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Κατευθυντήριες αρχές 
Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων που αποτελούν 
προϋποθέσεις για τη μεθοδική και αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου. 
Οι συνθήκες αυτές αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού 
κλίματος, το οποίο μπορεί να εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής 
κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση. 
Οι κανόνες που ακολουθούν, εναρμονισμένοι προς την Εκπαιδευτική Νομοθεσία, 
καθορίζουν το γενικό πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μαθητών, 
εκπαιδευτικών και γονέων, η συνδρομή των οποίων κρίνεται αναγκαία για την εφαρμογή 
οποιασδήποτε παιδαγωγικής πολιτικής. Βασικός σκοπός της λειτουργίας του σχολικού 
κανονισμού είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος στον οποίο θα συνεργάζονται πρόθυμα 
καθηγητές, μαθητές και γονείς σε συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, έτσι 
ώστε στο χώρο αυτόν η διαμονή  να  είναι ευχάριστη, όπου όλοι θα εργάζονται αρμονικά 
και απερίσπαστα.  
 
Βασικές αρχές συμπεριφοράς εκπαιδευτικών- μαθητών 
Η ευγενική συμπεριφορά και η περίσκεψη διαμορφώνουν το περιβάλλον του σχολείου 
ώστε να γίνει βιώσιμο και ευχάριστο. Ο αμοιβαίος σεβασμός συμβάλλει στην αποφυγή 
συγκρούσεων και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο συνεργασίας και συναναστροφής των 
συμμετεχόντων.  
 
Ειδικότερα:  
Α. Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές  
Οι  καθηγητές  αντιμετωπίζουν τους μαθητές με κατανόηση και σεβασμό στην 
προσωπικότητά τους. Υποστηρίζουν με όλα τα μέσα τη μάθηση μέσα και έξω από την τάξη. 
Δεν κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών, αλλά τους αντιμετωπίζουν 
ισότιμα και δίκαια. Οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να διαμορφώνουν σχολικό κλίμα που 
να δημιουργεί το  αίσθημα της ασφάλειας των μαθητών καθώς και ευχάριστη διαβίωση.  

 
Β. Υποχρεώσεις μαθητών  
Γενικά οι μαθητές υποχρεούνται:  

α. Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των 
καθηγητών τους για διδασκαλία. 
β. Να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών του σχολείου.  
γ. Να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους καθώς και τα προσωπικά τους 
αντικείμενα.  
δ. Να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά και να χρησιμοποιούν ευπρεπή γλώσσα.  
ε. Να λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο, συνεννόηση και να μη καταφεύγουν σε 
χρήση βίας, χειροδικία ή αυτοδικία. 
Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από μαθητή ή ομάδες μαθητών αποτελούν 
σοβαρά παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν 
μέχρι και στην απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο.  
στ. Να μην παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία του σχολείου. 
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Προσέλευση-Παρακολούθηση 
 
 
• Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία 

γίνεται στις 8:15 π.μ. Όλες οι μαθητές/τριες πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή 
συγκέντρωση γιατί είναι ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας καθώς 
και ενημέρωσης από τη Διεύθυνση για ποικίλα θέματα (εκδηλώσεις, διαγωνισμούς…). 
 

• Κανείς μαθητής δε θα εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας μετά την έναρξη του 
μαθήματος. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο σε περίπτωση έντονων καιρικών 
συνθηκών. 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης στις αίθουσες διδασκαλίας, οι μαθητές 
προσέρχονται στη Διεύθυνση η οποία τους απασχολεί μέχρι το πέρας της 1ης διδακτικής 
ώρας. Αν η Διεύθυνση κρίνει ότι ο λόγος καθυστέρησης είναι πράγματι σοβαρός, θα 
του/της επιτρέψει να μπει καθυστερημένα στην τάξη. 

 
• Για λόγους ασφαλείας η πόρτα του σχολείου θα παραμένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια 

του διδακτικού ωραρίου. 
 

• Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ανελλιπής και όχι επιλεκτική. 
 

• Απαγορεύεται την ώρα των μαθημάτων του ωρολόγιου προγράμματος οι 
μαθητές/τριες να ασχολούνται με άλλα μαθήματα που αφορούν στις εξωσχολικές 
δραστηριότητές τους. 

 
• Εάν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να απουσιάσουν, για μία ή περισσότερες ώρες, 

τους χορηγείται έγγραφη άδεια από τη Διεύθυνση, αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική 
επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες οι οποίοι επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα 
αποχώρησης του/της μαθητή/τριας από το σχολικό χώρο  και οι απουσίες τους 
καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο.  

 
• Οι μαθητές μετά το τέλος του διαλείμματος οφείλουν να εισέρχονται στις αίθουσες 

διδασκαλίας πριν την είσοδο του καθηγητή. Σε περίπτωση αργοπορίας περνούν 
υποχρεωτικά από το γραφείο της Διεύθυνσης και εξηγούν τον λόγο της αργοπορίας τους. 
Αν η δικαιολογία κριθεί επαρκής, η Διευθύντρια επιτρέπει  στο μαθητή να εισέλθει στην 
αίθουσα χωρίς απουσία. Αν η αργοπορία είναι αδικαιολόγητη, ο μαθητής δεν γίνεται 
δεκτός στην αίθουσα και επιβαρύνεται με απουσία. 
 

• Μετά το πέρας κάθε διδακτικής ώρας οι μαθητές πρέπει να βγαίνουν από τις αίθουσες 
αφού έχουν ανοίξει τα παράθυρα και κλείσει τα φώτα. Για λόγους ασφαλείας, κατά τη 
διάρκεια του διαλείμματος, οι πόρτες των αιθουσών κλειδώνονται από τον/την 
καθηγητή/τρια αφού βγει έξω και ο τελευταίος μαθητής/τρια και αφού έχουν φροντίσει 
όλοι να έχουν πάρει μαζί τους τα απαραίτητα για το διάλειμμα αντικείμενα.  

 
• Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα 

διδασκαλίας. 
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• Κατά την διάρκεια του μαθήματος η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα επιτρέπεται 
μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μόνο μετά από άδεια του διδάσκοντα. 
 

• Σε περίπτωση που οι μαθητές φεύγουν από το σχολείο αδικαιολόγητα και χωρίς 
ενημέρωση της Διεύθυνσης πριν το πέρας του διδακτικού ωραρίου, ενημερώνονται 
άμεσα οι γονείς/κηδεμόνες των συγκεκριμένων μαθητών. 
 

• Η συμμετοχή του μαθητή στις σχολικές δραστηριότητες επιτρέπει την απουσία του από 
την τάξη μόνο μετά από άδεια της Διεύθυνσης. 
 

• Σε περίπτωση κενών, δεν επιτρέπεται η χρήση μπάλας χωρίς την εποπτεία του καθηγητή 
της Φυσικής Αγωγής ή κάποιου άλλου εκπαιδευτικού που τη συγκεκριμένη ώρα έχει 
κενό και μπορεί να επιβλέψει τους μαθητές. Επίσης, απαγορεύεται το παίξιμο χαρτιών 
τόσο στα διαλείμματα όσο και στα κενά. Επιτρέπονται όμως παιχνίδια παιδαγωγικού 
χαρακτήρα όπως σκάκι και scrabble. 

 

Χρήση ανελκυστήρα 
Δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα από τους μαθητές/τριες εκτός και αν συντρέχουν 
λόγοι υγείας. 

Εμφάνιση μαθητών/τριών 
 
Η ενδυμασία των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής, καθώς οι 
ενδυματολογικές επιλογές είναι ένδειξη σεβασμού του χώρου στον οποίο κανείς 
δραστηριοποιείται. 
 
Σχολικοί χώροι 
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/τριες: 

ü Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου καθώς και το φυσικό 
περιβάλλον της αυλής του σχολείου. 

ü Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, 
χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων. 

ü Διατηρούν το θρανίο τους σε άριστη κατάσταση.  
Επισημαίνεται ότι, μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται 

για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του. 

 
Ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα 
 
Το σχολείο θεωρεί τα παρακάτω παραπτώματα των μαθητών/τριών ως σοβαρές 
παραβάσεις  του εσωτερικού κανονισμού και τα αντιμετωπίζει αναλόγως:  

 
• Κατοχή στο σχολείο οποιουδήποτε επικίνδυνου οργάνου ή απαγορευμένης ουσίας.  
 
• Καταστροφή ή παραμόρφωση περιουσιακού στοιχείου του σχολείου, με οποιοδήποτε 

τρόπο ή μέσο.  
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• Καταστροφή ή κλοπή ατομικής περιουσίας μαθητή. 
 
• Κάθε εσκεμμένη πράξη που έχει ως σκοπό ή συνέπεια τη διατάραξη της τάξης ή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο του σχολείου. 
 
• Πράξεις ή συμπεριφορές που εκλαμβάνονται ως ενδοσχολική βία. 

 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΦΕΔΩΝ, ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

 
• Δεδομένης της καταστροφικής επίδρασής τους στη σωματική και την πνευματική υγεία 

κυρίως των νεαρών ατόμων, η κατοχή και η χρήση αλκοόλ στους κλειστούς και 
υπαίθριους χώρους του σχολείου απαγορεύονται (Ν.3868/2010 και εγκύκλιος 
120995/30-9-2010). Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται παιδαγωγικό και 
πειθαρχικό έλεγχο.  
 

• Σύμφωνα με την αριθ. 88202/25-06-2009 (Β΄1286) Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται 
πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε 
βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Επομένως, εκπαιδευτικοί 
και μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε όλους τους χώρους του σχολείου. Σε ό,τι 
αφορά στους/στις μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η μη τήρηση των 
ανωτέρω, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 27 του Π.Δ. 104/1979 
(Α΄23). 
 
 

• Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 78649/23-7-2015 (ΦΕΚ Β’ 1581) απαγορεύεται η 
κατανάλωση καφέ στους χώρους του σχολείου. Κατ’ επέκταση, απαγορεύεται και η 
παραγγελία  (delivery) καφέδων από ταχυφαγεία, καφετέριες… 

 
ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 
• Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις  132328/Γ2/7-12-2006 και την 100553/Γ2/4-9-

2012, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός 
του σχολικού χώρου. Στην περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό 
τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του εντός του σχολικού 
χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Εξάλλου το σχολείο 
διαθέτει τηλεφωνική γραμμή για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών αναγκών των 
μαθητών με τους γονείς/κηδεμόνες τους.  
 
Αν ο μαθητής γίνει αντιληπτός να έχει κινητό στην τάξη, ο καθηγητής είναι 
υποχρεωμένος να το φέρει στο γραφείο της Διεύθυνσης και θα επιστρέφεται μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον κηδεμόνα του μαθητή.  
 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση και άλλων ηλεκτρονικών μέσων όπως mp3 players, computers, 
tablets κλπ εκτός και έχουν εκπαιδευτική χρήση και πάντα με την έγκριση του 
διδάσκοντα. 
Επίσης, απαγορεύεται η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με 
οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής), καθ’ όλη τη 
διάρκεια του σχολικού προγράμματος, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης σε όλους τους 
χώρους του σχολείου. Δεν επιτρέπεται, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης, η 
δημοσιοποίηση σε οποιαδήποτε μορφή, έντυπη ή ηλεκτρονική, εικόνων βίντεο, ήχων ή 
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κειμένων που αναφέρονται στη σχολική ζωή και ειδικότερα σε καθηγητές, μαθητές και 
στο υπόλοιπο προσωπικό, διοικητικό ή μη, του σχολείου.  
Απαγορεύεται  η δημοσιοποίηση συλλογικών ή ατομικών εργασιών καθηγητών του 
σχολείου σε οποιαδήποτε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική χωρίς την άδεια της 
Διεύθυνσης. Ειδικότερα για περιπτώσεις παραπτωμάτων που εμπίπτουν σε παράβαση 
του ποινικού δικαίου σε ό,τι αφορά τη χρήση του διαδικτύου, όπως ευτελισμός της 
αξιοπρέπειας μαθητών και καθηγητών, ακολουθούνται και οι προβλεπόμενες από το 
νόμο διαδικασίες από όσους έχουν έννομο συμφέρον. 

 
Παιδαγωγικά μέτρα 
 
Για κάθε παρέκκλιση από την πρέπουσα διαγωγή των μαθητών,  και ανάλογα με το βαθμό 
παρέκκλισης από αυτή, επιβάλλονται στους μαθητές οι παρακάτω κυρώσεις-ποινές 
διαγωγής: 
• α)  προφορική παρατήρηση,  
• β) επίπληξη,  
• γ) αποβολή από τα μαθήματα μιας (1) ημέρας,  
• δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών,  
• ε)  αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

Τα παιδαγωγικά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής: 
α) Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα   
α  και β.  
β) Η Διευθύντρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα   α,  β και γ.  
γ)Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, 
γ, δ και ε. 
δ) Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος 
Διδασκόντων /ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος 
για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του 
ίδιου σχολικού περιβάλλοντος ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον ο/η 
μαθητής /τρια έχει αξιολογηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, του υπεύθυνου 
παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.  
 

Από το σχ. έτος 2020-21, για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην σχολική τάξη, έχει 

ενεργοποιηθεί ο θεσμός του συμβούλου σχολικής ζωής με σκοπό την ενδυνάμωση της 
αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και τη δια ζώσης ανάληψη 
πρωτοβουλιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Ο σύμβουλος 

σχολικής ζωής έρχεται σε επικοινωνία με γονείς και μαθητές (δια ζώσης, τηλεφωνική ή 

μέσω της πλατφόρμας webex αν οι συνθήκες το επιβάλλουν) προκειμένου να υπάρχει μια 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν. 

 

Επιπλέον για τα παιδαγωγικά μέτρα  ισχύουν τα εξής: 

1) Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/τη μαθητή/τρια ότι η συμπεριφορά 
του/της παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής 
Ζωής και δεν καταχωρίζεται στο Ποινολόγιο. Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα 
καταχωρίζονται στο Ποινολόγιο. 
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2) Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο 
σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με 
ευθύνη της Διευθύντριας του σχολείου. 

Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που 
αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο. 

3) Εάν μαθητής /τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της 
επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, 
οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της  Διευθυντή /ντριας του σχολείου, 
λαμβάνοντας απουσία. 

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από 
τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το 
Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 

 

 

Η Διευθύντρια 

Πανταζή Βασιλική 

 


