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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) βασίζεται σε 
όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων 
και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής 
σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή 
σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού 
κανονισμού, στο σύνολό του.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 
του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του προεδρείου 
του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου και του εκπροσώπου του 
Δήμου. Επιπλέον, έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή /τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από τον/την Διευθυντή/ρια 
Εκπαίδευσης (άρθρο 37, Ν. 4692/2020).  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε 
όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική 
μορφή έχει διανεμηθεί και συζητηθεί διεξοδικά με αντιπροσώπους των μαθητών/τριών του 
Σχολείου μας. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του 
Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων.  

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης 
από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι 
ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των 
συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων 
συλλογικών οργάνων του. 
 
 

1.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 

1.1 Βασικές Αρχές  
1.1.1 Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη 

συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό 
και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας.  

1.1.2 Ο  Κανονισμός,  περιλαμβάνει  όρους  και  κανόνες,  κατανομή  αρμοδιοτήτων  και  
ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, οι 
οποίοι αφενός εμπεδώνουν τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και αφετέρου 
διαμορφώνουν ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, 
μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. 

 

1.2 Στόχοι  
1.2.1 Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου μας 

επιδιώκεται: 
o Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών  

της σχολικής κοινότητας. 
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o Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις 

ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. 
o Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την 

απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
o Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της  

προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/ριας, αλλά και όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας. 

o Η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, 
μάθησης και εργασίας. 

 
 

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

2.1 Διδακτικό έτος & Ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
2.1.1 Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η 

Ιουνίου του επόμενου έτους. Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του 
υποχρεωτικού προγράμματος και τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετικές αποφάσεις 
του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.  

2.1.2 Το σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις 
εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι μαθητές και γονείς/κηδεμόνες τους θα ενημερώνονται 
έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές 
που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως επίσης και τροποποιήσεις που 
σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. Για το 
τρέχον σχολικό έτος, η έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται στις 8:15 και η λήξη 
τους στις 14:00, με το ακόλουθο ημερήσιο χρονοδιάγραμμα: 

Διδακτική Ώρα Διάρκεια διδασκαλίας 

1η 8:15 – 9:00 

2η 9:05 – 9:50 

3η 10:00 – 10:45 

4η 10:55 – 11:40 

5η 11:50 – 12:35 

6η 12:40 – 13:20 

7η 13:25 – 14:05 

και τα αντίστοιχα διαλείμματα μεταξύ των ωρών διδασκαλίας. 
 

2.2 Προσέλευση στο σχολείο 
2.2.1 Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων τους. 
2.2.2 Η προσέλευση στο χώρο της πρωινής συγκέντρωσης πρέπει να είναι έγκαιρη, αμέσως 

μετά το χτύπημα του κουδουνιού. 
2.2.3 Το σχολείο σέβεται την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης. Θεωρεί όμως 

απαραίτητη την επίδειξη σεβασμού προς τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς, που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρωινή προσευχή. Οι ετερόδοξοι μαθητές 
παρίστανται στην πρωινή συγκέντρωση χωρίς υποχρέωση συμμετοχής στην προσευχή. 

2.2.4 Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει. Όσοι προσέρχονται 
με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη διδακτική/μαθησιακή 
διαδικασία, όταν εισέλθουν στο χώρο παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της 



49ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

4 

 
Διεύθυνσης. Κατόπιν, παραμένουν στο χώρο κοντά στο κυλικείο και εισέρχονται στην 
τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. 

 

2.3 Παραμονή στο σχολείο 
Ο μαθητής στην τάξη 
2.3.1 Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μετά το πέρας της πρωινής 

συγκέντρωσης η αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι (στο τέλος ενός διαλείμματος). 
2.3.2 Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε 

κανέναν μαθητή. 
2.3.3 Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία 

με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από 
συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή. 

2.3.4 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο 
σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας. 

2.3.5 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικών στην αίθουσα 
διδασκαλίας.  

2.3.6 Οι μαθητές παρακολουθούν με προσοχή την ώρα του μαθήματος, δεν ενοχλούν τους 
συμμαθητές ή τις συμμαθήτριές τους, συνεργάζονται αρμονικά με τα μέλη της ομάδας 
και μοιράζονται μαζί τους διαφορετικές ιδέες και απόψεις, πάντα με σεβασμό. 
Συμμετέχουν στις δραστηριότητες της τάξης και ακολουθούν τις οδηγίες του καθηγητή. 
Σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών και των καθηγητών να συμμετέχουν σε μια 
δημιουργική διδακτική ώρα.  

2.3.7 Για να μετακινηθούν οι μαθητές μέσα στην αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο ή για να 
απουσιάσουν, ζητούν άδεια από τον καθηγητή τους. Δεν επιτρέπεται η έξοδος των 
μαθητών από την αίθουσα, παρά μόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, οι οποίες 
υπόκεινται στην κρίση του διδάσκοντα. Στο μέτρο που κρίνεται επιβεβλημένη κάποια 
μετακίνηση την ώρα του μαθήματος, ο μαθητής δεν παρενοχλεί τη λειτουργία του 
μαθήματος στις υπόλοιπες τάξεις. 

Ο μαθητής εκτός τάξης 
2.3.8 Όταν κατά τη διάρκεια του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος παρουσιάζεται κενό 

μαθήματος σε ένα τμήμα και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή του, τότε οι μαθητές του 
τμήματος συγκεντρώνονται στον προαύλιο χώρο, μακριά από τις αίθουσες διδασκαλίας, 
με ευθύνη του απουσιολόγου και του πενταμελούς συμβουλίου του τμήματος. 

2.3.9 Τμήματα και μαθητές που πρέπει να μετακινηθούν ομαδικά σε συγκεκριμένη 
αίθουσα, δεν θορυβούν ούτε οχλαγωγούν κατά τη διέλευσή τους στο διάδρομο. 
Υπάρχουν τάξεις που εκείνη την ώρα πιθανόν να έχουν συνεχόμενο μάθημα. Μαθητές 
που για επιβεβλημένο λόγο διέρχονται από το διάδρομο κατά την ώρα μαθήματος, 
οφείλουν να σέβονται το μάθημα των άλλων τάξεων και να μη διασαλεύουν τη 
διαδικασία του μαθήματος σ’ αυτές. 

2.3.10 Δεν επιτρέπεται η διέλευση και η παραμονή των μαθητών στα γραφεία της 
Διεύθυνσης και των καθηγητών. Μαθητές που θα πρέπει να συναντηθούν για 
οποιονδήποτε λόγο με κάποιον καθηγητή, βρίσκονται μαζί του σε συγκεκριμένο χώρο 
και με καθορισμένο τρόπο. 

2.3.11 Το  διάλειμμα  είναι  χρόνος  παιχνιδιού,  ανάπτυξης  κοινωνικών  σχέσεων  αλλά  και  
χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/τριες 
αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία 
αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί. 
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Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο 
χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους 
διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ο 
προαυλισμός των μαθητών/τριών πραγματοποιείται στους στεγασμένους χώρους του 
σχολείου. 

2.3.12 Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος και μέσα στους χώρους του 
σχολείου, δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις μαθητών από άλλα σχολεία ούτε και οι 
επαφές μαθητών και μαθητριών με τρίτους, για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με την 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

2.4 Αποχώρηση από το σχολείο 
2.4.1 Από την έναρξη μέχρι τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος οι μαθητές/τριες 

υποχρεούνται να παραμένουν στο σχολικό χώρο. Οι μαθητές/τριες σε καμία περίπτωση 
δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια.  

2.4.2 Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού 
ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο 
Σχολείο και να παραλάβει το παιδί του. 

2.4.3 Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν 
τη λήξη των μαθημάτων ή αυτό να αποχωρήσει εκτάκτως ασυνόδευτο από το σχολείο, 
χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου (Διευθυντή ή Υποδιευθυντή). 

 

2.5 Απουσίες μαθητών 
2.5.1 Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ 

ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους.  
2.5.2 Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των 

παιδιών τους, ιδιαίτερα όταν αυτή προβλέπεται να είναι μακροχρόνια ή οφείλεται σε 
ασθένεια που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας (π.χ. 
μεταδοτικό νόσημα). 

 

2.6 Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων 
2.6.1 Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων: 

o Από την ιστοσελίδα του Σχολείου. 
o Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Π.Σ. Myschool. 
o Με ενημερωτικά σημειώματα ή/και βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων 
κ.λπ. 

o Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις. 
o Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες (τηρουμένων των πρωτοκόλλων 
υγείας που ίσως επιβάλλονται σε έκτακτες περιπτώσεις). 

 

3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 
 

3.1 Φοίτηση 
3.1.1 Η φοίτηση των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον 

και υποχρέωσή τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και 
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συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει 
τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους.  

3.1.2 Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης και τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν τα εκάστοτε Προεδρικά Διατάγματα. 

 

3.2 Σχολικοί χώροι 
3.2.1 Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο 

σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι 
μαθητές: 

o Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό 
περιβάλλον της αυλής του Σχολείου. 

o Δε ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δε γράφουν σε θρανία και τοίχους, 
χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων. 

o Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση. 
3.2.2 Επισημαίνεται ότι μαθητής που προκαλεί εσκεμμένα φθορά στην περιουσία του 

Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και ο κηδεμόνας ενημερώνεται άμεσα. 
 

3.3 Συμπεριφορά, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών της Σχολικής 
Κοινότητας 
Διδάσκοντες, διδασκόμενοι και βοηθητικό προσωπικό έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις 
που προέρχονται από τη θέση που κατέχει ο καθένας στην κοινωνία του σχολείου. 
3.3.1 Ο Διευθυντής: 

o Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και 
αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας των μαθητών. Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για 
την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν 
στη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης. 

o Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 
διδασκόντων/ουσών  και  των  μαθητών  και  είναι  υπεύθυνος,  σε  συνεργασία  
με  τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.  

o Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα 
συναδελφικής αλληλεγγύης. 

o 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. 

3.3.2 Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους 
περιλαμβάνεται η εκπαίδευση − διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των 
μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από 
τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες 
των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Ειδικότερα, οι 
εκπαιδευτικοί οφείλουν να: 

o Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου, 
καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές. 

o Αντιμετωπίζουν τους μαθητές  με ευγένεια, κατανόηση και  σεβασμό προς την 
προσωπικότητα τους. 
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o Συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους 

μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται 
στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα. 

o Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και 
να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών. 

o Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, 
δημοκρατική συμπεριφορά. 

o Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το 
ισχύον πρόγραμμα σπουδών και να διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους 
μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος, με την καθοδήγηση των ΣEE και των Στελεχών της διοίκησης της 
εκπαίδευσης. 

o Προετοιμάζουν το μάθημα της ημέρας έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών και να εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, 
με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών 
αντικειμένων. 

o Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και να 
ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους 
μαθητές. 

o Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και 
στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών τους και να 
προβαίνουν σε κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, σε συνεργασία με 
κατάλληλες δομές υποστήριξης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιθανά προβλήματα. 

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

o Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και 
λήξης των μαθημάτων. 

o Συνεργάζονται με τον/τη Διευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για 
την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, 
σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. 

o Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την 
τάξη και το Σχολείο. 

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

o Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και 
αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους 
ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους. 

Ο υπεύθυνος τμήματος, ειδικότερα, οφείλει να: 
o Σχηματίζει όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της πορείας και των 

ιδιαιτεροτήτων καθενός από τους/τις μαθητές/τριες του τμήματός του, 
παρατηρώντας και καταγράφοντας οποιοδήποτε σχετικό γεγονός (μαθησιακές 
δυσκολίες, προβλήματα υγείας, ευαίσθητα θέματα σε οικογενειακό επίπεδο, 
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προβλήματα στη συμπεριφορά, ύπαρξη συχνών ωριαίων αποβολών, πιθανές 
μεταπτώσεις στην επίδοση, κα). 

o Μεριμνεί για την καταγραφή των απουσιών και την τακτική ενημέρωση των 
γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών του τμήματός του για τις απουσίες που 
έχουν πραγματοποιήσει, παρέχοντας ανάλογη ενημέρωση και στα μέλη του 
συλλόγου διδασκόντων. Έμφαση δίνεται στην αποστολή email/μηνύματος μέσω 
του πληροφοριακού συστήματος myschool το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, για 
όσους έχουν υπερβεί τις είκοσι (24) απουσίες. 

3.3.3 Οι φυσικοί κηδεμόνες (γονείς/κηδεμόνες) του/της μαθητή/τριας είναι ο πατέρας και 
η μητέρα του/της (με την επιφύλαξη, βέβαια, της ύπαρξης δικαστικών αποφάσεων που 
ορίζουν διαφορετικά). Οι γονείς/κηδεμόνες: 

o Οφείλουν να μεριμνούν για την εγγραφή το μαθητή στο σχολείο, να 
επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, να 
παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και 
να ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία 
σχετίζονται με το/την μαθητή/τρια και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του/της στο 
σχολείο. 

o Οφείλουν οι ίδιοι να ενημερώνουν το σχολείο για ιδιαίτερα θέματα των 
μαθητών/τριών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη σχολική κοινότητα και την 
εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. μαθησιακά προβλήματα, σοβαρά ιατρικά ή 
ψυχολογικά ζητήματα). 

o Πρέπει να μεριμνούν για τη χορήγηση κατάλληλης ‘‘έγκρισης κηδεμόνα’’ για 
οποιαδήποτε συμμετοχή του παιδιού τους σε σχολικές εκδηλώσεις (εκδρομές, 
επισκέψεις, κα) απαιτείται, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, 
το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του γονέα/κηδεμόνα για 
κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή 
η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή. 

o Δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση από το σχολείο για το 
μαθητή/τρια που έχουν στην επιμέλειά τους, σε θέματα που μπορεί να 
επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του/της στο σχολείο. 

3.3.4 Οι μαθητές/τριες πρέπει να έχουν συμπεριφορά που να διέπεται από δημοκρατικό 
ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους 
συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στη δική τους προσωπικότητα. 
Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής. Οι 
μαθητές θα πρέπει να: 

o Φροντίζουν να έχουν καθημερινή εμφάνιση σύμφωνη με τη μαθητική ιδιότητά 
τους. 

o Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της 
σχολικής κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμφάνιση των μαθητών/τριών 
οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. Θα πρέπει να αποφεύγονται 
φαινόμενα επίδειξης – οι υπερβολές δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα. 

o Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και 
αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή. 

o Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, 
συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. 
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o Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού,  

συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 
o Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν 

ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν 
παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών τους 
για μάθηση. 

o Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 
Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με 
ευγένεια και ευπρέπεια.  

o Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/τριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και 
ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους 
δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.  

o Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου. Δε 
γράφουν σε καρέκλες, θρανία και τοίχους. Ένα ακαλαίσθητο περιβάλλον 
βλάπτει εν γένει τη διαδικασία μάθησης με την έλλειψη σεβασμού και 
αισθητικής. Η προστασία  του  σχολικού  κτηρίου  και  της  περιουσίας  του  
είναι  υπόθεση  όλων. Αν προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, πέρα από τις 
προβλεπόμενες συνέπειες που θα υποστούν, στη δαπάνη αποκατάστασης θα 
κληθεί να συμμετάσχει και ο/η κηδεμόνας τους. 

o Φροντίζουν για την καλή κατάσταση των βιβλίων τους. Τα σχολικό βιβλίο είναι 
πνευματικό δημιούργημα που παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν 
πρέπει να καταστρέφεται. Η αντικατάστασή του σε περιπτώσεις απώλειας ή 
καταστροφής με ευθύνη του μαθητή γίνεται με δαπάνη του κηδεμόνα. 

Επιμελητές τάξης δεν ορίζονται εφόσον οι αίθουσες διδασκαλίας κλειδώνονται 
από τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και την ευθύνη 
επιτήρησής τους αναλαμβάνει ο εφημερεύων/ουσα καθηγητής/τρια του ορόφου.  
Οι απουσιολόγοι του τμήματος (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός) 
ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή του κάθε τμήματος με βάση τη βαθμολογία 
τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους. Ο/Η απουσιολόγος: 
o Παραλαμβάνει το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης με την έναρξη του 

ωρολογίου προγράμματος και καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες 
συμμαθητές του στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας. 

o Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, τη μη αλλοίωση ή φθορά του απουσιολογίου 
και μετά τη λήξη των μαθημάτων επιστρέφει τα βιβλία στο χώρο φύλαξής τους. 
Το απουσιολόγιο ελέγχεται από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας, τον 
υπεύθυνο του τμήματος και τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας. 

o Φτιάχνει το διάγραμμα της αίθουσας (πλάνο) με τη συγκεκριμένη θέση κάθε 
μαθητή. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο από τον Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματος. 

3.3.5 Οι καθαριστές/καθαρίστριες του σχολικού κτηρίου υποχρεούνται να εκτελούν 
καθημερινά το έργο που τους έχει ανατεθεί και ειδικότερα, να: 

o Σκουπίζουν, καθαρίζουν όλους τους χώρους του σχολείου εσωτερικά και 
εξωτερικά, τον προαύλιο χώρο, το γραφείο του Δ/ντή, του Υποδιευθυντή, των 
καθηγητών, τις τουαλέτες, τους διαδρόμους, τις αίθουσες διδασκαλίας, τα 
Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών & Πληροφορικής, τις σκάλες, τους νιπτήρες, τις 
καρέκλες, τα θρανία, τα γραφεία και τις έδρες των καθηγητών, τα τζάμια κ.λ.π. 
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o Χρησιμοποιούν κατάλληλα αντισηπτικά για το σωστό καθαρισμό ευαίσθητων 

επιφανειών (πόμολα, γραφεία), στα πλαίσια των πρόσφατων μέτρων για την 
αποφυγή διασποράς του κορωναϊου COVID-19. 

 

3.4 Σχολικές Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες 
3.4.1 Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου, που στόχο 

έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει 
στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά 
κριτήρια. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη 
υπάρχουσες γνώσεις, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή, αποκτούν δεξιότητες ζωής, 
ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα, διευρύνουν τους ορίζοντες τους και 
έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τις δικές τους ικανότητες, τις κλίσεις, τα 
ενδιαφέροντα και το ταλέντο τους. 

3.4.2 Το σχολείο πρέπει να θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές 
δραστηριότητες ταυτόχρονα ως δικαίωμα και υποχρέωσή τους. Θεωρείται ακόμη 
καλύτερο να είναι οι συνθήκες τέτοιες, ώστε ο μαθητής να χαίρεται, να επιδιώκει και να 
θεωρεί τη συμμετοχή του ευγενή φιλοδοξία. 

3.4.3 Το Σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και τη συμμετοχή 
όλων των μαθητών/τριών στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, φιλανθρωπικές ή 
αθλητικές εκδηλώσεις και δράσεις. 

3.4.4 Κατά την τέλεση των σχολικών εορτών και εκδηλώσεων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων, οι 
μαθητές παρακολουθούν με σεβασμό και προσοχή τους ομιλητές ή τις εκδηλώσεις των 
συμμαθητών τους. Είναι απρέπεια προς τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την 
παρουσίαση μιας εκδήλωσης να αντιμετωπίζονται με ομιλίες, σχόλια, αδιαφορία και 
ανοίκεια συμπεριφορά. 

3.4.5 Το Σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη για εκδηλώσεις που οργανώνουν και 
πραγματοποιούν οι μαθητές/τριες εκτός του Σχολείου, με δική τους πρωτοβουλία και 
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης. Οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ανακοινώσεις 
τέτοιων εκδηλώσεων δεν επιτρέπεται να φέρουν το όνομα του Σχολείου ως διοργανωτή. 

 

3.5 Σχολικές Εκδρομές – Εξορμήσεις 
3.5.1 Οι σχολικές εκδρομές είναι οι οργανωμένες από το σχολείο ομαδικές μεταβάσεις σε 

τόπους που βρίσκονται σε μικρή ή μεγάλη απόσταση από τη σχολική μονάδα με 
χαρακτήρα παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό. 
Συμμετοχή σε σχολική εκδρομή συνεπάγεται αυτομάτως και την αποδοχή του κώδικα 
συμπεριφοράς τόσο από τους γονείς/κηδεμόνες όσο και από τους μαθητές/τριες. Οι 
σχολικές εκδρομές εγκρίνονται από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών ή/και από τη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση και κατά τα προβλεπόμενα 
από την εκπαιδευτική νομοθεσία. Διακρίνονται σε: α. σχολικούς περιπάτους, β. 
διδακτικές επισκέψεις, γ. εκπαιδευτικές εκδρομές, δ. εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

3.5.2 Στους χώρους επίσκεψης οι μαθητές τηρούν τους κανόνες ευπρέπειας και καλής 
συμπεριφοράς προς όλους και σέβονται τους χώρους αυτούς. Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι 
εκπροσωπούν όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και το σύνολο της σχολικής κοινότητας ή και 
τη χώρα τους όταν η εκδρομή ή η μετάβαση είναι στο εξωτερικό. Ο Εσωτερικός 
Κανονισμός του Σχολείου ισχύει και κατά τη διάρκεια των εκδρομών. 

3.5.3 Οι μαθητές είναι ηθικά υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε όλες τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες (εκπαιδευτικές επισκέψεις, ξεναγήσεις κ.ά.), καθώς 



49ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

11 

 
αυτές αποτελούν μέρος της μαθησιακής διαδικασίας και να ακολουθούν γενικά το 
πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση μαθητή από την 
υπόλοιπη ομάδα των μαθητών επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του ορισθέντος από το 
Σχολείο εκπαιδευτικού ως αρχηγού της εκδρομής. 

3.5.4 Κατά τη διάρκεια ημερησίων, πολυήμερων εκδρομών και εκπαιδευτικών αποστολών 
και εξορμήσεων: 
α. Ο σεβασμός των χώρων και των ανθρώπων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ύπαρξη κλίματος ηρεμίας και την επιτυχία της εκδρομής. 
β. Θα πρέπει να επιδεικνύεται ευγενική συμπεριφορά, προς όλους ανεξαιρέτως, 
ανεξαρτήτως της θέσης ή του έργου που επιτελούν. Το γεγονός ότι η εκδρομή είναι 
ομαδική, δεν απαλλάσσει κανέναν από την ατομική του ευθύνη. 
γ. Από την πλευρά των μαθητών είναι αναγκαία η ύπαρξη πνεύματος συνεργασίας και 
καλής διάθεσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η τακτοποίηση στα 
ξενοδοχεία, η μετακίνηση και η συμπεριφορά στους δημόσιους χώρους (μουσεία, 
εστιατόρια, κλπ). 
δ. Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στην προσέλευση, ώστε να μη μετακυλίεται η όποια 
καθυστέρηση του ενός ή των λίγων στο υπόλοιπο σύνολο και έτσι να βλάπτεται η ομαλή 
διεξαγωγή της εκδρομής. 
ε. Για οποιαδήποτε πρόβλημα προκύπτει, πρέπει να ενημερώνονται αμέσως και με 
σαφήνεια οι συνοδοί καθηγητές. Αυτοί θα διευθετήσουν το ζήτημα που προέκυψε. 
ς. Διαπληκτισμοί και αντιπαραθέσεις των μαθητών μεταξύ τους ή με τρίτους δε νοούνται 
κατά τη διάρκεια της εκδρομής. 
ζ. Η πρόκληση υλικών ζημιών θα βαρύνει οικονομικά τον υπαίτιο. Κάθε υλική βλάβη 
φέρνει τον καταστροφέα (αλλά και τους συνοδούς καθηγητές) στη δυσχερή θέση της 
απολογίας, της έμπρακτης συγγνώμης και τον δυσμενή χαρακτηρισμό της σχολικής 
κοινότητας. 
η. Καλό είναι να αποφεύγονται συναλλαγές και συναναστροφές με πλανόδιους, οι 
οποίοι δεν έχουν πάντα αγαθό σκοπό. Η συναναστροφή με κάποιον ανώνυμο (πωλητή ή 
άλλο) μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε προβλήματα και εντάσεις. θ. Το πρόγραμμα που 
έχει εκπονηθεί θα τηρείται αυστηρά. Οποιαδήποτε παρέκκλιση απ' αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των συνοδών καθηγητών. 
ι. Στην περίπτωση ύπαρξης ελεύθερου χρόνου, καλό είναι οι μαθητές να μετακινούνται 
κατά ομάδες και όχι μόνοι. 
ια. Τέλος απαγορεύονται αυστηρά η απομάκρυνση από την ομάδα, η ενοικίαση ή χρήση 
οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου, το κάπνισμα η προμήθεια και η κατανάλωση 
οινοπνευματωδών. 
ιβ. Μαθητής/τρια που υποπίπτει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή δημιουργεί 
πρόβλημα, ενδέχεται να υποχρεωθεί σε διακοπή της συμμετοχής του στην εκδρομή και 
επιστροφή με έξοδα της οικογένειάς του. 

 

3.6 Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού Εκφοβισμού 
3.6.1 Βίαιες ενέργειες και πράξεις –από όπου και αν προέρχονται ή όπου κατευθύνονται– 

δεν έχουν σχέση με το παιδαγωγικό και συνεργατικό κλίμα που πρέπει να αναπτύσσεται 
στο σχολείο, δεν αποσκοπούν πουθενά και για αυτό δεν επιτρέπονται. Όλα τα 
προβλήματα και οι ενδεχόμενες αντιπαραθέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ή να 
επιλύονται με διάλογο, λογικά επιχειρήματα και σεβασμό στις θέσεις και τις απόψεις 
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των άλλων. Οι μαθητές/τριες πρέπει να προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή 
διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα: 

1) Να συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά, με στόχο την 
άμεση επίλυση του προβλήματος. 

2) Να ενημερώνουν άμεσα τους γονείς τους και να απευθύνονται στον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό του τμήματός τους ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής. 

3) Να απευθύνονται στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 
3.6.2 Οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις, οι απειλές, ο χλευασμός, η υποτίμηση και, πολύ 

περισσότερο, η σωματική βία κατά των συμμαθητών είναι απαράδεκτες πράξεις, που 
δεν είναι δυνατό να γίνουν σε καμία περίπτωση ανεκτές από τη μαθητική κοινότητα. Το 
ίδιο απαράδεκτες πράξεις θεωρούνται και η διάδοση φημών, ο αποκλεισμός συμμαθητή 
από ομαδικές εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή η παρακίνηση τρίτων για 
την απομόνωση του. Σε περιπτώσεις που μαθητές/τριες γίνονται αποδέκτες ή 
παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής συμπεριφοράς, πρέπει να 
αντιδρούν άμεσα, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.  

3.6.3 Η συστηματική στοχοποίηση και τρομοκράτηση συγκεκριμένων μαθητών από άλλους 
μαθητές αποτελεί παράπτωμα και αντιμετωπίζεται άμεσα: (α) με αυστηρές συστάσεις, 
(β) με παρακολούθηση των ατόμων που παρενοχλούν ή εκφοβίζουν, (γ) με ενημέρωση 
των γονέων και (δ) με τη λήψη πρόσφορων παιδαγωγικών/πειθαρχικών μέτρων από το 
Σύλλογο των Καθηγητών, ώστε ο υπαίτιος να αντιληφθεί την ακαταλληλότητα της 
συμπεριφοράς του και να μην την επαναλάβει. 

3.6.4 Στις ανεπιθύμητες συμπεριφορές που περιγράφονται στα ανωτέρω συγκαταλέγεται 
και αυτή της ‘‘ψηφιακής παρενόχλησης’’ και του εκφοβισμού με ανώνυμες και 
προσβλητικές αναρτήσεις, με υβριστικά σχόλια και κακόβουλα μηνύματα μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, κλπ). Αν και ο διαδικτυακός 
εκφοβισμός συντελείται κατά κύριο λόγο εκτός σχολείου, είναι καλό να υπάρχει άμεση 
ενημέρωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, για την περίπτωση που πιθανόν οι δράστες 
των υβριστικών αναρτήσεων είναι μαθητές που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία. Σε 
κάθε περίπτωση η ενημέρωση και η διασταύρωση των πληροφοριών μπορεί να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση του φαινομένου και θα πρέπει να γίνει συνείδηση η 
αυτοπροστασία των μαθητών από την έκθεση στο διαδίκτυο μέσω κειμένων, 
φωτογραφιών, σχολίων ή μηνυμάτων. 

 

3.7 Κάπνισμα, Εξαρτησιογόνες ουσίες & Ηλεκτρονικές συσκευές 
3.7.1 Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι 

καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον λόγο 
αυτό απαγορεύονται στο χώρο του σχολείου (ΥΑ 179155/Δ2/6.11.2014).  

3.7.2 Πάγια θέση της Διεύθυνσης και των Εκπαιδευτικών του Σχολείου είναι ότι τα κινητά 
τηλέφωνα αποσυντονίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, διασπούν την απαιτούμενη 
προσοχή των μαθητών, διαλύουν την τάξη και αποτελούν πιθανά αντικείμενα κλοπής. Σε 
κάθε περίπτωση η αδήριτη ανάγκη μιας επικοινωνίας π.χ. για λόγους ασθενείας μπορεί 
να καλυφθεί με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Ως εκ τούτου, με 
βάση σειρά εγκυκλίων (ΥΑ 132328/Γ2/7.12.2006 και ΥΑ 100553/Γ2/4.09.2012), 
απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση, 
φωτογράφιση, ηχογράφηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση (λήψη/αποστολή μηνυμάτων, 
τηλεφωνική κλήση/απάντηση), με έμφαση στην απαγόρευση της χρήσης τους κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος, μέσα στη σχολική τάξη. Στην εξαιρετική περίπτωση που 
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μαθητής/τρια έχει στην κατοχή του/της κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το έχει εκτός 
λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του/της. Υπενθυμίζεται ότι και οι εκπαιδευτικοί 
οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά 
τους τηλέφωνα. 

3.7.3 Απαγορεύεται αυστηρά η βιντεοσκόπηση ή λήψη φωτογραφιών και η ηχογράφηση, 
εντός ή εκτός αιθούσης, στο χώρο του σχολείου, εκτός εάν τελεί υπό την έγκριση της 
Διεύθυνσης, για λόγους εκπαιδευτικούς ή κάλυψης εκδηλώσεων του Σχολείου. Επιπλέον 
υπενθυμίζεται ότι η παράνομη ανάρτηση οπτικού ή ηχητικού υλικού στο διαδίκτυο, 
δίχως την έγγραφη συναίνεση των συμμετεχόντων και την έγκριση του Σχολείου, ενέχει 
ποινικές ευθύνες για τους όποιους αυτουργούς. 

3.7.4 Οι μαθητές απαγορεύεται να φέρνουν στο σχολικό χώρο έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα 
που περιέχουν πάσης φύσεως άσεμνο περιεχόμενο.  

3.7.5 Η παρέκκλιση από τους παραπάνω κανόνες συνεπάγεται την άμεση επιβολή 
αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων. 

 

3.8 Αντιμετώπιση της χρήσης αθέμιτων μέσων και πρακτικών 
3.8.1 Το σχολείο θεωρεί την αξιοπρεπή και έντιμη συμπεριφορά όλων απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος, μέσα στο οποίο επιτυγχάνεται 
η κατάκτηση της γνώσης. Είναι αυτονόητο ότι η καταδολίευση των πάσης φύσεως 
γραπτών εξετάσεων, η αντιγραφή, η πλαστογράφηση της υπογραφής του κηδεμόνα 
καθώς και η επίκληση ανύπαρκτων προβλημάτων υγείας, δεν μπορούν να γίνουν 
αποδεκτά από τη σχολική κοινότητα. 

3.8.2 Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες της χρήσης αθέμιτων 
μέσων στις γραπτές εξετάσεις. Το σχολείο έχει χρέος να αντιμετωπίζει αποφασιστικά 
αυτά τα φαινόμενα, τόσο για ουσιαστικούς λόγους, επειδή παρουσιάζεται 
παραπλανητικά η πραγματική γνωστική κατάσταση του μαθητή, όσο και, κυρίως, για 
παιδαγωγικούς. Το σχολείο πρέπει να αποδοκιμάζει έμπρακτα την άποψη ότι ο μαθητής 
μπορεί, με άλλους τρόπους, όχι τίμιους, να επιτύχει ένα αποτέλεσμα και, εάν αυτό γίνει 
αντιληπτό, να μην έχει καμιά συνέπεια. 

 

3.9 Αντιμετώπιση περιστατικών απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας 
3.9.1 Το Σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη (αναζήτησης ή αντικατάστασης) σε περίπτωση 

απώλειας χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων αξίας που οι μαθητές τυχόν φέρουν 
μαζί τους. Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων περιστατικών, ενημερώνεται άμεσα ο 
Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών και το περιστατικό διερευνάται. 

 

3.10 Σοβαρά παραπτώματα 
Ως ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα, τα οποία ενεργοποιούν και ανάλογες αυστηρές 
κυρώσεις, θεωρούνται από το Σχολείο τα ακόλουθα:  

α. Η χρήση βίας. 
β. Η κατοχή επικίνδυνων οργάνων (μαχαίρια κλπ) και ουσιών. 
γ. Η καταστροφή ή κλοπή της ατομικής περιουσίας μελών της Σχολικής Κοινότητας. 
δ. Η εκ προθέσεως πρόκληση βλαβών και καταστροφών στις εγκαταστάσεις του 
Σχολείου. 

 

3.11 Παιδαγωγικός έλεγχος – Κυρώσεις 
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3.11.1 H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της 

διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στο σχολικό χώρο. Τα χαρακτηριστικά 
του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα: 
1) Προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης. 
2) Απαγόρευση της βίας. 
3) Δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό. 
4) Καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας. 
5) Προώθηση της συνεργατικής μάθησης. 
6) Σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή. 
7) Προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων. 
Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες προβαίνουν σε μη αποδεκτές 
συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, 
έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε 
πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους 
και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν 
εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού 
κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις 
αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του. 

3.11.2 Γενικότερα, όλες οι αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του σχολείου, από 
τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους καθηγητές τους, το συμμαθητή τους, και τη σχολική 
περιουσία, θεωρούνται ‘‘σχολικά παραπτώματα’’. Η αντιμετώπισή τους αποτελεί 
αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, 
τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο 
Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να 
υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών 
των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή. Η επιείκεια χωρίς όρια 
νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας. Σε κάθε 
περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του 
σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.  

3.11.3 Η κλιμάκωση αντιμετώπισης των συμπεριφορών που αποκλίνουν από το σχολικό 
κανονισμό ανάλογα με το παράπτωμα είναι: α) παρατήρηση – σύσταση, β) επίπληξη, γ) 
ωριαία απομάκρυνση, δ) ολιγοήμερη απομάκρυνση, και ε) αλλαγή σχολικού 
περιβάλλοντος. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση. 

3.11.4 Ειδικότερα, οι διδάσκοντες (καθηγητές) έχουν δικαίωμα επιβολής τιμωρίας μιας (1) 
ώρας αποβολή από το μάθημά τους, στους μαθητές που διαταράσσουν την ησυχία και 
το ήρεμο κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν να παραχθεί σοβαρό 
σχολικό έργο. Μετά από την ωριαία απομάκρυνση μαθητή/τριας από το μάθημα, 
φεύγοντας αυτός/η από την τάξη υποχρεούται να παρουσιάζεται στο Διευθυντή και να 
παραμένει στο χώρο του γραφείου Καθηγητών ή σε κατάλληλη αίθουσα/γραφείο που 
θα του υποδειχθεί, περιμένοντας να προσέλθει και ο καθηγητής που τον απομάκρυνε 
από το μάθημα. Η ωριαία απομάκρυνση, με βάση τις κείμενες διατάξεις, συνοδεύεται 
από την καταγραφή της ωριαίας αποβολής στο βιβλίο των ποινών της Σχολικής 
Μονάδας. Όσοι μαθητές επανειλημμένα διαταράσσουν το ομαλό κλίμα της τάξης, 
αντιμετωπίζονται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, με μεγαλύτερες ποινές. 

3.11.5 Για όλα τα παραπτώματα και την πιθανή τιμωρία των μαθητών ενημερώνονται 
οπωσδήποτε οι γονείς/κηδεμόνες από τη Διεύθυνση του Σχολείου. 
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3.12 Έκτακτα μέτρα λόγω της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19   
3.12.1 Σε όλο το χρονικό διάστημα της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και σε 

εφαρμογή σχετικών διατάξεων των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, στις αίθουσες, στα 
γραφεία των καθηγητών/τριών και σε όλους τους κλειστούς χώρους του Σχολείου, είναι 
υποχρεωτική η χρήση μάσκας για τον περιορισμό διασποράς του ιού και η ύπαρξη και 
χρήση (από όλους) κατάλληλων αντισηπτικών ουσιών. 

3.12.2 Μαθητές και Εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να επιδεικνύουν –σε καθορισμένα χρονικά 
διαστήματα, που ορίζονται από τις εκάστοτε εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ– πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση 
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ (self test).  

3.12.3 Η μη εφαρμογή των παραπάνω επιτρέπει να ζητηθεί από τη Διεύθυνση του Σχολείου 
ή τον Εκπαιδευτικό υπεύθυνο για την διεξαγωγή σχετικών ελέγχων, η απομάκρυνση 
οποιουδήποτε ατόμου παραβιάζει τα μέτρα από τους χώρους του Σχολείου. 

 

4.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ–ΜΑΘΗΤΩΝ–ΣΧΟΛΕΙΟΥ   
 

4.1 Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου – Οικογένειας 
4.1.1 Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του 

κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με 
τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη 
του παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς 
το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

4.1.2 Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, 
προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε 
τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το 
Σχολείο. Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των 
γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και το Διευθυντή του Σχολείου στην επίλυση 
ζητημάτων που τυχόν προκύψουν. 

 

4.2 Τα Μαθητικά συμβούλια 
4.2.1 Τα όργανα των μαθητών εκλέγονται μέσα από δημοκρατικές και αδιάβλητες 

διαδικασίες, όπως ορίζει ο νόμος. Ο καθηγητής υπεύθυνος του τμήματος και των 
μαθητικών κοινοτήτων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων και έχει μόνο 
συμβουλευτικό ρόλο στις διαδικασίες. 

4.2.2 Οι μαθητές του σχολείου είναι υποχρεωμένοι για οποιοδήποτε πρόβλημα να 
απευθύνονται ιεραρχικά, πρώτα στον υπεύθυνο του τμήματος εκπαιδευτικό και εφόσον 
αυτός κρίνει σκόπιμο, μαζί στον Διευθυντή. 

4.2.3 Το πενταμελές συμβούλιο τάξης αντιπροσωπεύει τους μαθητές του τμήματος στη 
διεκδίκηση οποιουδήποτε αιτήματος. Εάν επιθυμούν να απευθυνθούν στον σύλλογο των 
καθηγητών, το πενταμελές συμβούλιο τμήματος συντάσσει έγγραφο, το οποίο 
παραδίδει στο Διευθυντή, ο οποίος το εισάγει, αναλόγως του θέματος ή στο Συμβούλιο 
Τμήματος (διδάσκοντες/ουσες καθηγητές/τριες στο συγκεκριμένο τμήμα) ή στο Σύλλογο 
των Διδασκόντων. 

4.2.4 Για θέματα που αφορούν όλο το σχολείο οι μαθητές αντιπροσωπεύονται από το 15-
μελές συμβούλιο του Σχολείου. 
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4.3 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
4.3.1 Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο 

Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν 
αυτοδικαίως σε αυτόν.  

4.3.2 Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή, 
τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με τον/την Πρόεδρο της 
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 

4.3.2 Οι γονείς/κηδεμόνες είναι συνεργάτες του Σχολείου στο παιδαγωγικό και 
εκπαιδευτικό του έργο. Από την άποψη αυτή πρέπει να στέκονται δίπλα και όχι 
απέναντι, με πιθανή αντιπαλότητα, στις προσπάθειες της Διεύθυνσης και των 
Εκπαιδευτικών για τη μόρφωση των παιδιών τους. Θα πρέπει να περιβάλλουν τους 
εκπαιδευτικούς με εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Διαφορετικές απόψεις π.χ. για την 
αξιολόγηση, την παιδαγωγική αντιμετώπιση, τη διδακτική μέθοδο κ.λπ. είναι εύλογο να 
υπάρχουν, σε κάθε όμως περίπτωση δεν είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο 
διένεξης, αντιπαράθεσης ή επιβολής. Κάθε πρόβλημα θα πρέπει να επιλύεται με 
καλοπροαίρετο διάλογο. 

 

4.4 Το Σχολικό Συμβούλιο 
4.4.1 Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν: 

ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τρεις (3) εκπαιδευτικοί, μέλη του 
συλλόγου Διδασκόντων/ουσών (ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους), ένας (1) εκπρόσωπος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, δύο (2) εκπρόσωποι της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων (χωρίς 
δικαίωμα ψήφου) που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου τους. 

4.4.2 Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
Σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, και η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των 
διδασκόντων/ουσών και των οικογενειών των μαθητών με τα υπόλοιπα μέλη του 
σχολικού περιβάλλοντος. 

 

4.5. Η σημασία της σύμπραξης όλων 
4.5.1 Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από 

τη σύμπραξη όλων −μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/ριας, Μαθητικών 
συμβουλίων, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης−, για να επιτύχει στην αποστολή του. 

 
 

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
 

5.1 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
5.1.1 Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που 
προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. 

5.1.2 Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο 
του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά στην 
προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο 
Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την 
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υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, ο 
Διευθυντής ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους 
αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

5.1.3 Σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων/επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 
μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/τριες, Προϊστάμενοι/νες οφείλουν να 
συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε 
αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κλπ. 
για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

 

5.2 Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών 
5.2.1 Σε  περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των μαθητών/τριών και των 

εργαζομένων στη σχολική μονάδα έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και προς τούτο 
πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας. Παράλληλα, προβάλλονται 
εκπαιδευτικά video και έχουν αναρτηθεί σχετικοί πίνακες διαφυγής σε κάθε αίθουσα και 
κοινόχρηστο χώρο. 

5.2.2 Ως χώρος συγκέντρωσης των μαθητών/τριών σε περίπτωση ανάγκης ορίζεται το 
γήπεδο καλαθοσφαίρισης στο χώρο του προαυλίου. 
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5.2.3 Κατά τη συντεταγμένη απομάκρυνση από τις αίθουσές τους οι μαθητές/τριες και οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να ακολουθήσουν την παρακάτω πορεία:  
 

ΡΟΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ 

 
 
 

ΡΟΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ 
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Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας - Οδηγίες προστασίας από σεισμό 

Εκπαιδευτικό βίντεο για προστασία από σεισμούς 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας- Κάνε το δικό σου σχέδιο! 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 49 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες 
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους/τις μαθητές/τριες, τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό 
ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση 
της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το 
Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Η εγγραφή του/της 
μαθητή/τριας στο σχολείο σημαίνει και αποδοχή, εκ μέρους αυτού/αυτής και των γονέων 
του/της, όλων ανεξαιρέτως των όρων του παρόντος κανονισμού. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 
περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές 
της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με 
όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Είναι αυτονόητο ότι στο Σχολείο τηρείται απαρέγκλιτα η κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, 
που αφορά στη λειτουργία του σχολείου, όπως για παράδειγμα, η νομοθεσία για το 
ωρολόγιο πρόγραμμα, τη φοίτηση και τις απουσίες μαθητών/τριών. Η έκδοση Υπουργικών 
Αποφάσεων και Εγκυκλίων που εισάγουν νέες ρυθμίσεις ή τροποποιούν τους κανόνες 
λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων έχουν άμεση τροποποιητική ισχύ επί του παρόντος 
κανονισμού. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει άρθρα 
και διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, εφόσον το κρίνει επιβεβλημένο ή 
σκόπιμο. Για οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο του κανονισμού, μετά την αρχική του 
έγκριση, η Διοίκηση του Σχολείου έχει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα όλους τους 
συντελεστές της σχολικής ζωής. 

30 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Η Διευθύντρια 
 
 
 
 
 

Τσουκαλά Βασιλική (ΠΕ06) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hIKK56lqFkg
https://www.youtube.com/watch?v=nYQ9DCR2iQo
https://www.youtube.com/watch?v=PJLH2XzgO_0
http://youtu.be/mSy7PEbQc04


49ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πηγές – Νομικό πλαίσιο: 

I. Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985). 
II. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002). 

III. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 79942/ΓΔ4 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα 
οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 
2005/Β/31-5-2019). 

IV. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 13423/ΓΔ4 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 491/Β/9-
2-2021). 

V. Ν. 4823/2021, «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) 

VI.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο/Η Συντονιστής/ρια Εκπαιδευτικού Έργου 
(ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του 

Σχολείου) 
 
 
 

……………………………………………………………………  
 

Ημερομηνία: ………………………………………………. 

Ο/Η Διευθυντής/ρια Εκπαίδευσης 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………  
 

Ημερομηνία: ………………………………………………. 
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