη εογεκηθόξ με όιμοξ. Δεκ εγθαηαιείπς ηεκ δηδαζθαιία πανά μόκμ με άδεηα ημο θαζεγεηή θαη ηεξ 

δηεοζύκηνηαξ.  

6. Δεκ δηαθόπης ημ μάζεμα πςνίξ ηεκ άδεηα ημο θαζεγεηή μμο. Σεθώκς ημ πένη μμο θαη πενημέκς ηεκ άδεηα ημο 

θαζεγεηή μμο γηα κα μηιήζς.  

7. Όηακ δεκ θαηαιαβαίκς θάηη, νςηώ ημκ θαζεγεηή μμο. Δεκ κηνέπμμαη θαη δε θμβάμαη ηη ζα πμοκ μη ζομμαζεηέξ 

μμο. 
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8. Τμ θηιηθό θιίμα μέζα ζηεκ ηάλε είκαη επηζομία όιςκ. Δεκ πνέπεη όμςξ μη μαζεηέξ κα λεπενκμύκ ηα όνηα ηεξ 

εοπνέπεηαξ. Γηα κα μηιήζεη θάπμημξ μαζεηήξ ζηεκ ηάλε, ζεθώκεη ημ πένη θαη πενημέκεη κα ημο δμζεί μ ιόγμξ.  

9. Ε αοζάδεηα θαη μη ακηηννήζεηξ πμο δηαηοπώκμκηαη με αγέκεηα ζεςνμύκηαη θαθή ζομπενηθμνά θαη ηημςνμύκηαη 

ακαιόγςξ. 

10. Οη μαζεηέξ πνέπεη κα ζέβμκηαη ηε γκώμε θαη ηεκ ηδηαίηενε πνμζςπηθόηεηα ηςκ άιιςκ. Δεκ θάκμοκ εηνςκηθά 

ζπόιηα, θαθόβμοιε ή πνμζβιεηηθή θνηηηθή. 

11. Όηακ ζε έθηαθηεξ πενηπηώζεηξ δεκ γίκεηαη μάζεμα ζε θάπμημ ημήμα ιόγς ηεξ απμοζίαξ ημο θαζεγεηή ή γηα 

άιιμ ιόγμ, μη μαζεηέξ δεκ πνέπεη κα εκμπιμύκ ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ θαη ημοξ θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ. 

12. Τμ μάζεμα ηειεηώκεη με ημ πηύπεμα ημο θμοδμοκημύ, αιιά δεκ απμπςνεί θακείξ πνηκ δώζεη ηεκ άδεηα μ 

θαζεγεηήξ.  

13. Ε πνμζέιεοζε ζηα πνμαηνεηηθά μαζήμαηα (π.π. εκηζποηηθή δηδαζθαιία, πμνςδία) είκαη απμθιεηζηηθά εοζύκε 

ημο γμκέα/θεδεμόκα. 

 

Γ. ΟΠΑ ΔΖΑΘΓΖΙΙΑΠΑ 

1. Σημ ζπμιείμ, όπςξ θαη ζε θάζε δναζηενηόηεηα, ηα δηαιείμμαηα απμηειμύκ μηα ακαγθαία γηα όιμοξ απόδναζε 

από ημοξ εκηαηηθμύξ νοζμμύξ ενγαζίαξ θαη μηα επηβεβιεμέκε αιιαγή παναζηάζεςκ.  

2. Αμέζςξ μεηά ημ θηύπεμα ημο θμοδμοκημύ γηα δηάιεημμα είκαη ακαγθαία ε έλμδμξ ζημ πώνμ ηεξ αοιήξ.  

3. Δεκ επηηνέπεηαη ζημοξ μαζεηέξ κα παναμέκμοκ ζηηξ αίζμοζεξ δηδαζθαιίαξ θαηά ηεκ ώνα ηςκ δηαιεημμάηςκ ή 

ζημοξ δηαδνόμμοξ όηακ μ θαηνόξ είκαη θαηάιιειμξ ή κα εηζένπμκηαη ζηηξ αίζμοζεξ άιιςκ ηάλεςκ.  

4. Σε πενίπηςζε βνμπήξ μη μαζεηέξ παναμέκμοκ εκηόξ ημο θηηνίμο πςνίξ κα ηνέπμοκ. 

Δεκ επηηνέπεηαη ζε θαμηά πενίπηςζε ε έλμδμξ μαζεηή από ημ Σπμιείμ πςνίξ εκεμένςζε ημο οπεύζοκμο 

θαζεγεηή ή ηεξ Δηεύζοκζεξ. 

5. Δεκ επηηνέπεηαη, γηα ιόγμοξ ογείαξ, ε άζθμπε παναμμκή ηςκ μαζεηώκ ζημοξ πώνμοξ ηςκ απμπςνεηενίςκ.  

6. Ναηπκίδηα πμο ζέημοκ ζε θίκδοκμ ηεκ αζθάιεηα ηε δηθή ζμο θαη ηςκ ζομμαζεηώκ ζμο δεκ επηηνέπμκηαη.  

7. Απαγμνεύεηαη ημ θάπκηζμα ζε θάζε πώνμ ημο ζπμιείμο.  

8. Οη όπμηεξ δηαθμνέξ μεηαλύ ηςκ μαζεηώκ πνέπεη κα ιύκμκηαη με ημ δηάιμγμ θαη όπη με ηεκ πνμζθογή ζηε βία. 

Σε θάζε πενίπηςζε, όμςξ, απαγμνεύμκηαη μη οβνηζηηθέξ εθθνάζεηξ πμο οπμβαζμίδμοκ ηεκ πμηόηεηα ηςκ 

ζπέζεςκ μεηαλύ ηςκ μαζεηώκ θαη ελαιείθμοκ θάζε έκκμηα αλημπνέπεηαξ.  

9. Απαηηείηαη πνμζμπή ζηε ζομπενηθμνά θαη ηηξ εκένγεηεξ πμο μπμνεί κα πνμζβάιμοκ ή κα πνμθαιέζμοκ 

ηναομαηηζμό.  

10. Γηα μπμημδήπμηε πνόβιεμα θαηά ηε δηάνθεηα ημο δηαιείμμαημξ, μπμνείξ κα απεοζύκεζαη ζημοξ θαζεγεηέξ πμο 

επηηενμύκ ζημοξ δηάθμνμοξ πώνμοξ ημο ζπμιείμο, θνμκηίδμκηαξ κα ζέβεζαη θαη κα αθμιμοζείξ ηηξ ζοζηάζεηξ 

ημοξ.  

11. Γηα ηε πνήζε μμοζηθμύ μνγάκμο ή αίζμοζαξ μμοζηθήξ δηδαζθαιίαξ θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ δηαιεημμάηςκ είκαη 

απαναίηεηε ε άδεηα από ημκ θαζεγεηή ηεξ μμοζηθήξ.  

 

Δ. ΟΠΜΡΟ ΩΞΜΡΟ ΠΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ 

1. Ο ζεβαζμόξ πνμξ ημ πώνμ, όπμο θαζεμενηκά δεηξ θαη πενκάξ έκα μεγάιμ μένμξ ηεξ εμέναξ ζμο, ζα πνέπεη κα 

ζεςνείηαη αοημκόεημξ. Σε ακηίζεηε πενίπηςζε, πνώημξ εζύ πάιη ζα βηώζεηξ ηηξ ανκεηηθέξ ζοκέπεηεξ.  

2. Μάζε κα δηαηενείξ ηεκ θαζανηόηεηα θαη ηεκ ηάλε ζημοξ πώνμοξ ημο ζπμιείμο, δείπκμκηαξ ζε θάζε πενίπηςζε 

ημκ πμιηηηζμό ζμο.  

3. Φνεζημμπμίεζε ημοξ θάδμοξ απμννημμάηςκ θαη απόθογε ηηξ θζμνέξ ζημ πώνμ, όπμο δεηξ ημ μηζό πνόκμ ηεξ 

θαζεμενηκόηεηάξ ζμο.  

4. Ζδηαίηενα μθείιεηξ κα ζέβεζαη θαη κα πνμζηαηεύεηξ ημκ ειεθηνμκηθό ελμπιηζμό (γηα πανάδεηγμα, δηαδναζηηθμύξ 

πίκαθεξ, βηκηεμπνμβμιείξ) θαζώξ θαη ημκ μμοζηθό ελμπιηζμό ηεξ αίζμοζαξ μμοζηθήξ πμο ζομβάιιμοκ ζηεκ 

πμημηηθή ακαβάζμηζε ηςκ μαζεμάηςκ πανέπμκηάξ ζμο μμκαδηθέξ εοθαηνίεξ γηα ορειμύ επηπέδμο εθπαίδεοζε.  
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5. Δεκ επηηνέπεηαη κα θαηακαιώκεηξ μέζα ζηεκ αίζμοζα ηνόθημα ή ακαροθηηθά θαηά ηε δηάνθεηα ημο μαζήμαημξ.  

6. Οη θμηκόπνεζημη πώνμη (δηάδνμμμη, ημοαιέηεξ, γήπεδα θ.ιπ.) πνεζημμπμημύκηαη από όιμοξ. Γη’ αοηό θαη είκαη 

εοζύκε όιςκ κα ημοξ δηαηενμύκ εοπνεπείξ θαη θαζανμύξ.  

7. Με ηε δηθή ζμο ζομβμιή μπμνεί θαη πνέπεη κα ακαβαζμίδεηαη αηζζεηηθά ημ ζπμιηθό πενηβάιιμκ, μέζα ζημ μπμίμ 

θηκείζαη. Τμ ζπμιείμ μαξ όπη απιώξ επηηνέπεη ακάιμγεξ πνςημβμοιίεξ αιιά θαη ζε πνμηνέπεη ζε ηέημημο είδμοξ 

αηζζεηηθέξ πανεμβάζεηξ.  

8. Μέζα ζηεκ αίζμοζα δηδαζθαιίαξ ε ζέζε ζμο είκαη ζογθεθνημέκε θαη δεκ μπμνεί κα αιιάλεη πανά μόκμ με ηεκ 

έγθνηζε ημο οπεύζοκμο θαζεγεηή ημο ημήμαηόξ ζμο.  

9. Ηαηά ηεκ ώνα ημο μαζήμαημξ μθείιεηξ κα ζοκενγάδεζαη με ημκ θαζεγεηή θαη ημοξ ζομμαζεηέξ ζμο ζε 

αημόζθαηνα αιιειμζεβαζμμύ. Ε ώνα ημο μαζήμαημξ είκαη ηδηαίηενα ζεμακηηθή θαη δεκ πνέπεη κα ακαζηαηώκεηαη 

από άζθμπεξ πανεμβάζεηξ ή δηαθμπέξ.  

10. Γπηπιέμκ, μθείιεηξ κα ακαγκςνίδεηξ θαη κα ζέβεζαη ημ δηθαίςμα ηςκ ζομμαζεηώκ ζμο γηα μάζεζε θαζώξ θαη ημ 

δηθαίςμα ημο θαζεγεηή ζμο κα δηδάλεη. 

11. Οη θναζηηθέξ πνμζβμιέξ, μη ύβνεηξ θαη, πμιύ πενηζζόηενμ, ε ζςμαηηθή βία θαηά ηςκ ζομμαζεηώκ είκαη 

απανάδεθηεξ πνάλεηξ, πμο επενεάδμοκ πμιύ ημκ παναθηενηζμό ηεξ δηαγςγήξ. Τμ ίδημ απανάδεθηε πνάλε 

ζεςνείηαη θαη ε δηάδμζε θεμώκ, μ απμθιεηζμόξ ζομμαζεηή από μμαδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ή ροπαγςγηθέξ 

δναζηενηόηεηεξ ή ε παναθίκεζε ηνίηςκ γηα ηεκ απμμόκςζε αοηώκ. 

12. Σημοξ αζιεηηθμύξ πώνμοξ, είκαη επηβεβιεμέκμ κα αθμιμοζείξ πηζηά ηηξ μδεγίεξ ηςκ θαζεγεηώκ Φοζηθήξ 

Αγςγήξ θαη κα ζομπενηθένεζαη ζύμθςκα με ημοξ θακόκεξ ηεξ εογεκμύξ άμηιιαξ θαη ημο μμαδηθμύ πκεύμαημξ. 

Γπηπιέμκ, μθείιεηξ κα πνμζηαηεύεηξ θαη κα μεκ θαηαζηνέθεηξ ημκ αζιεηηθό ελμπιηζμό.  

13. Τέιμξ, μεκ λεπκάξ πςξ θάζε ζθόπημε νύπακζε ή θζμνά ζημοξ πώνμοξ ημο ζπμιείμο ηημςνείηαη.  

14. Δηδάζθμκηεξ θαη μαζεηέξ ζοκαηζζάκμκηαη ημ πνέμξ ημοξ κα ζέβμκηαη θαη κα θνμκηίδμοκ ημ πενηβάιιμκ θαη κα 

πνμζηαηεύμοκ ηεκ πενημοζία ημο Σπμιείμο πμο ακήθεη ζε όιμοξ. Ε μπμηαδήπμηε ιμηπόκ θζμνά εθηόξ από ηεκ 

ηημςνία ζοκεπάγεηαη θαη ηεκ μηθμκμμηθή επηβάνοκζε ημο οπαηηίμο γηα ηεκ απμθαηάζηαζή ηεξ. Σε πενίπηςζε 

ακηηθεημεκηθήξ αδοκαμίαξ πνμζδημνηζμμύ ημο οπαηηίμο, ε δεμία επηβανύκεη ηε Μαζεηηθή Ημηκόηεηα. 

15. Ε εμθάκηζή ζμο πνέπεη κα ανμόδεη ζηε μαζεηηθή ζμο ηδηόηεηα. Ε αμθίεζε δεκ πνέπεη κα πνμθαιεί ημ θμηκό 

αίζζεμα ηςκ θαζεγεηώκ θαη ηςκ ζομμαζεηώκ ζμο. Τμ ζπμιείμ είκαη πώνμξ πκεομαηηθήξ θαιιηένγεηαξ θαη όπη 

επίδεηλεξ ηεξ εκδομαζίαξ ζμο. 

16. Απαγμνεύεηαη ε θοθιμθμνία εκηύπςκ ζημ πώνμ ημο Σπμιείμο εθηόξ ηςκ εγθεθνημέκςκ από ημ ΥΠΑΖΘ, όπςξ 

θαη ε εμπμνία θαη δηαθήμηζε μπμημοδήπμηε πνμσόκημξ. Γηα ηεκ ακάνηεζε αθηζώκ ή άιιμο οιηθμύ ζημοξ πώνμοξ 

ημο ζπμιείμο μη μαζεηέξ πνέπεη κα απεοζύκμκηαη ζημ Σύιιμγμ ηςκ θαζεγεηώκ θαη ζηε Δηεύζοκζε. 

 

Γ. ΟΠΖΟ ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΓΗΠΜΟ ΟΜΘΓΖΜΡ 

1. Οη πενίπαημη απμηειμύκ έκα ακαπόζπαζημ θμμμάηη ηεξ ζπμιηθήξ δςήξ θαη μένμξ ημο εθπαηδεοηηθμύ μαξ 

πνμγνάμμαημξ, θαζώξ ζοκεηζθένμοκ ζηε βηςμαηηθή μάζεζε θαη απμηειμύκ πεγή πμιύηημςκ εμπεηνηώκ. Γη’ αοηό 

ημ ιόγμ ε ζομμεημπή ζμο ζε αοηέξ ζεςνείηαη οπμπνεςηηθή, εκώ ζ’ ακηίζεηε πενίπηςζε ζα θαηαπςνίδμκηαη 

ηζάνηζμεξ απμοζίεξ με ηηξ δηδαθηηθέξ ώνεξ πμο πνμβιέπμκηαη από ημ ςνμιόγημ πνόγναμμα ηςκ εμενώκ, θαηά 

ηηξ μπμίεξ πναγμαημπμημύκηαη.  

2. Οη εθπαηδεοηηθέξ επηζθέρεηξ, μη εθδνμμέξ θαη μη αζιεηηθέξ-πμιηηηζηηθέξ δημνγακώζεηξ απμηειμύκ πνμέθηαζε 

ηεξ ζπμιηθήξ ζμο δςήξ θαη γη’ αοηό ε εμθάκηζε θαη ε ζομπενηθμνά ζμο ζε αοηέξ πνέπεη κα είκαη ηδηαίηενα 

πνμζεθηηθή θαη εοπνεπήξ. Μεκ λεπκάξ όηη εθηόξ από ημκ εαοηό ζμο εθπνμζςπείξ θαη ημ ζύκμιμ ηεξ ζπμιηθήξ 

ζμο θμηκόηεηαξ.  

3. Να έπεηξ πάκηα οπόρε ζμο ηηξ γεκηθέξ ανπέξ ζομπενηθμνάξ πμο θαζμνίδμοκ ηε δςή ζμο ζημ ζπμιείμ θαη κα 

πεηζανπείξ ζημ πνόγναμμα, ημ ςνάνημ θαη ημοξ ζοκμδμύξ θαζεγεηέξ.  

4. Να είζαη εογεκηθόξ απέκακηη ζημοξ μδεγμύξ θαη ημοξ οπεοζύκμοξ ή ημοξ οπαιιήιμοξ ηςκ πώνςκ πμο 

επηζθέπηεζαη, δεηώκηαξ πμιηηηζμέκα θαη δηαθνηηηθά μηηδήπμηε πνεηάδεζαη.  
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5. Να ζομμεηέπεηξ εκενγεηηθά ζε μπμηαδήπμηε μμνθςηηθή δναζηενηόηεηα, ζεςνώκηαξ ηεκ πένα από παηδεοηηθή 

εμπεηνία θαη μηα εοθαηνία επηθμηκςκίαξ θαη αιιειεπίδναζεξ.  

 

ΟΠ. ΟΠΑ ΟΜΘΖΗΑ ΘΓΩΦΜΞΓΖΑ 

Μέζα ζημ ζπμιηθό ιεςθμνείμ, πνμέπεη ε ηήνεζε όιςκ ηςκ θακόκςκ αζθαιείαξ.  

Σογθεθνημέκα: 

1. Γίμαζηε ηδηαίηενα πνμζεθηηθμί θαηά ηεκ επηβίβαζε θαη απμβίβαζε.  

2. Μέκμομε θαζηζμέκμη ζηηξ ζέζεηξ μαξ θαη θμνάμε πάκηα δώκε αζθαιείαξ θαζ’ όιε ηε δηάνθεηα ηεξ μεηαθίκεζεξ.  

3. Απμθεύγμομε θςκέξ, ζμνύβμοξ, πεηνμκμμίεξ θαη γεκηθά μπμηαδήπμηε εκένγεηα μπμνεί κα απμζπάζεη ηεκ 

πνμζμπή ημο μδεγμύ από ημ δνόμμ θαη κα ζέζεη ζε θίκδοκμ ηεκ αζθάιεηα ηςκ μαζεηώκ.  

4. Οεβόμαζηε ημ πώνμ θαη δεκ πνμθαιμύμε ζ’ αοηόκ νύπακζε ή θζμνέξ.  

5. Φενόμαζηε με εογέκεηα θαη εοπνέπεηα απέκακηη ζημοξ άιιμοξ.  

6. Σομμμνθςκόμαζηε πάκηα ζηηξ οπμδείλεηξ ημο μδεγμύ.  

7. Μεκ λεπκάξ όηη ε ζομπενηθμνά ζμο ζημ ζπμιηθό επηβάιιεηαη κα είκαη ακάιμγε με ηε ζομπενηθμνά ζμο μέζα ζημ 

πώνμ ημο ζπμιείμο. Τμ ζπμιηθό ιεςθμνείμ απμηειεί πνμέθηαζε ημο ζπμιηθμύ πώνμο.  

 

Δ. ΓΖΔΖΗΓΟ ΑΞΙΜΔΖΜΠΕΠΓΟ 

Ακ είζαη επημειεηήξ: 

1. Ακαιαμβάκεηξ ηα θαζήθμκηά ζμο γηα μηα εβδμμάδα μαδί με έκακ άιιμ ζομμαζεηή ζμο. Οη δομ ζαξ μπμνείηε κα 

εκαιιάζζεζηε ζηα δηαιείμμαηα ηεξ θάζε εμέναξ.  

2. Οη επημειεηέξ παναιαμβάκμοκ ηεκ αίζμοζα ηεκ ηειεοηαία μένα ηεξ εβδμμάδαξ με ηε ιήλε ηςκ μαζεμάηςκ. 

Γιέγπεηξ ημ πώνμ θαη εκεμενώκεηξ ημκ οπεύζοκμ θαζεγεηή γηα ηοπόκ πνμβιήμαηα. Παναδίδεηξ ηεκ αίζμοζα 

ζημκ επόμεκμ επημειεηή με ηε ιήλε ηςκ μαζεμάηςκ ηεξ εβδμμάδαξ. 

3. Ηαηά ηα δηαιείμμαηα ακμίγεηξ ηα πανάζονα, γηα κα αενηζηεί ε αίζμοζα, θαζανίδεηξ ημκ πίκαθα, θνμκηίδεηξ γηα 

μανθαδόνμοξ θαη ζθμογγάνηα θαη ηαθημπμηείξ ηα μεηαθηκεμέκα ζνακία.  

4. Γεκηθόηενα, είζαη οπεύζοκμξ γηα ηεκ εοπνέπεηα ημο πώνμο, ηα ακηηθείμεκα θαη ημκ ελμπιηζμό ηεξ αίζμοζαξ, 

θαζώξ θαη γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ αημμηθώκ εηδώκ ηςκ ζομμαζεηώκ ζμο.  

5. Δεκ επηηνέπεηξ ζε θακέκα ζομμαζεηή ζμο ηεκ παναμμκή ζηεκ αίζμοζα, θαηά ημ δηάιεημμα. Γλαηνείηαη όπμημξ 

έπεη άδεηα από ηε Δηεύζοκζε ή ημκ εθεμενεύμκηα θαζεγεηή.  

6. Βεβαηώκεζαη ζε θάζε δηάιεημμα όηη ε αίζμοζα θιεηδώκεηαη. Σε πενίπηςζε πμο είκαη ακμηπηή δεηάξ ημ θιεηδί 

από ημκ εθεμενεύμκηα θαζεγεηή ή ημκ οπεύζοκμ εθπαηδεοηηθό θαη ηεκ θιεηδώκεηξ μ ίδημξ. 

7. Γηα θάζε ιεηημονγηθό πνόβιεμα απεοζύκεζαη ζημκ εθεμενεύμκηα θαζεγεηή πμο βνίζθεηαη ζημ πώνμ θμκηά ζηεκ 

ηάλε ζμο ή ζημκ θαζεγεηή οπεύζοκμ ημο ημήμαηόξ ζμο.  

8. Μεηά ημ ηέιμξ ημο δηαιείμμαημξ θαη μέπνη κα μπεη ζηεκ αίζμοζα μ δηδάζθςκ θαζεγεηήξ, έπεηξ μαδί με ημκ 

πνόεδνμ ηεκ εοζύκε γηα ηεκ πεηζανπία ημο ημήμαημξ.  

9. Σε πενίπηςζε ανγμπμνίαξ ημο δηδάζθμκημξ, μθείιεηξ κα εηδμπμηήζεηξ ηε Δηεύζοκζε. 

 

Ακ είζαη απμοζημιόγμξ: 

1. Οη απμοζημιόγμη ημο ημήμαημξ μνίδμκηαη από ημκ οπεύζοκμ θάζε ημήμαημξ με βάζε ηεκ βαζμμιμγία ημοξ θαηά 

ηε δηάνθεηα ημο πνμεγμύμεκμο ζπμιηθμύ έημοξ (έκαξ ηαθηηθόξ θαη έκαξ ακαπιενςμαηηθόξ). 

2. Ακ απμοζηάζεη μ έκαξ, ημ απμοζημιόγημ ακαιαμβάκεη μ άιιμξ θαη ακ απμοζηάζεηε θαη μη δύμ, ημ ακαιαμβάκεη μ 

επόμεκμξ ζηε βαζμμιμγία.  

3. Ηάζε πνςί παναιαμβάκεηξ ημ απμοζημιόγημ από ημ Γναθείμ ηςκ Δηδαζθόκηςκ.  

4. Σηεκ ανπή θάζε δηδαθηηθήξ ώναξ, ειέγπεηξ θαη θαηαγνάθεηξ ημοξ απόκηεξ ζομμαζεηέξ ζμο. Σηε ζοκέπεηα, 

παναδίδεηξ ζημ δηδάζθμκηα ημ απμοζημιόγημ, γηα κα ημ ειέγλεη θαη, ζημ ηέιμξ ηεξ ώναξ, γηα κα ημ οπμγνάρεη.  

5. Σημ πνώημ δηάιιεημα εκεμενώκεηξ ημκ οπεύζοκμ εθπαηδεοηηθό γηα ημοξ μαζεηέξ πμο απμοζηάδμοκ. 
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6. Με ηε ιήλε ηςκ μαζεμάηςκ ημπμζεηείξ ημ απμοζημιόγημ θαη ημ βηβιίμ ύιεξ ζημκ εηδηθό πώνμ ζημ Γναθείμ ηςκ 

Δηδαζθόκηςκ.   

7. Γεκηθόηενα, πνέπεη κα δηαηενείξ ημ απμοζημιόγημ ζε θαιή θαηάζηαζε ςξ επίζεμμ θαη ακακηηθαηάζηαημ 

έγγναθμ.  

8. Ο απμοζημιόγμξ θηηάπκεη ημ δηάγναμμα ηεξ αίζμοζαξ με ηε ζογθεθνημέκε ζέζε θάζε μαζεηή. Αιιαγή ζέζεξ 

γίκεηαη μόκμ από ημκ οπεύζοκμ θαζεγεηή ηεξ θάζε ηάλεξ. Τμ δηάγναμμα ημπμζεηείηαη ζημκ πίκαθα 

ακαθμηκώζεςκ ημο ημήμαημξ. 

9. Ο απμοζημιόγμξ ειέγπεηαη από ημκ θαζεγεηή, ημκ οπεύζοκμ, θαζεγεηή ημο ημήμαημξ, θαη ηε Δηεοζύκηνηα. 

 

Ε. ΜΖ ΑΝΜΡΟΖΓΟ 

Γίκαη ζεμακηηθό κα θαηακμήζεηξ πςξ ε θμίηεζή ζμο ζηε Μέζε Γθπαίδεοζε, ζύμθςκα με ηεκ Πμιηηεία, είκαη 

επηβεβιεμέκε θαη οπμπνεςηηθή. Ωξ εθ ημύημο, μη απμοζίεξ πμο πναγμαημπμηείξ δνμοκ εηξ βάνμξ ζμο, θαζώξ 

απμηειμύκ ακαζηαιηηθό πανάγμκηα γηα ηεκ μιμθιενςμέκε θαη πμημηηθή μόνθςζή ζμο. Τμ όνημ ηςκ απμοζηώκ πμο 

μπμνείξ κα πναγμαημπμηήζεηξ γηα κα πενάζεηξ ηεκ ηάλε είκαη 114. 

 

Να ζομάζαη όηη: 

Ε θάζε ςνηαία απμβμιή ζοκηζηά θαη απμοζία. 

 

Θ. ΔΖΗΑΖΩΙΑΠΑ 

Δεηώ από ημοξ θαζεγεηέξ μμο:  

 Να ζέβμκηαη ηεκ πνμζςπηθόηεηά μμο.  

 Να με θάκμοκ δηαθνίζεηξ ζε βάνμξ μμο.  

 Να με ακηημεηςπίδμοκ με επηείθεηα θαη θαηακόεζε.  

 Θέις κα ιαμβάκεηαη οπόρε ε γκώμε μμο, ηδίςξ όηακ δηαηοπώκεηαη ύζηενα από δηάιμγμ μέζα ζηηξ μαζεηηθέξ 

θμηκόηεηεξ. 

Ζ. ΗΡΞΩΟΓΖΟ – ΝΜΖΚΓΟ 

Όηακ δε ζομμμνθώκμμαη με ηηξ οπμδείλεηξ ηςκ θαζεγεηώκ μμο θαη ημοξ θακόκεξ ημο ζπμιείμο, ζα οπμζηώ ηηξ 

θονώζεηξ. Αοηέξ μπμνεί κα είκαη:  

 ε απιή παναηήνεζε,  

 ε επίπιελε,  

 ε απμβμιή (μία ή πενηζζμηένςκ εμενώκ),  

 ε μνηζηηθή απμμάθνοκζή μμο από ημ ζπμιείμ. 

 

 IA. ΓΖΔΖΗΑ ΙΓΠΞΑ COVID-19 

Οη μαζεηέξ πνέπεη: 

 κα ηενμύκ απμζηάζεηξ θαηά ηε δηάνθεηα όιεξ ηεξ εμέναξ ζημ ζπμιείμ (ζηεκ αίζμοζα, ζημοξ θμηκόπνεζημοξ 

πώνμοξ, ζηεκ αοιή, ζηεκ ημοαιέηα, ζημ θοιηθείμ θ.ιπ.) 

 κα θνμκηίδμοκ ηεκ ογηεηκή ηςκ πενηώκ (πιύζημμ με ζαπμύκη θαη κενό, ακηηζεπηηθό) θαη κα απμθεύγμοκ ηεκ 

επαθή ηςκ πενηώκ με ημ πνόζςπό ημοξ 

 κα μεκ ακηαιιάζζμοκ ακηηθείμεκα με ημοξ ζομμαζεηέξ θαη ζομμαζήηνηέξ ημοξ θαη κα πνεζημμπμημύκ μόκμ 

ηα δηθά ημοξ ακηηθείμεκα 

 κα μεκ πίκμοκ απεοζείαξ κενό από ηηξ βνύζεξ ημο ζπμιείμο αιιά κα πνεζημμπμημύκ παγμύνη ή μπμοθάιη 

 κα πνεζημμπμημύκ ζςζηά ηεκ πνμζηαηεοηηθή μάζθα 

 ζε βήπα ή θηένκηζμα κα θαιύπημοκ ηε μύηε ή ημ ζηόμα με ημ μακίθη ζημ ύρμξ ημο αγθώκα ή πανημμάκηηιμ  

 κα απέπμοκ από ημ ζπμιείμ ζε πενίπηςζε πμο εθδειώζμοκ πονεηό ή άιια ζομπηώμαηα COVID-19 θαη κα 

εκεμενώζμοκ ημ ζπμιείμ ΑΜΓΣΑ. 
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Οη ανπέξ μαξ: 

 Σεβαζμόξ ζηηξ ανπέξ ηεξ δηαπμιηηηζμηθόηεηαξ 

 Απμθογή θάζε μμνθήξ βίαξ (ζςμαηηθήξ, ιεθηηθήξ, ροπμιμγηθήξ) 

 Εογέκεηα ζηε ζομπενηθμνά μαξ 

 Σοκέπεηα ζηηξ οπμπνεώζεηξ μαξ 

 Πνμζηαζία ημο ζπμιηθμύ πενηβάιιμκημξ 

 Εοπνεπήξ εμθάκηζε θαη πανμοζία 

 Σομμεημπή ζηηξ δναζηενηόηεηεξ ηεξ ζπμιηθήξ δςήξ 


