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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί έχουν ως στόχο την εδραίωση της δημοκρατικής 
οργάνωσης της σχολικής ζωής, της υπευθυνότητας, της αυτοπειθαρχίας και 
του αλληλοσεβασμού. Αποτελούν προέκταση των Κανονισμών Λειτουργίας 
των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί διαμορφώνονται και προσαρμόζονται στην υφι-
στάμενη νομοθεσία, στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στην 
αρχή της νομιμότητας και είναι το αποτέλεσμα συλλογικής διεργασίας της 
Επιτροπής Κανονισμών στην οποία συμμετέχουν ο Διευθυντής του σχο-
λείου, ο οποίος προεδρεύει, ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης του σχο-
λείου, δύο μέλη του Καθηγητικού Συλλόγου, δύο μέλη του Κεντρικού Μα-
θητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέ-
σμου Γονέων και Κηδεμόνων. Η Επιτροπή Κανονισμών παρουσιάζει τους 
Κανονισμούς ενώπιον του Καθηγητικού Συλλόγου ο οποίος παίρνει την τε-
λική απόφαση.  

Το περιεχόμενο των Εσωτερικών Κανονισμών καθορίζει με σαφήνεια τους 
κανόνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της σχολικής μο-
νάδας. Εκδίδονται και διανέμονται σε όλους τους ενδιαφερομένους και 
μπορούν να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Η συνειδητή τή-
ρηση των κανονισμών αυτών διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του σχο-
λείου, βασικού παράγοντα της σχολικής επιτυχίας. 

Επισημαίνεται ότι κανένας Εσωτερικός Κανονισμός δεν αναιρεί την επί-
σημη Εκπαιδευτική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς Λειτουργίας Σχο-
λείων Μέσης Εκπαίδευσης. Η προσπάθεια είναι να γίνουν περισσότερο κα-
τανοητές κάποιες πρόνοιες των κανονισμών αυτών. Ως εκ τούτου στο πα-
ρόν έγγραφο δεν αναπαράγονται όλοι οι κανονισμοί, οι οποίοι όμως παρα-
μένουν σε ισχύ. 

Η εγγραφή ενός μαθητή/τριας στο Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών σημαί-
νει αποδοχή των Εσωτερικών Κανονισμών της σχολικής μονάδας και δέ-
σμευσή του να τους σέβεται. Οι παρόντες κανονισμοί ισχύουν μέχρι την 
έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών της επόμενης σχολικής χρονιάς. 
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Ο μαθητής/τρια έχει την μαθητική ιδιότητα από την αρχή μέχρι το τέλος 
του σχολικού έτους, συμπεριλαμβανομένων και των διακοπών. Η μαθη-
τική ιδιότητα χαρακτηρίζει τον/τη μαθητή/τρια τόσο μέσα στο σχολείο 
όσο και έξω από αυτό. Ο κανονισμός 5 (10) των Κανονισμών Λειτουργίας 
των Δημόσιων Σχολείων αναφέρει ότι: 

Τα παιδαγωγικά μέτρα λαμβάνονται για παραπτώματα που διαπράττονται: 

α) εντός ή εκτός του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχο-
λείου 

β) σε μη εργάσιμο για το σχολείο χρόνο και αφορούν περιουσιακά στοι-
χεία του σχολείου ή των μαθητών/τριών ή του προσωπικού ή πλήτ-
τουν την αξιοπρέπεια των μαθητών/τριών ή του προσωπικού του σχο-
λείου 

γ) κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων, σχολικών αποστολών ή κατά 
τη μεταφορά με σχολικό  λεωφορείο σε μη εργάσιμο χρόνο.  

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

Η προσέλευση των μαθητών/τριων στο Σχολείου με τη στολή τους είναι υ-
ποχρεωτική. 

Παρακαλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες να συμμορφώνονται προς 
τους σχετικούς κανονισμούς, όπως επίσης και οι γονείς/κηδεμόνες τους να 
συνεργάζονται με το Σχολείο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εύ-
ρυθμη λειτουργία του σχολείου, εφόσον η ευπρεπής και η ομοιόμορφη εν-
δυμασία των μαθητών και μαθητριών συμβάλλει τα μέγιστα προς αυτή την 
κατεύθυνση.  

Α. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ  

● Γκρίζο μαθητικό παντελόνι/φούστα, άσπρο πουκάμισο, μπλε γρα-
βάτα και σκουρόχρωμα παπούτσια.  

● Πουλόβερ μπλε με μανίκια και με άνοιγμα στο λαιμό σε σχήμα V. 
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● Η επίσημη στολή θα χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

● Αντιπροσώπευση του σχολείου σε διάφορες εκδηλώσεις/δραστη-
ριότητες 

● Παρελάσεις 

● Εορτασμούς 28ης Οκτωβρίου, 25ης Μαρτίου, 1ης Απριλίου 

● Φωτογραφίσεις 

● Τελετή Αποφοίτησης και άλλες επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου 

Β. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ  

● Παντελόνι/φούστα γκρίζο ή μπλουτζίν κλασικής γραμμής, χωρίς 
σκισίματα ή κεντήματα. 

● Πουκάμισο άσπρο ή μπλούζα/φανέλα με γιακά ή χωρίς γιακά, μο-
νόχρωμη άσπρη, γκρίζα, μπλε ή μαύρη χωρίς γράμματα ή παραστά-
σεις. 

● Πουλόβερ ή φούτερ ή μπουφάν μονόχρωμο μπλε (σκούρο), ή 
μαύρο, ή γκρίζο χωρίς γράμματα ή παραστάσεις. 

● Παπούτσια δερμάτινα ή αθλητικά στα χρώματα του σχολείου 
(μαύρο, μπλε, γκρίζο, άσπρο).  

Γ. ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  

● Παντελονάκι μονόχρωμο μπλε ή μαύρο γκρίζο 

● Φανέλα άσπρη, μαύρη, μπλε, ή γκρίζα (μονόχρωμη), με μανίκι κο-
ντό, χωρίς γράμματα, σχέδια ή διαφημίσεις 

● Παπούτσια αθλητικά 

● Φόρμα μπλε, μαύρη ή γκρίζα (μονόχρωμη), χωρίς γράμματα ή δια-
φημίσεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η φόρμα επιτρέπεται μόνο στο μάθημα της Γυμναστικής 
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο με τη φόρμα 
της Γυμναστικής μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχουν την 
ΠΡΩΤΗ περίοδο Γυμναστική. Αποχωρούν από το σχολείο με αυτή, 
μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχουν Γυμναστική την ΤΕΛΕΥ-
ΤΑΙΑ περίοδο. Κατά τις υπόλοιπες περιόδους φορούν την καθημερινή 
τους στολή.  

Δ. Ευπρεπής Εμφάνιση 

Δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εμφάνιση των μαθητών/τριων, 
γιατί αυτές δεν συνάδουν προς την αξιοπρεπή και καλαίσθητη παρου-
σία τους. Η εμφάνισή τους στο Σχολείο πρέπει απαραίτητα να συνάδει 
με την μαθητική τους ιδιότητα.  

Σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίστηκε με σχετική εγκύκλιο του Υ-
πουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δεν επιτρέπονται στο σχολείο τα 
ακόλουθα: 

● Για τους μαθητές: Βαμμένα μαλλιά, ιδιόρρυθμο κούρεμα, το αξύ-
ριστο πρόσωπο, γένια ή υπογένειο, σκουλαρίκια (στη μύτη, στα αυ-
τιά, στα φρύδια, στη γλώσσα κ.α.), διακοσμητικές αλυσίδες και 
άλλα παρόμοια. 

● Για τις μαθήτριες: Ιδιόρρυθμη κόμμωση (βαμμένα μαλλιά ή εξεζη-
τημένες ανταύγειες), μακιγιαρισμένο πρόσωπο, τα μακριά ή/και 
βαμμένα νύχια, χαμηλόμεσο παντελόνι, παντελόνι κολάν, πολύ κο-
ντή και στενή φούστα. Επιτρέπονται τα δακτυλίδια, βραχιόλια και 
σκουλαρίκια μικρά σε λελογισμένο 
αριθμό αλλά όχι στη μύτη, φρύδια ή 
γλώσσα. 

Για τους χειμερινούς μήνες επιτρέπεται 
ο σκούφος (όχι μέσα στην τάξη) και το 
κασκόλ σε χρώματα στολής (όχι αθλητι-
κών ομάδων). 

Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ  

ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΟΥΣ  
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ  

ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 
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Γενικά τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθήτριες θα πρέπει να αποφεύ-
γουν το προκλητικό ντύσιμο και επιλογές που δεν συνάδουν με τη μα-
θητική ιδιότητα και την ευπρεπή εμφάνιση, όπως έχει καθοριστεί πιο 
πάνω. 

Σημειώσεις 

● Μαθητής/τρια που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κα-
νονισμού για τη στολή, λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενημερώνει έ-
γκαιρα το σχολείο, το οποίο θα διαχειριστεί το όλο ζήτημα με εμπιστευ-
τικότητα και διακριτικότητα. 

● Η προσέλευση στο σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή αποτελεί παρά-
πτωμα και συνεπάγεται την επιβολή αντίστοιχων παιδαγωγικών μέ-
τρων. 

● Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη μαθητής/τρια, να προσέλθει στο 
σχολείο χωρίς την προβλεπόμενη στολή, είναι απαραίτητο να εξασφα-
λίσει, πριν ακόμα αρχίσει η πρώτη περίοδος των μαθημάτων (ή και από 
την προηγούμενη ημέρα), σχετική γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση.  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  

Η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος είναι σημαντικός στό-
χος της λειτουργίας του σχολείου. Δυστυχώς, όμως, ο στόχος αυτό δεν επι-
τυγχάνεται στον απαιτούμενο βαθμό, εξαιτίας της καθυστερημένης προσέ-
λευσης μαθητών στην τάξη. Το μάθημα διακόπτεται συχνά με άκρως αρνη-
τικές επιπτώσεις ως προς την κατανόησή του, για τους/τις παρόντες/ούσες 
μαθητές/τριες. Επιπλέον, το πρόβλημα παρακολούθησης αντιμετωπίζει και 
ο/η μαθητής/τρια που καθυστερεί. 

● Η προσέλευση στο σχολείο γίνεται έγκαιρα και πριν κτυπήσει το κου-
δούνι για την πρώτη περίοδο.  

● Όταν μαθητής/τρια δεν προσέρχεται στο σχολείο κατά την 1η περίοδο 
ή μετά την παρέλευση 20 λεπτών, ο εφημερεύοντας Βοηθός Διευθυντής 
επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τον γονέα ή κηδεμόνα. 
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● Μαθητής/τρια που καθυστερεί να μπει στην τάξη την πρώτη περίοδο ή 
μετά από διάλειμμα ή αλλαγή περιόδου, γίνεται δεκτός/ή στο μάθημα 
(χωρίς άδεια εισόδου) και ο διδάσκων/ουσα σημειώνει στο απουσιολό-
γιο τον χρόνο αργοπορίας του/της. 

Συστηματικές καθυστερήσεις συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα και 
αντιμετωπίζονται με παιδαγωγικά μέτρα που επιβάλλει ο/η υπεύ-
θυνος/η Β.Δ. 

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Η τακτική και ανελλιπής παρακολούθηση όλων των μαθημάτων αποτελεί 
βασική προϋπόθεση μάθησης και προόδου. Δηλώνει, παράλληλα, προσή-
λωση στην επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων, εργατικότητα και συνέπεια, 
αρετές που διακρίνουν κάθε επιτυχημένο άνθρωπο. Για αυτό και το σχο-
λείο προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην τήρηση των σχετικών κανονισμών 
φοίτησης, οι οποίοι διασφαλίζουν τον σεβασμό προς όλα τα μέλη της μα-
θητικής κοινότητας και την αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου. 

Οι αποφάσεις και οι διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τη φοίτηση των 
μαθητών/τριών, καθώς και τον τρόπο δικαιολόγησης των απουσιών τους 
αναφέρονται παρακάτω:  

1. Πλήρης φοίτηση και ανταμοιβές 

 Πλήρης χαρακτηρίζεται η φοίτηση όσων μαθητών/τριών σημείωσαν 
λιγότερες από 24 απουσίες, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομέ-
νου. Στους/στις μαθητές/τριες με πλήρη φοίτηση απονέμονται τιμη-
τικά διπλώματα στο τέλος της σχολικής χρονιάς και πριμοδότηση 2 
μονάδων στην αξιολόγηση της συμμετοχής τους στη δράση «Δράση, 
Δημιουργικότητα και Κοινωνική Προσφορά» (Δ.Δ.Κ.). 

 

 

 



9 

2. Παραπέμπονται σε Ανεξετάσεις τον Ιούνιο: 

α) οι μαθητές/τριες που σημειώνουν σε όλη τη σχολική χρονιά αριθμό 
απουσιών από 120 – 134, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομέ-
νων, όπως και 

β) όσοι/ες σημειώνουν αριθμό απουσιών από 60 – 67 στο β΄ τετρά-
μηνο, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων. 

3. Μαθητές/τριες που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα 
από ένα μαθήματα απουσίες, συνολικά περισσότερες του επταπλα-
σίου των εβδομαδιαίων περιόδων διδασκαλίας του μαθήματος, πα-
ραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στο μάθημα ή στα μαθήματα 
αυτά. Οι μαθητές/τριες που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοί-
τησης εξετάζονται μόνο γραπτά, χωρίς να διατηρούν την προφορική 
βαθμολογία των τετραμήνων. Απαιτείται, δηλαδή, να γράψουν τουλά-
χιστον 10 (δέκα), για να επιτύχουν στο μάθημα.  

4. Παραμένουν στάσιμοι: 

α) οι μαθητές/τριες που συγκεντρώνουν σε όλη τη σχολική χρονιά 
αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135, του αριθμού αυτού συ-
μπεριλαμβανομένου, όπως και  

β) όσοι/ες σημειώνουν στο β΄ τετράμηνο αριθμό απουσιών μεγα-
λύτερο των 68, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου. 

 Οι μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου που δεν απολύονται λόγω μη πλή-
ρους φοίτησης είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τα μαθήματα 
της τάξης την επόμενη σχολική χρονιά. 

5. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δραστηριότητες του Προγράμ-
ματος Δ.Δ.Κ. (καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις, ενδοσχολικό συ-
νέδριο, όμιλοι, εκδρομές, εκκλησιασμοί κτλ.) είναι υποχρεωτική και 
γι’ αυτό, σε περίπτωση απουσίας τους από αυτές, οι σχετικές απου-
σίες  
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Αδικαιολόγητη απουσία από δραστηριότητα Δ.Δ.Κ. αποτελεί πει-
θαρχικό παράπτωμα καταχωρίζονται και προσμετρούνται στο σύ-
νολο των απουσιών τους. 

6. Ο Καθηγητικός Σύλλογος έχει τη διακριτική εξουσία σε ειδικές, δεό-
ντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μαθητών, που παρουσιάζουν σο-
βαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχικής υ-
γείας, νοουμένου ότι το πρόβλημα είναι τεκμηριωμένο έπειτα από 
παρακολούθηση από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του 
ΥΠΠΑΝ ή της Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και 
με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, μη εξαιρουμένης της πα-
ραπομπής σε ιατροσυμβούλιο, να αποφασίσει διαφορετικά από ό,τι 
προβλέπουν οι πιο πάνω κανονισμοί, αν αυτό επιβάλλει το καλώς νο-
ούμενο συμφέρον της εκπαίδευσης ή/και του/της μαθητή/μαθήτριας.  

7. Δικαιολόγηση απουσίας 

 Μαθητές/τριες που απουσίασαν και για μια έστω περίοδο διδασκα-
λίας οφείλουν με την επάνοδό τους στο σχολείο και εν πάση περιπτώ-
σει όχι αργότερα από πέντε εργάσιμες ημέρες να φέρουν βεβαίωση 
του γονέα ή του κηδεμόνα τους ή πιστοποιητικό του θεράποντα για-
τρού υπογραμμένο από τους γονείς για τον λόγο της απουσίας τους, 
εκτός αν τους δόθηκε γραπτή άδεια από τη διεύθυνση του σχολείου. 
Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να 
προσκομίσουν το πιστοποιητικό όχι αργότερα από δύο εργάσιμες η-
μέρες.  

 Η αδικαιολόγητη απουσία του/της μαθητή/μαθήτριας από το σχο-
λείο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αφού διερευνηθεί, τιμω-
ρείται με την επιβολή των σχετικών παιδαγωγικών μέτρων.  

 Όταν ο/η μαθητής/μαθήτρια προτίθεται να απουσιάσει από το Σχο-
λείο, οι γονείς ή οι κηδεμόνες του/της οφείλουν να ενημερώσουν α-
μέσως και εγγράφως το Σχολείο. Για οποιαδήποτε θέματα απουσίας 
του/της μαθητή/μαθήτριας, το σχολείο ενημερώνει τους γονείς ή τους 
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νόμιμους κηδεμόνες ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους 
του/της τουλάχιστον μέχρι την επόμενη μέρα της απουσίας του/της. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνουν (με τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή γραπτό σημείωμα) για τυχόν προγραμματισμένη α-
πουσία του παιδιού τους. 

Η σποραδική ή επιλεκτική αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο ή 
από την τάξη αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 

8. Κάλυψη ύλης λόγω απουσίας 

 Μαθητής/τρια που απουσιάζει από το σχολείο για οποιονδήποτε λόγο 
οφείλει να καλύψει τα κενά στα μαθήματα που έχασε και να κάνει την 
εργασία που ανέθεσαν οι καθηγητές/τριες στο τμήμα κατά τη διάρ-
κεια της απουσίας του/της.  

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η έξοδος μαθητή/τριας από το σχολείο σε ώρες λειτουργίας του, χωρίς ά-
δεια εξόδου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρά. Ά-
δειες εξόδου παραχωρούνται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις από Β.Δ. ή 
Β.Δ. Α΄ ή το Διευθυντή και κατόπιν συνεννόησης με τον γονέα/κηδεμόνα 
του/της μαθητή/μαθήτριας. Ο/Η μαθητής/μαθήτρια επανερχόμενος/η στο 
Σχολείο, παρουσιάζει στον Υπεύθυνο του Τμήματός του/της την άδεια εξό-
δου, υπογραμμένη από τους γονείς, τον κηδεμόνα ή τον/τη γιατρό. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

Οι μαθητές/τριες πρέπει: 

• Να κάθονται πάντοτε στη θέση που τους έχει υποδείξει ο/η ΥΤ και είναι 
καταγραμμένη στο σχεδιάγραμμα της τάξης. 

• Να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που επηρεάζει την καθαριότητα της τά-
ξης και διαταράσσει την ομαλή και αποδοτική διεξαγωγή του μαθήμα-
τος. 
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• Να παρακολουθούν το μάθημα χωρίς να ενοχλούν. Νοείται ότι μαθη-
τής/τρια που κοιμάται στο θρανίο εν ώρα μαθήματος προσβάλλει ανε-
πανόρθωτα τον ιερό σκοπό της παιδείας, τον διδάσκοντα καθηγητή και 
τον εαυτό του. Τέτοιου είδους πράξη αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα 
και η παραπομπή του μαθητή στον οικείο Β.Δ. θεωρείται επιβεβλημένη. 

• Να έχουν μαζί τους όλα τα χρειώδη για το μάθημα. Δεν επιτρέπεται η 
κατοχή αιχμηρών αντικειμένων, μαρκαδόρων, Tipp-ex σε υγρή μορφή, 
μαγνητοφώνων, head-phones, η χρήση ή κατοχή κινητού τηλεφώνου 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

• Σε περίπτωση που κάποιος καθηγητής καθυστερήσει να προσέλθει στην 
τάξη, να μένουν έξω από την αίθουσα χωρίς να προκαλούν οχληρία. Ο 
Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου της τάξης να ειδοποιεί τον εφημε-
ρεύοντα Β.Δ. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, οι μαθητές απασχο-
λούνται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα δημιουργικής απα-
σχόλησης. Η μη συμμόρφωση στις οποιεσδήποτε διευθετήσεις θεωρεί-
ται πειθαρχικό παράπτωμα. 

• Να φροντίζουν ώστε ο σχολικός χώρος να διατηρείται καθαρός χρησι-
μοποιώντας τους καλάθους των αχρήστων. 

• Να σέβονται και προστατεύουν τη σχολική περιουσία. Σε περίπτωση 
σκόπιμης πρόκλησης ζημιάς είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν για την 
επανόρθωσή της και να υποστούν τις συνέπειες του παραπτώματος με 
παιδαγωγικά μέτρα. 

• Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρά τα αποδυτήρια και τα αποχωρη-
τήρια και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Το κάπνισμα στα αποχωρη-
τήρια ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο του σχολείου θεωρείται πειθαρ-
χικό παράπτωμα. 

• Να προσέρχονται στην καντίνα ΜΟΝΟ κατά τις ώρες των διαλειμμάτων. 
Απαγορεύεται αυστηρά η προσέλευση στην καντίνα κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων ή κατά τη μετάβαση στο κλειστό για συγκέντρωση/γυ-
μναστική. 
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• Να προσέρχονται στον χώρο συγκέντρωσης, όταν κτυπήσει το κουδούνι 
για συγκέντρωση, και να καταλαμβάνουν τις προκαθορισμένες θέσεις 
τους, χωρίς να μετακινούνται από το τμήμα τους. 

• Να παρακολουθούν με προσοχή τις εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις, χωρίς 
να μιλούν ή να σχολιάζουν ή να ασχολούνται με κινητά τηλέφωνα ή άλ-
λες συσκευές. 

• Να μην φεύγουν από το χώρο συγκέντρωσης, ούτε να εγκαταλείπουν το 
σχολείο. 

Η παράβαση των πιο πάνω κανονισμών αποτελεί παράπτωμα και 
τιμωρείται αυστηρά. 

Στις εκδρομές οι μαθητές/τριες: 

• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικά αυτοκίνητα, ούτε να προ-
σκαλούν εξωσχολικούς. 

• Δεν προκαλούν ζημιές στο λεωφορείο και η συμπεριφορά τους είναι κό-
σμια. 

• Δεν εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους αλλά και το σχολείο τους. 

• Συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να συνάδει προς τη μαθητική ιδιό-
τητά τους. 

• Αναφέρουν οτιδήποτε συμβεί στον υπεύθυνο καθηγητή ή στον Βοηθό 
Διευθυντή. 

• Επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο για άμεση επικοινω-
νία. 

• Δεν απομακρύνονται ποτέ από το χώρο επίσκεψης ή το εστιατόριο. 

• Προσέχουν στους δρόμους κατά τις μετακινήσεις τους. 

• Αποφεύγουν σχέσεις με εξωσχολικούς ή μαθητές άλλων σχολείων. 

• Δεν καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά. 
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• Πρέπει να βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης των λεωφορείων για ανα-
χώρηση επιστροφής στο σχολείο στην ώρα που θα προκαθορίσουν οι 
υπεύθυνοι. 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ  

● Αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα με παραπομπή στο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο κάθε είδους απρόκλητη εκφοβιστική, ρατσιστική ή 
επιθετική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε άτομα που μειονεκτούν έναντι 
του θύτη. Το σχολείο θα έχει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που 
μειώνουν ή πληγώνουν την προσωπικότητα οποιουδήποτε μέλους της 
μαθητικής κοινότητας. 

● Άτομα τα οποία αισθάνονται ότι βιώνουν παρόμοιες συμπεριφορές 
πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με τον Υπεύθυνο Τμήματος, το/τη Σύμ-
βουλο του Σχολείου ή τη Διεύθυνση. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  

● Οι μαθητές παραμένουν στην τάξη όταν τελειώσουν το διαγώνισμα ή τη 
γραπτή έκθεση. Μαθητές που δικαιολογημένα απουσιάζουν από δια-
γώνισμα μπορεί να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά με την πρώτη ευ-
καιρία, κατά την κρίση του καθηγητή τους. Μαθητές που αρνούνται να 
γράψουν σε διαγώνισμα βαθμολογούνται με μονάδα. 

● Σκόπιμη απουσία μαθητών κατά την περίοδο ή τις περιόδους που 
προηγούνται προειδοποιημένου διαγωνίσματος θα θεωρείται ως αδι-
καιολόγητη και επισύρει το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής. 

● Οι μαθητές παίρνουν τα διορθωμένα διαγωνίσματα στους γονείς/κηδε-
μόνες τους για ενημέρωση και υπογραφή. Αυτά πρέπει να επιστρέφο-
νται τις επόμενες 2-3 ημέρες. Η πλαστογράφηση υπογραφής αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα. 

● Στην περίπτωση απώλειας του διαγωνίσματος ή άρνησης ή αμέλειας εκ 
μέρους του μαθητή/τριας να παραδώσει το διαγώνισμα στον διδάσκο-
ντα καθηγητή εντός της πιο πάνω προθεσμίας τότε ο διδάσκων καθηγη-
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τής έχει το δικαίωμα να μην του παραδώσει άλλο επόμενο διαγώνισμα 
παρά μόνο να τον ενημερώσει για το βαθμό του. 

● Ο βαθμός του διαγωνίσματος σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται και 
βαθμός του τετραμήνου. 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

Είναι ένας χώρος που οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε, μεριμνώντας για την 
καθαριότητά του και για τη φύλαξη του εξοπλισμού που διαθέτει. Στην αί-
θουσα αυτή οι μαθητές/τριες μπορούν να παίζουν επιτραπέζια παιγνίδια. 
Μπορούν επίσης να ακούν μουσική και να συζητούν διάφορα θέματα. 

Η αίθουσα μπορεί να αξιοποιηθεί στη διάρκεια των ωρών δημιουργικής α-
πασχόλησης με την επίβλεψη των καθηγητών/τριών, οι οποίοι/ες έχουν α-
ναλάβει την αναπλήρωση στο τμήμα τη συγκεκριμένη περίοδο. 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ     

Σκοπός του σχολείου είναι να προσφέρει πέρα από τη γνώση και κοινωνι-
κές δεξιότητες στους/στις μαθητές/τριες καθώς και να τους εμπεδώσει τις 
αρχές της χρηστής διοίκησης, της αξιοκρατίας και της δημοκρατίας. Η μα-
θητική αυτοδιοίκηση συντελεί στη δημιουργία ελεύθερων, υπεύθυνων και 
δημοκρατικών ανθρώπων που ανήκουν ενεργά σε ένα σύνολο. Βοηθά στην 
κοινωνικοποίηση, στην ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας, αλληλοσεβασμού, 
πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης και υποστηρίζει τον ελεύθερο γό-
νιμο διάλογο και την εποικοδομητική κριτική. Το Κεντρικό Μαθητικό Συμ-
βούλιο συνεργάζεται με τη Διεύθυνση του Σχολείου, τον Καθηγητικό Σύλ-
λογο και τον Σύνδεσμο Γονέων με υποβολή εισηγήσεων για προώθηση και 
επίλυση θεμάτων που αφορούν τους/τις μαθητές/τριες και το Σχολείο. 

Α. Συμβούλιο Τμήματος (Σ.Τ.) 

● Δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή στο Σ.Τ έχουν 
όσοι/ες η διαγωγή τους τον προηγούμενο χρόνο χαρακτηρίστηκε 
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ως κοσμιοτάτη ανεξάρτητα από τυχόν μείωση διαγωγής σε τετρά-
μηνα. 

● Μέλος Σ.Τ χάνει το αξίωμά του, όταν περιπέσει σε πειθαρχικό πα-
ράπτωμα που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό από τον Καθηγητικό Σύλ-
λογο ή αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχείς συνεδρίες του 
Συμβουλίου ή δε συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς λειτουρ-
γίας του.  

● Για υποβολή υποψηφιότητας επιβάλλεται η μελέτη και γνώση των 
κανονισμών που αφορούν τα Μαθητικά Συμβούλια. 

Β. Υπευθυνότητες 

● Τα Σ.Τ. είναι υπεύθυνα για το τμήμα τους, θέτουν στον υπεύθυνο 
καθηγητή του τμήματος τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο 
τμήμα και τα συζητούν μαζί του. συζητούνται θέματα πειθαρχίας, 
καθαριότητας και εμφάνισης της τάξης, ευημερίας, σχέσεων, ωρο-
λόγιου και αναλυτικού προγράμματος, μεθοδολογικών προσεγγί-
σεων των διδασκόντων, βιβλίων και εορτασμών και οποιαδήποτε 
άλλα σοβαρά θέματα αφορούν στην ομαλή λειτουργία του τμήμα-
τος. 

● Τα Σ.Τ. συνέρχονται, εκτός διδακτικού χρόνου, σε τακτικές συνε-
δρίες που ορίζουν τα ίδια. ετοιμάζουν εισηγήσεις σε σχέση με ανα-
φυόμενα προβλήματα, τις παρουσιάζουν για συζήτηση-ανταλλαγή 
απόψεων ενώπιον όλων των μαθητών του τμήματος ή/και ενώπιον 
του υπεύθυνου καθηγητή ή/και, αν παραστεί ανάγκη, ενώπιον της 
διεύθυνσης του σχολείου. 

● Τα Σ.Τ. σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων συγκαλούν συνε-
δρία του τμήματος, εκτός διδακτικού χρόνου. στη συνεδρία προε-
δρεύει ο πρόεδρος του τμήματος. 

● Τις συνεδρίες των συμβουλίων τμήματος συγκαλεί ο πρόεδρος και 
όταν απουσιάζει αυτός, ο αντιπρόεδρος. απαρτία αποτελεί η πα-
ρουσία τριών (3) μελών. 
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● Τα Σ.Τ. είναι υπεύθυνα για τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην 
πινακίδα του τμήματος. 

● Ο ταμίας του Σ.Τ. εισπράττει από τους μαθητές €1 για το έτος. Ανά-
λογα με τις ανάγκες του τμήματος ο ταμίας εισπράττει από τους 
μαθητές ακόμη μία ή δύο φορές από €1. 

● Το ποσό των χρημάτων, που θα κατατεθεί στο ταμείο του τμήμα-
τος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του τμήματος ή για 
αγαθοεργείς σκοπούς, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο υπεύ-
θυνος καθηγητής του τμήματος. πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται 
για την παροχή υλικής ή άλλης βοήθειας στους μαθητές που χρειά-
ζονται βοήθεια. 

● Ο γραμματέας του Σ.Τ. τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών και είναι 
υπεύθυνος για τις ανακοινώσεις του συμβουλίου. 

● Ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης, περιβάλλοντος - ευπρεπισμού της 
τάξης είναι ένα από τα απλά μέλη του Σ.Τ., στον οποίο ανατίθενται 
καθήκοντα περιβάλλοντος-ευπρεπισμού του τμήματος και άλλα 
καθήκοντα, όταν παραστεί ανάγκη. 

● Τα Σ.Τ. υποδεικνύουν τους επιμελητές, καθώς και άλλες υποεπιτρο-
πές, ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος. 

Η συμπεριφορά των μελών του Συμβουλίου Τμήματος πρέπει  
να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους μαθητές. 

Γ. Καθήκοντα Επιμελητών/τριών 

● Οι επιμελητές/τριες που ορίζονται από τον/την Υπεύθυνο/η Καθη-
γητή/τρια του τμήματος, φροντίζουν ώστε ο πίνακας, η έδρα και η 
αίθουσα διδασκαλίας να είναι καθαρά. 

● Το Συμβούλιο του Τμήματος έχει τη γενική ευθύνη για την αποτε-
λεσματική λειτουργία των επιμελητών/τριών. 
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● Σε περίπτωση Δημιουργικής Απασχόλησης σε άλλο χώρο (Αίθουσα 
Ψυχαγωγίας, Βιβλιοθήκη κ.λπ.) έχουν την ευθύνη διαφύλαξης και 
τήρησης της τάξης. 

Δ. Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο (Κ.Μ.Σ) 

● Το Κ.Μ.Σ συνεδριάζει σε διδακτικό χρόνο μια φορά τον μήνα, σε 
τακτικές συνεδρίες που τις ορίζει το ίδιο από την αρχή της σχολικής 
χρονιάς και σε έκτακτες, που τις αποφασίζει σε κάθε περίσταση. 
Δικαίωμα σύγκλησης του Κ.Μ.Σ έχει ο/η πρόεδρος ή τα τέσσερα 
από τα επτά μέλη του Συμβουλίου. Η συνεδρίαση γίνεται με βάση 
ημερήσια διάταξη και προκαθορισμένα θέματα. Στις συνεδρίες του 
Κ.Μ.Σ τηρούνται πιστά οι δημοκρατικές διαδικασίες. Κάθε μέλος 
εκφράζει ελεύθερα και υπεύθυνα τις απόψεις του με κριτικό και 
εποικοδομητικό πνεύμα και τηρούνται συστηματικά πρακτικά. 

● Μέλος του Κ.Μ.Σ που καταδικάζεται από αρμόδιο δικαστήριο για 
διάπραξη ποινικού αδικήματος εκπίπτει οποιουδήποτε σχολικού α-
ξιώματος. Το ίδιο ισχύει και για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα 
στο σχολείο. 

● Το Κ.Μ.Σ γενικά συνεργάζεται με τη Διεύθυνση, τον Καθηγητικό 
Σύλλογο και το Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου για την επίλυση 
προβλημάτων και βοηθά ενεργά και συστηματικά στο να διατηρεί-
ται καθαρό το σχολείο και να τηρείται η τάξη τα διαλείμματα στην 
αυλή, στο κυλικείο και σ' όλες τις σχολικές εκδηλώσεις. 

● Μέχρι τρεις εκπρόσωποι του Κ.Μ.Σ συμμετέχουν στο Συμβούλιο Δι-
εύθυνσης, που συνέρχεται μια φορά το μήνα υπό την προεδρία 
του/της Διευθυντή/τριας. 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΩΝ) 

Το σχολείο δε συμμετέχει με κανένα τρόπο σε δραστηριότητες που οργα-
νώνουν οι μαθητές/τριες εκτός του σχολικού χώρου, όπως εκδρομές, δια-
νυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, χορούς κ.ά. Ως εκ τούτου δεν φέρει καμιά 
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ευθύνη για όσους συμμετέχουν. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π./109/77/12.22.1999 και Υ.Π.Π./10-9/77/3/ 
28.2.1997) τέτοιες εκδηλώσεις δεν επιτρέπονται και είναι αντίθετες με τους 
κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων. Η χρήση του ονόματος του σχο-
λείου προκειμένου να εξασφαλισθεί η σχετική άδεια από τους γονείς απο-
τελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία, η ενεργοποίηση και χρήση κινητού 
ή άλλης συσκευής μέσα στην τάξη καθώς και σε εκδηλώσεις του σχο-
λείου. Τα κινητά τηλέφωνα τοποθετούνται απενεργοποιημένα στα κασό-
νια των τάξεων πριν την έναρξη του μαθήματος. Παράλειψη τοποθέτη-
σης του κινητού ή απλή θέασή του στο θρανίο αποτελεί πειθαρχικό πα-
ράπτωμα. 

Το σχολείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια μη σχολικού 
εξοπλισμού. 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ 

Με τον όρο «εξωσχολικοί» εννοούνται ειδικά όσοι, – κυρίως νεαροί/ές ή 
πρώην μαθητές/τριες του Σχολείου – χωρίς να έχουν συγκεκριμένη και ου-
σιαστική εργασία, εισέρχονται στο σχολείο χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης 
παραβιάζοντας ουσιαστικά τον σχολικό χώρο. 

Όσοι μαθητές/τριες υποβοηθούν με τη στάση τους την παραβίαση του σχο-
λικού χώρου, είναι συνυπεύθυνοι και συνένοχοι και διαπράττουν σοβαρό 
παράπτωμα. 

Οι εξωσχολικοί που έχουν λόγο να εισέλθουν στο σχολείο απευθύνονται 
στη Διεύθυνση για χορήγηση άδειας. 



 20 

ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οι μαθητές απαγορεύεται να οδηγούν οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα, 
το οποίο δεν είναι ασφαλισμένο και ο οδηγός του δεν είναι κάτοχος άδειας 
οδηγού, όπως προνοεί ο νόμος. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττουν σο-
βαρό ποινικό αδίκημα και ως εκ τούτου ειδοποιείται αμέσως η Αστυνομική 
Διεύθυνση της περιοχής. 

Όσοι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο με δίκυκλο υποχρεούνται να 
σταθμεύουν στον βόρειο χώρο στάθμευσης. Όσοι μαθητές προσέρχονται 
με αυτοκίνητο σταθμεύουν έξω από το σχολείο, λόγω του περιορισμένου 
χώρου στάθμευσης στο σχολείο. 

Αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η διακίνηση μέσα στον σχολικό χώρο με 
μηχανοκίνητο ή άλλο όχημα και η ανεξέλεγκτη στάθμευσή τους. Η ασφά-
λεια των οχημάτων είναι αποκλειστική ευθύνη των οδηγών τους. 

Οι γονείς αφήνουν τους μαθητές κατά την προσέλευσή τους εκτός χώρου 
στάθμευσης του σχολείου και το ίδιο κατά την αποχώρηση. 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

Οποιαδήποτε παράβαση των πιο πάνω κανονισμών αποτελεί πειθαρχικό 
παράπτωμα και τιμωρείται ανάλογα. Πειθαρχικά παραπτώματα αποτε-
λούν περιληπτικά τα πιο κάτω και για κάθε ένα επιβάλλεται ανάλογη ποινή:  

● Οι αδικαιολόγητες απουσίες. 

● Η εγκατάλειψη του Σχολείου κατά τον χρόνο λειτουργίας του (μάθημα, 
διάλειμμα, δημιουργική απασχόληση, εκδηλώσεις). 

● Η συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης των μαθητών/τριών στο 
Σχολείο, έστω κι αν η είσοδος στην τάξη συνοδεύεται με άδεια του Β.Δ. 

● Η μη συμμόρφωση στο θέμα της στολής και εμφάνισης. 

● Η προσκόμιση αναληθών πιστοποιητικών για δικαιολόγηση απουσιών. 

● Η χωρίς γραπτή άδεια έξοδος από την τάξη ή το σχολείο σε ώρες λει-
τουργίας του. 
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● Η απρεπής συμπεριφορά στην τάξη ή στην αυλή του σχολείου. 

● Η σκόπιμη καθυστέρηση μετά από διάλειμμα, μετά το μάθημα της Γυ-
μναστικής ή το μάθημα σε ειδικές αίθουσες. 

● Η παρεμπόδιση της διεξαγωγής του μαθήματος. 

● Η ενθάρρυνση εξωσχολικών να επισκεφθούν τον σχολικό χώρο και η συ-
νομιλία με εξωσχολικούς. 

● Η απρεπής και μη κόσμια συμπεριφορά σε συγκεντρώσεις ή εορτα-
σμούς. 

● Η αντιγραφή κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος (τιμωρείται με μονάδα 
στο γραπτό) 

● Η χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας. 

● Η καταστροφή σχολικής περιουσίας. 

● Η άρνηση συμμετοχής στις εκδρομές, στους ομίλους, στο πρόγραμμα 
δημιουργικής απασχόλησης και σε άλλες δραστηριότητες του Σχολείου. 

● Η παρενόχληση στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. 

● Το κάπνισμα και η κατοχή ή μεταφορά οποιουδήποτε μέσου έχει σχέση 
με αυτό. 

● Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

● Η επέμβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα του Σχολείου. 

● Η μη επιστροφή διαγωνίσματος. 

● Ζημιές σε θρανία, τοίχους και άλλο σχολικό εξοπλισμό.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μαθητών/τριών  
 ενημερώνονται με επιστολή οι γονείς ή οι κηδεμόνες. 

Μαθητής/τρια που αποβάλλεται πέραν των 7 περιόδων παραμένει στο σπί-
τι με ευθύνη των γονιών/κηδεμόνων. Αν αποβληθεί λιγότερες των 7 περιό-
δων απασχολείται δημιουργικά (π.χ. Βιβλιοθήκη, σχολικός κήπος, πινακί-
δες, καθαριότητα κ.λπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος εκπαι-
δευτικού. 
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Οι κανονισμοί στοχεύουν στη σωστή διαπαιδαγώγηση και διαμόρ-
φωση του χαρακτήρα του μαθητή, ώστε η ένταξή του στο κοινωνικό 
σύνολο να γίνεται ομαλά 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ 

Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς των 
μαθητών/τριών και στην ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας και της 
αυτοπειθαρχίας τους, καθώς επίσης και στη διασφάλιση, μέσα στην εκπαι-
δευτική κοινότητα, της δημοκρατικής ζωής, που αποτελεί προϋπόθεση για 
την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας μέσα στην 
εκπαιδευτική κοινότητα. 

 
Παράπτωμα 1η φορά Επανάληψη 
1. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση 

στην τάξη 
2 αδικαιολόγητες:  
 Παρατήρηση  

4 αδικαιολόγητες: 
 4 περίοδοι αποβολή 

με αναστολή 

8 αδικαιολόγητες:  
 8 περίοδοι αποβολή 

Για κάθε 4  
αδικαιολό-
γητες: 

8 περίοδοι  
αποβολή 

2. Αδικαιολόγητη μεμονωμένη 
απουσία (όταν διαπιστώνεται 
στον έλεγχο απουσιών) 

4 περίοδοι αποβολή  
με αναστολή 

8 περίοδοι  
αποβολή 

3. Απουσία από το μάθημα ή 
σχολική εκδήλωση χωρίς  

 άδεια (όταν διαπιστώνεται 
από τον καθηγητή μέσα στην 
τάξη ή σε σχολική εκδήλωση) 

4 περίοδοι αποβολή  
με αναστολή 

8 περίοδοι  
αποβολή 
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4. Αποχώρηση από την τάξη, το 
σχολείο ή σχολική εκδήλωση 
χωρίς άδεια (όταν ο μαθητής 
εγκαταλείπει τη θέση του για 
οποιοδήποτε λόγο) 

8 περίοδοι αποβολή 2 ημέρες  
αποβολή 

5. Έξοδος από τον σχολικό χώρο 
χωρίς άδεια 

8 περίοδοι αποβολή 2 ημέρες 
αποβολή 

6. Ψευδείς δηλώσεις – παραποί-
ηση και/ή καταστροφή σχολι-
κών εγγράφων 

8 περίοδοι αποβολή 2 ημέρες  
αποβολή 

7. Μη ευπρεπής εμφάνιση 1η φορά:  
 Παρατήρηση 
2η φορά:  
 Παιδαγωγικός  
 διάλογος 
3η φορά:  
 Ενημέρωση γονιού 

8 περίοδοι  
αποβολή 

Στην περίπτωση που μαθητής φορεί 
σκουλαρίκια τα αφαιρεί και τα  
φυλάει. Το ίδιο ισχύει και για τις  
μαθήτριες που φορούν μη  
ενδεδειγμένα κοσμήματα. 

8. Παρεμπόδιση της ομαλής διε-
ξαγωγής του μαθήματος ή άλ-
λων σχολικών εκδηλώσεων 

Παρατήρηση ή 8 περίο-
δοι αποβολή ανάλογα 
με την περίπτωση 

2 ημέρες  
αποβολή 

9. Χρήση κινητών τηλεφώνων ή 
άλλης ηλεκτρονικής συσκευής 
ή απλή θέαση τους στο θρανίο 

4 περίοδοι αποβολή με 
αναστολή  

8 περίοδοι 
με αποβολή 

Γίνεται κατάσχεση του κινητού.  
Το κινητό παραδίδεται στη  
Γραμματεία και παραδίνεται στον  
μαθητή στο τέλος της ημέρας 
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10. Παραβίαση προσωπικών  
 δεδομένων με χρήση  
 κινητού τηλεφώνου 

Πειθαρχικό Συμβούλιο –  
Καθηγητικός Σύλλογος  
Αποβολή από το σχολείο 

11. Κυκλοφορία με μηχανοκί-
νητο όχημα στον σχολικό 
χώρο εν ώρα λειτουργίας 
των μαθημάτων  

2 ημέρες αποβολή  Πειθαρχικό 
Συμβούλιο 

12. Χρήση ιδιωτικού μεταφορι-
κού μέσου σε εκδρομή  

 ή άλλη εκδήλωση του  
 σχολείου σε εργάσιμο χρόνο 

(είτε ο μαθητής έχει ή δεν  
  έχει άδεια οδηγού) 

2 ημέρες αποβολή 

13. Αδικαιολόγητη συναναστρο-
φή με εξωσχολικούς κατά τη 
διάρκεια του σχολείου χωρίς 
άδεια 

4 περίοδοι αποβολή  
με αναστολή 

1-2 ημέρες 
αποβολή 

14. Κάπνισμα – άτμισμα –  
 κατοχή καπνιστικών ειδών − 

οινοπνευματώδη –  χαρτο-
παίγνιο κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του σχολείου 

1 μέρα αποβολή  
με αναστολή 

2 ημέρες  
αποβολή 
κάθε 
επόμενη 
φορά 

15. Κλοπή ή απόπειρα κλοπής ε-
ντός του σχολικού χώρου 

Διευθύντρια – Πειθαρχικό Συμβούλιο 
(4-6 ημέρες αποβολή) 

16. Αναγραφή υβριστικών / προ-
σβλητικών συνθημάτων  

 εντός του σχολικού χώρου 

2 ημέρες αποβολή (αποζημίωση) 

17. Λέρωμα των θρανίων ή της 
τάξης 

Καθαρισμός όλων των 
θρανίων/τάξης και 8 
περίοδοι με αναστολή 

Ισχύει η 
πρώτη στήλη 
και  
επιπρόσθετα 
2 ημέρες 
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18. Άλλη κακόβουλη ζημιά κατά 
της περιουσίας του σχολείου 

Διευθύντρια - Πειθαρχικό Συμβούλιο  
2 ημέρες αποβολή, (αποζημίωση) 

19. Διάρρηξη ή  
 απόπειρα διάρρηξης 

Πειθαρχικό Συμβούλιο 
2 ημέρες αποβολή 

20. Εμπρησμός ή  
 απόπειρα εμπρησμού 

Διευθύντρια – Πειθαρχικό Συμβούλιο  
4-6 ημέρες αποβολή 

21. Κατοχή, μεταφορά ή χρήση 
επικίνδυνων αντικειμένων 
στον σχολικό χώρο  

 (π.χ. κροτίδες) 

Διευθύντρια – Πειθαρχικό Συμβούλιο  
4-6 ημέρες αποβολή 

22. Υβριστική συμπεριφορά 
 και/ή λεκτική βία 

Αποβολή ΒΔ – Διευθύντρια –  
Πειθαρχικό 
2-6 ημέρες αποβολή 

23. Σεξουαλική παρενόχληση Διευθύντρια – Πειθαρχικό Συμβούλιο  
4-6 ημέρες αποβολή 

24. Εκφοβιστική και  
 απειλητική συμπεριφορά 

Διευθύντρια – Πειθαρχικό Συμβούλιο  
4-6 ημέρες αποβολή 

25. Σωματική βία  
 με ή χωρίς αντικείμενο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο –  
Καθηγητικός Σύλλογος  
4-8 ημέρες αποβολή –  
Αποβολή από το σχολείο 

26. Σωματική βία σεξουαλικής 
φύσεως 

Πειθαρχικό Συμβούλιο –  
Καθηγητικός Σύλλογος  
4-8 ημέρες αποβολή –  
Αποβολή από το σχολείο 

27. Ναρκωτικά Πειθαρχικό Συμβούλιο –  
Καθηγητικός Σύλλογος  
4-8 ημέρες αποβολή –  
Αποβολή από το σχολείο  
Αστυνομία ΥΚΑΝ 

Υπενθυμίζεται ότι οι αποβολές λογίζονται στο σύνολο των απουσιών. Για 
αποβολή πέραν της 1 ημέρας ο μαθητής μένει στο σπίτι. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ 

● Παιδαγωγικός διάλογος: Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, 
Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθύντρια. 

● Παρατήρηση: Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευ-
θυντής Α΄, Διευθύντρια. 

● Επίπληξη: Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυ-
ντής Α΄, Διευθύντρια. 

● Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή/τριας, με 
την οποία ο μαθητής δεσμεύεται ότι δε θα επαναλάβει το παράπτωμα 
και ότι θα τηρεί εφεξής τους κανονισμούς. Τη συμφωνία προσυπογρά-
φει και ο διδάσκων καθηγητής. 

● Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού: Διδάσκων 
καθηγητής 

● Αποπομπή από την τάξη και παραπομπή στη Διεύθυνση: Διδάσκων κα-
θηγητής 

● Αποζημίωση για φθορά περιουσίας του σχολείου: Βοηθός Διευθυντής, 
Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθύντρια. 

● Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας που θα στοχεύει κυρίως 
στην αξιοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων του μαθητή προς όφελος 
της σχολικής κοινότητας (η εκτέλεση της κοινωφελούς σχολικής εργα-
σίας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, 
πλην των διαλειμμάτων): Διευθύντρια, Καθηγητικός Σύλλογος. 

● Αποβολή έως 2 μέρες: Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευ-
θύντρια. 

● Γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση προς τους γονείς για αλλαγή 
τμήματος: Παιδαγωγική Ομάδα. 

● Αλλαγή τμήματος (γίνεται μόνο μια φορά): Καθηγητικός Σύλλογος 

● Αποβολή 1 – 4 ημέρες: Διευθύντρια 
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● Αποβολή 1 – 6 ημέρες: Πειθαρχικό Συμβούλιο 

● Αποβολή 1 – 8 ημέρες: Καθηγητικός Σύλλογος 

● Αποβολή από το σχολείο που φοιτά για πάντα με δικαίωμα εγγραφής 
σε άλλο σχολείο: Καθηγητικός Σύλλογος 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Νοείται ότι η επιβολή πειθαρχικών μέτρων δεν εφαρμόζεται 

κλιμακωτά. 

 

Η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε τετραμή-
νου με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, ως: 

●  Κοσμιοτάτη      ●  Κοσμία      ● Καλή      ● Επίμεμπτη       ● Κακή 

χωρίς να δίνεται αριθμητική βαθμολογία.  

Σε περίπτωση που η διαγωγή χαρακτηρίζεται ως Κοσμία, Καλή, Επίμε-
μπτη ή Κακή, οι λόγοι τεκμηριώνονται και αναγράφονται σε σχετικό πρα-
κτικό του Καθηγητικού Συλλόγου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τήρηση αυτών 

των κανονισμών από όλους μας 

διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία 

 του σχολείου, που είναι σημαντικός  

παράγοντας για μια επιτυχημένη  

σχολική χρονιά και συντελεί  

στο να γίνει η δημοκρατία  

βίωμα και τρόπος ζωής. 
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Οι εσωτερικοί κανονισμοί ετοιμάστηκαν  

από την Επιτροπή Εσωτερικών Κανονισμών 

και εγκρίθηκαν από την ολομέλεια του Καθηγητικού Συλλόγου. 

Ισχύουν μέχρι την επόμενη έκδοση/αναθεώρηση, 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας  

των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 

 

Στην Επιτροπή Εσωτερικών Κανονισμών συμμετείχαν: 

Η Διευθύντρια 

 Μαρία Λοϊζίδου - Δαπόλα 

Εκ μέρους του Καθηγητικού Συλλόγου 

 Οι Εκπρόσωποι Κυριάκος Ματθαίου, Σωτήρης Χάννας 

Εκ μέρους του Κ.Μ.Σ. 

 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Χριστοφή (Γ61) 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 

 Ο Πρόεδρος Ιωάννης Παπαπέτρου 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 
Αγίου Σάββα 39, 7060 Λιβάδια, Λάρνακα - Kύπρος 

Τηλ.: 24 811898, 24 811899,  ΦΑΞ: 24 811897 
Email: lyk-livadia-lar@schools.ac.cy 

Ιστοσελίδα: http://lyk-livadia-lar.schools.ac.cy 
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