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ΔΗΑΓΧΓΖ 
Μέζα ζηε θύζε ηνπ αλζξώπνπ ππάξρεη έκθπηνο ν εζηθόο λόκνο πνπ 
καο βνεζά λα δηαθξίλνπκε ηα θαιά από ηα θαθά θαη ηα σθέιηκα από 
ηα βιαβεξά. Δίλαη έκθπηε ε πξνζηαγή πνπ ππαγνξεύεη εθείλα πνπ 
πξέπεη λα θάλνπκε θαη εθείλα πνπ δελ πξέπεη λα θάλνπκε. Απηή ε 
πξνζηαγή εθθξάδεηαη θαη κε ηε ζέζπηζε λόκσλ πνπ ζα ξπζκίδνπλ 
ηελ νκαδηθή δσή ησλ αλζξώπσλ. 
 
Ζ ζέζπηζε δεκνθξαηηθώλ λόκσλ θαη θαλνληζκώλ είλαη 
ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο. Ο ζεβαζκόο 
θαη ε ππαθνή ζηνλ λόκν είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο πνιηηηζκέλεο 
θνηλσλίαο. 
 
Ζ ηήξεζε θαλόλσλ θαη αξρώλ από κηα θνηλσληθή νκάδα όπσο π.ρ. 
ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλόηεηα, ην ζρνιείν, νδεγεί ζηελ πξόνδν θαη ζε 
άπεηξα άιια αγαζά (δηθαηνζύλε, ηζόηεηα, αζθάιεηα, κάζεζε, 
ζεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θ.α.). 
Αλ θαηαξγήζνπκε ηνπο λόκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνύο, ηόηε 
εμαθαλίδνπκε θαη όια ηα αγαζά ηνπο. Σόηε, νύηε πόιε νύηε ρσξηό 
νύηε ζπίηη νύηε ζρνιείν ζα κπνξέζεη λα κείλεη όξζην, αιιά ζα 
αλαηξαπνύλ όια αθνύ νη δπλαηόηεξνη ζα θαηαπίλνπλ ηνπο 
αζζελέζηεξνπο. 
 
Σν ρνιείν καο, ζην πιαίζην ηνπ λόκνπ πεξί ησλ εζσηεξηθώλ 
θαλνληζκώλ Λεηηνπξγίαο ρνιείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, όξηζε 
ηνπο δηθνύο ηνπ εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο. Μεηά από 
δεκνθξαηηθό δηάινγν, ηεο Γηεύζπλζεο, ησλ Καζεγεηώλ, ηνπ 
Κεληξηθνύ Μαζεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ ηνπ 
Λπθείνπ καο, απνθαζίζηεθαλ θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνύλ 
ζηνπο καζεηέο καο. 
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ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
IΥΤΟΤΝ ΜΔΥΡΙ ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

 
1. ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΦΟΗΣΖΖ  - ΑΠΟΤΗΔ 
 

ύκθσλα  κε ηα άξζξα 13 θαη 14  ησλ Καλνληζκώλ 
 

1.1. Μαζεηήο πνπ απνπζίαζε έζησ θαη κηα πεξίνδν δηδαζθαιίαο, 
νθείιεη, κε ηελ επάλνδό ηνπ ζην ζρνιείν θαη  όρη αξγόηεξα 
από 5 εκέξεο λα θέξεη ζηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή ηνπ 
ηκήκαηνο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

 
α. ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό από ηνλ ζεξάπνληα γηαηξό ηνπ, ή 
β. ππνγξακκέλε βεβαίσζε από ηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο, ζε 

εηδηθό έληππν πνπ εθδίδεη ην ζρνιείν. Βεβαηώζεηο ηνπ 
γνληνύ ή ηνπ θεδεκόλα δελ κπνξνύλ λα θαιύπηνπλ 
απνπζίεο πέξαλ ησλ 2 ζπλερόκελσλ εκεξώλ θαη  ζπλνιηθά 
δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο 12 εκέξεο ζ’ όιν ηνλ ρξόλν, ή 

γ.πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο ζε επίζεκεο εμσηεξηθέο 
εμεηάζεηο ή ζε επίζεκεο αζιεηηθέο ή άιιεο δηνξγαλώζεηο. 

 
Σν θάζε έληππν ηζνδπλακεί κε ΜΗΑ ΜΔΡΑ αλεμάξηεηα από 
ηνλ αξηζκό απνπζηώλ δειαδή, 12 έληππα=12 εκέξεο. 

 
1.2. Απνπζίεο πνπ δε ζπλνδεύνληαη από δηθαηνινγεηηθό, 

ινγίδνληαη σο αδηθαηνιόγεηεο.  
 

1.3. Δθπξόζεζκα πηζηνπνηεηηθά δε γίλνληαη δεθηά. 
 

1.4. Αδηθαηνιόγεηε απνπζία από ην ζρνιείν απνηειεί θαη 
πεηζαξρηθό παξάπησκα. 

 
1.5. Γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εηδηθή ζρνιηθή 

απνζηνιή κε απόθαζε ηνπ Τ.Π.Π. ζην εμσηεξηθό ή ην 
εζσηεξηθό ή απαζρνινύληαη ζε ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ 
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ηοσς αλαηέζεθε από ηε Δηεύζσλζε, ζεκεηώλνληαη απνπζίεο. 
Ννείηαη, όηη πξέπεη ν καζεηήο λα ελεκεξώλεη έγθαηξα ηε 
Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.  

 
1.6. ε καζεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ΠΔΜ ζεκεηώλνληαη απνπζίεο 

γηα δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηελ 
νξγάλσζε. 

 
1.7. Ννείηαη, όηη ν Καζεγεηηθόο ύιινγνο δε δεζκεύεηαη από 

νπνηαδήπνηε βεβαίσζε, όηαλ έρεη ζρεκαηίζεη δηθή ηνπ γλώκε 
γηα ηελ αλαιήζεηα ησλ πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ. 

 
1.8. Οη απνπζίεο νη νπνίεο νθείινληαη ζε πνηλή απνβνιήο από ην 

ζρνιείν, ζεσξνύληαη δηθαηνινγεκέλεο. 
 

1.9. Μαζεηήο πνπ ηηκσξείηαη κε απνβνιή από ηα καζήκαηα, 
(αθνύ ελεκεξσζνύλ από ηε Γηεύζπλζε ακέζσο νη γνλείο ή ν 
θεδεκόλαο ηνπ), παξακέλεη ζηελ ηάμε  όιεο ηηο ώξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

 
1.10. Ζ ζθόπηκε θαη ε επηιεθηηθή απνπζία από ηα καζήκαηα 

απνηειεί ζνβαξό πεηζαξρηθό παξάπησκα. Οη απνπζίεο ζε 
ηέηνηα πεξίπησζε ζεσξνύληαη αδηθαηνιόγεηεο. 
 

1.11. Μαζεηήο πνπ απνπζίαζε δηθαηνινγεκέλα πέξαλ ησλ δύν (2) 
εξγάζηκσλ εκεξώλ, ιόγσ αζζελείαο, απνβνιήο ή άιιεο 
ηεθκεξησκέλεο αηηίαο από ην ζρνιείν, έρεη ππνρξέσζε λα 
θαιύςεη ηα θελά ζηα καζήκαηα πνπ έραζε  βάζεη 
πξνγξάκκαηνο, πνπ ηνπ δηαζθαιίδεη ην ζρνιείν ηνπ, κε ηε 
βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ ηνπ. 

 
Πιαζηνγξάθεζε ηεο ππνγξαθήο ησλ γνληώλ ή ησλ 
θεδεκόλσλ, πιαζηνγξάθεζε ή παξαπνίεζε ή θαηαζηξνθή 
δηθαηνινγεηηθνύ ή επέκβαζε ζην απνπζηνιόγην, απνηεινύλ 
ζνβαξά πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα θαη ηηκσξνύληαη 
απζηεξά. 
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Καζπζηέξεζε πξνζέιεπζεο ζηελ ηάμε: 
 

 Απνηειεί παξάπησκα ε θαη’ επαλάιεςε ή ζθόπηκε 
θαζπζηέξεζε πξνζέιεπζεο ζην ζρνιείν ή  ε είζνδνο ζηελ 
ηάμε κεηά από δηάιεηκκα ή ε έμνδνο από ηελ ηάμε, όηαλ 
θηππά ην θνπδνύλη γηα ζπλερόκελε πεξίνδν. Ζ απνπζία θαη 
ε αξγνπνξία ηνπ καζεηή (ρξόλνο θαζπζηέξεζεο) 
θαηαρσξνύληαη από ηνλ δηδάζθνληα ειεθηξνληθά. Σν 
έληππν εθηππώλεηαη θαη παξαδίδεηαη ζηε Γξακκαηεία.  
Ννείηαη, όηη ε νπνηαδήπνηε ζπζηεκαηηθή θαζπζηέξεζε 
απνηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα. 

 

 Οη καζεηέο, πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θηάλνπλ 
αξγνπνξεκέλνη ζην ζρνιείν ή θαζπζηεξνύλ λα πξνζέιζνπλ  
ζηελ ηάμε, γίλνληαη δεθηνί από ηνλ δηδάζθνληα  ρσξίο άδεηα 
εηζόδνπ.  Απηό ζα ζπκβάιεη ζηελ έγθαηξε πξνζέιεπζε ζηελ 
ηάμε θαη ζηελ απξόζθνπηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. 

 

 Αξγνπνξία πέξαλ ζπγθεθξηκέλνπ ρξόλνπ ζεσξείηαη 
απνπζία. 
 

 
Άδεηα εμόδνπ: 
 

 Ζ έμνδνο καζεηή από ην ζρνιείν ζε ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, 
ρσξίο άδεηα ηεο Γηεύζπλζεο, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, 
απνηειεί ζνβαξό παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη απζηεξά. 

 

 Ο καζεηήο, πνπ έρεη ιόγν λα θύγεη από ην ζρνιείν, 
ρξεηάδεηαη γξαπηή άδεηα  εμόδνπ,   πνπ  παξαρσξείηαη από 
ηνλ εθεκεξεύνληα Β.Γ., κεηά  από  ζπλελλόεζε  κε  ηνπο 
γνλείο ή ηνλ θεδεκόλα ηνπ. 
 

 Ο γνλέαο/θεδεκόλαο πξνζέξρεηαη ζην γξαθείν ηνπ 
εθεκεξεύνληα Β.Γ. θαη ππνγξάθεη ηελ άδεηα εμόδνπ. 



 

7 
 

 

 

 Οη απνπζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα εμόδνπ 
ζεσξνύληαη δηθαηνινγεκέλεο θαη δε ρξεηάδνληαη 
πεξαηηέξσ δηθαηνιόγεζε. 

 

 Ζ άδεηα εμόδνπ, πνπ ν καζεηήο εμαζθαιίδεη από ηε 
Γηεύζπλζε,πξνζππνγξάθεηαη θαη από ηνλ θαζεγεηή  ηεο 
πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία ρνξεγείηαη, ν νπνίνο θαηαρσξεί 
ζρεηηθή ζεκείσζε ζην απνπζηνιόγην. 

 

 ε ηδηαίηεξα επείγνπζεο πεξηπηώζεηο, όπσο πξνβιήκαηα 
πγείαο θπξίσο,  ε Γηεύζπλζε αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα θαηά 
ηελ θξίζε ηεο θαη ελεκεξώλεη παξάιιεια ηνπο γνλείο ή ηνλ 
θεδεκόλα. 
 
ΠΡΟΟΥΖ 

 

 Ο καζεηήο, επαλεξρόκελνο ζην ζρνιείν ηελ ίδηα κέξα, 
παξνπζηάδεη ζηνλ  εθεκεξεύνληα Β.Γ. ηελ άδεηα εμόδνπ, 
ππνγξακκέλε από ηνλ γνλέα/θεδεκόλα ηνπ ή από 
γηαηξό. Ο εθεκεξεύσλ Β.Γ. ελεκεξώλεη ην βηβιίν άδεηαο 
εμόδνπ ζπκπιεξώλνληαο ηελ ώξα επαλόδνπ ηνπ 
καζεηή. 

 
 
 
2. ΔΛΛΗΠΖ – ΠΛΖΡΖ ΦΟΗΣΖΖ 

 
Α. ΔΛΛΗΠΖ 
 
Η. Μαζεηήο παξαπέκπεηαη ηνλ επηέκβξην ζηα εμεηαδόκελα 
καζήκαηα θαη ζε όζα καζήκαηα απνθαζίζεη ν θαζεγεηηθόο ζύιινγνο 
όηαλ: 
 
α) ζεκεηώζεη 42 - 50 αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο 
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β) ζεκεηώζεη 152 – 160 απνπζίεο από ηηο νπνίεο 110 λα είλαη 
δηθαηνινγεκέλεο. 
 
γ) ζεκεηώζεη ζε θάπνην κάζεκα πεξηζζόηεξεο από ην επηαπιάζην 
ησλ πεξηόδσλ δηδαζθαιίαο, πνπ πξνβιέπεη ην εβδνκαδηαίν 
πξόγξακκα δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιόγεηεο, παξαπέκπεηαη ζε 
εμέηαζε ηνλ επηέκβξην ζην κάζεκα απηό. 
 
δ) αλ θαηά ην Β΄ Σεηξάκελν έρεη ζεκεηώζεη από 21 κέρξη θαη 25 
αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο ή ζύλνιν απνπζηώλ από 76-80 εθ ησλ 
νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ νη 55 είλαη δηθαηνινγεκέλεο. 
 
ε) ζην Γ.Γ.Κ. ζεκεηώζεη 24 ή πεξηζζόηεξεο απνπζίεο ν καζεηήο δελ 
πξνάγεηαη/απνιύεηαη ηνλ Ηνύλην, αιιά παξαπέκπεηαη ηνλ επηέκβξην 
εθηόο, αλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Ηνπλίνπ, 
δηεθπεξαηώζεη θαηά ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ 
αλαζέζεη ν  Βνεζόο Α΄, Yπεύζπλνο ηνπ  Γ.Γ.Κ. 
 
ΗΗ. Μαζεηήο παξακέλεη ζηάζηκνο όηαλ: 
 
α) ζεκεηώζεη αξηζκό αδηθαηνιόγεησλ απνπζηώλ κεγαιύηεξν ησλ 51, 
ηνπ αξηζκνύ απηνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ.  
 
β) ζεκεηώζεη αξηζκό απνπζηώλ κεγαιύηεξν ησλ 161, ηνπ αξηζκνύ 
απηνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, αλεμάξηεηα από ηελ αηηία ζηελ νπνία 
νθείινληαη. 
 
γ) θαηά ην Β΄ Σεηξάκελν έρεη ζεκεηώζεη πεξηζζόηεξεο από 25 
αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο ή πεξηζζόηεξεο από 80 
δηθαηνινγεκέλεο  ή αδηθαηνιόγεηεο. 
 
Β. ΠΛΖΡΖ 
 
Μαζεηήο πνπ έρεη θάκεη ιηγόηεξεο από 24 απνπζίεο (δειαδή, 1-23): 

α) ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζή ηνπ πιήξεο θαη αλαγξάθεηαη ζην Γειηίν 

Πξνόδνπ. 
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β) πξηκνδνηείηαη κε 2 κνλάδεο ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ Γ.Γ.Κ.. 

γ) ζηνπο ηειεηόθνηηνπο απνλέκεηαη ηηκεηηθό δίπισκα. 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ -  ΓΡΑΖ -  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ όηη ε πξνζθνξά ηνπο 
ζην Γ.Γ.Κ. αμηνινγείηαη ηόζν ζην απνιπηήξην όζν θαη ζηα 
ελδεηθηηθά κε έλαλ από ηνπο ραξαθηεξηζκνύο «εμαηξεηηθή, παξά 
πνιύ θαιή, πνιύ θαιή, ηθαλνπνηεηηθή, κέηξηα» (βιέπε ζρεηηθό 
θπιιάδην αμηνιόγεζε καζεηώλ ζην Γ.Γ.Κ.). 
 
Ο ραξαθηεξηζκόο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζην ΓΓΚ ζα γίλεηαη ζε 
εηήζηα βάζε ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη όρη ζε ηεηξακεληαία 
βάζε. 
 
Να ηνληζηεί επίζεο όηη ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο Γ.Γ.Κ. είλαη ππνρξεσηηθή, γη’  απηό 
θαηαρσξνύληαη απνπζίεο ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ. 
 
πλεπώο ν καζεηήο πνπ έρεη ζπλνιηθά 24 ή πεξηζζόηεξεο 
απνπζίεο ζην πξόγξακκα δελ πξνάγεηαη/απνιύεηαη ηνλ Ηνύλην, αιιά 
παξαπέκπεηαη ηνλ επηέκβξην.  Μαζεηήο πνπ ζα παξαπεκθζεί ηνλ 
επηέκβξην, ζα αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηώζεη, θαηά ηθαλνπνηεηηθό 
ηξόπν ζηνλ ελδηάκεζν ρξόλν εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ αλαζέζεη ην 
ζρνιείν, κέζσ ηνπ Β.Γ.Α΄, Τπεύζπλν ηνπ Γ.Γ.Κ..,π.ρ. έλα ή δύν 
project θαζνξηζκέλα ή  θνηλσληθή πξνζθνξά ή άιιεο παξόκνηεο 
εξγαζίεο. 
 
εκείσζε: 
Όηαλ καζεηήο ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα εθδήισζε ή δξαζηεξηόηεηα ηνπ 
ζρνιείνπ, πξέπεη ακέζσο λα ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ θαζεγεηή ηεο 
αληίζηνηρεο δξαζηεξηόηεηαο ην ζρεηηθό έληππν γηα ηελ πίζησζε ησλ 
αλάινγσλ κνλάδσλ.  Σν έληππν λα δεηείηαη από ηνλ Β.Γ.Α΄, 
Τπεύζπλν ηνπ Γ.Γ.Κ..   
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ηηο απνπζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γ.Γ.Κ. ππνινγίδνληαη: 
 ενξηαζκνί 
 δηαιέμεηο 
 θνηλσληθή Πξνζθνξά  
 όκηινη 
 εθδξνκέο 
 εθθιεζηαζκνί 
 δίσξν ηνπ Τ.Σ. 
 δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε θαηά ηελ θελή πεξίνδν 
 εζεινληηζκόο 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΚΑΣΑΥΧΡΗΔΗ ΣΟ PORTFOLIO 

Α.   ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γ.Γ.Κ. 

ην Portfolio θαηαρσξίδνληαη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ν 
καζεηήο είρε ελεξγό ζπκκεηνρή ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γ.Γ.Κ  θαη νη νπνίεο ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 
καζεηή ζην πξόγξακκα απηό, όπσο: 

  εζεινληηζκόο 

  ζπκκεηνρή ζηε ρνξσδία 

  ζπκκεηνρή ζηελ νξρήζηξα /θηιαξκνληθή 

  ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ  

  εθδόζεηο  

  ζπκκεηνρή ζην Μαζεηηθό πκβνύιην ηεο ηάμεο 

  ζπκκεηνρή ζην Κεληξηθό Μαζεηηθό πκβνύιην ή Π..Δ.Μ. 

  αηκνδνζία 

  ελεξγόο ζπκκεηνρή ζε Όκηιν  

  ελεξγόο ζπκκεηνρή ζε επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ  

  πξνζθνξά ζην ζρνιείν (ζέαηξν, ρνξνί, νκηιίεο, απαγγειίεο, 
παξειάζεηο,    εθπξνζώπεζε ηνπ ζρνιείνπ) 

  πεξηβαιινληηθή δξάζε ή άιιε θνηλσληθή δξάζε ζην ζρνιείν (π.ρ. 
εζεινληηθή εξγαζία)  

  ζπκκεηνρή ζε πξνζθνπείν, θαηερεηηθό, Δξπζξό ηαπξό, εξάλνπο, 
πνιηηηζηηθή,   πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή δξάζε εθηόο ζρνιείνπ 



 

11 
 

 

θ.ι.π. 

  άξζξα, δεκνζηεύζεηο ζε εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά 

Γηα νηηδήπνηε αλαγξάθεηαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη πηζηνπνίεζε από 
ηνλ θαζεγεηή πνπ ζπληνλίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή από ηνλ 
αξκόδην ηνκέα. 

 

Β.   ΒΡΑΒΔΗΑ – ΔΠΑΗΝΟΗ – ΓΗΑΚΡΗΔΗ 

ην Portfolio θαηαρσξίδνληαη βξαβεία/έπαηλνη/δηαθξίζεηο ζηνλ 
πλεπκαηηθό, πνιηηηζηηθό, θνηλσληθό θαη αζιεηηθό ηνκέα πνπ 
ρνξεγνύληαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ή από 
θνξείο εγθεθξηκέλνπο από ην Τ.Π.Π. Ζ δηάθξηζε επηζπλάπηεηαη 
(θσηνηππία ζε ζκίθξπλζε). Τπεύζπλνο γηα ηελ θαηαρώξηζε 
δηαθξίζεσλ είλαη ν Τπεύζπλνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο. Γελ 
θαηαρσξίδνληαη δηπιώκαηα πνπ απνθηνύληαη κεηά από 
εμσηεξηθέο εμεηάζεηο όπσο GCE, TOEFL, δηπιώκαηα κνπζηθήο 
θιπ., ηνπνζεηνύληαη όκσο θσηνηππίεο ησλ δηπισκάησλ απηώλ 
ζε εηδηθή ζήθε ζην ηέινο ηνπ Portfolio γηα κηα πην 
νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζεηή. 
 
Γ.   ΑΠΛΔ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

ην portfolio θαηαρσξίδνληαη νη απιέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ 
αλαιακβάλνληαη εζεινληηθά, πέξαλ ησλ εξγαζηώλ πνπ είλαη 
αλαγθαζηηθέο γηα θάπνην κάζεκα ή γίλνληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 
καζεηή ζε κάζεκα ελδηαθέξνληνο ή εκπινπηηζκνύ. Ο καζεηήο 
θαιείηαη λα έρεη κέρξη 5 απιέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο (1-2 ζειίδεο) 
πνπ εθπνλνύληαη ζηηο ώξεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ζηηο θελέο 
πεξηόδνπο θαη νη νπνίεο βαζκνινγνύληαη κε 2 κνλάδεο ζπλνιηθά 
ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ Γ.Γ.Κ..  Τπεύζπλνο γηα ηελ θαηαρώξηζε είλαη ν 
Τπεύζπλνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο. Ο καζεηήο επηζπλάπηεη 
θσηνηππία ηεο πξώηεο ζειίδαο κε ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 
ζειίδαο κε ηε βηβιηνγξαθία. Οη θσηνηππίεο ηνπνζεηνύληαη ζε θελέο 
ζήθεο ζην ηέινο ηνπ Portfolio. 
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Γ.   ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΔ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΔ-ΤΝΘΔΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ (Projects) 

ην portfolio θαηαρσξίδνληαη νη δεκηνπξγηθέο/ζπλζεηηθέο εξγαζίεο 
πνπ αλαιακβάλνληαη εζεινληηθά, πέξαλ ησλ εξγαζηώλ πνπ είλαη 
αλαγθαζηηθέο γηα θάπνην κάζεκα ή γίλνληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 
καζεηή ζε κάζεκα ελδηαθέξνληνο ή εκπινπηηζκνύ. Ο καζεηήο 
θαιείηαη λα έρεη κέρξη 3 δηαζεκαηηθέο ή ζπλζεηηθέο εξγαζίεο-projects 
ζε θάπνην κάζεκα  (4-5 ζειίδεο) πνπ βαζκνινγνύληαη κε 1 
κνλάδα  ε θαζεκηά ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ Γ.Γ.Κ.. Τπεύζπλνο γηα ηελ 
θαηαρώξηζε είλαη ν εθπαηδεπηηθόο πνπ ζπληνλίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε 
εξγαζία. Ο καζεηήο επηζπλάπηεη θσηνηππία ηεο πξώηεο ζειίδαο κε 
ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ζειίδαο κε ηε βηβιηνγξαθία. Οη 
θσηνηππίεο ηνπνζεηνύληαη ζε θελέο ζήθεο ζην ηέινο ηνπ Portfolio. Ο 
θαζεγεηήο θξαηά ηελ πξσηόηππε εξγαζία θαη εάλ ηελ θξίλεη 
αμηόινγε, ηελ πξνσζεί σο έρεη ή κέξνο ηεο γηα ζπκκεηνρή ζε θάπνην 
δηαγσληζκό, έθζεζε ή πεξηνδηθό ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πξσηόηππε 
εξγαζία επηζηξέθεηαη ζηνλ καζεηή ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 
 
εκείωζε: 
Σα έληππα ηωλ βεβαηώζεωλ, πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκκεηνρή ηωλ 
καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γ.Γ.Κ., δίλνληαη 
από ηνλ Β.Γ.Α΄,  Τπεύζπλν ηνπ Γ.Γ.Κ.. 
 

 

4. ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΣΟΛΖ – ΔΜΦΑΝΗΖ ΜΑΘΖΣΧΝ 
 
 ύκθσλα κε ηνπο πεξί Λεηηνπξγίαο Γεκνζίσλ ρνιείσλ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο Καλνληζκνύο, Καλνληζκόο 14 (3) (γ) ηεο ΚΓΠ 
590/2005, «Ο καζεηής θορεί θαζεκερηλά ηελ εγθεθρηκέλε ζηοιή 
κεηά από ζτεηηθή εηζήγεζε ηοσ Σσκβοσιίοσ Δεκοηηθής θαη Μέζες 
Εθπαίδεσζες.  Το Υποσργείο εθδίδεη ζτεηηθές εγθσθιίοσς οη 
οποίες θαζορίδοσλ ηελ εσπρεπή εκθάληζε ηωλ καζεηώλ». 

 
 Ζ ζπλέπεηα πξνο ηνλ θαλνληζκό ηεο ζηνιήο είλαη απνθιεηζηηθή 

επζύλε ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 
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 Μαζεηήο πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη δελ 
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ γηα ηε 
ζηνιή, ελεκεξώλεη έγθαηξα ην ζρνιείν πνπ κέζα ζην πιαίζην ηεο 
καζεηηθήο πξόλνηαο είλαη δπλαηό λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα. 

 
 ηελ επίζεκε εθπξνζώπεζε ηνπ ζρνιείνπ ζε εθδειώζεηο 

όπσο παξέιαζε, ζπλέδξηα ή αιινύ είλαη απαξαίηεηε ε 
επίζεκε ζηνιή. 

 
 Οη καζεηέο ππνρξενύληαη λα πξνζέξρνληαη ζην κάζεκα ηεο 

Γπκλαζηηθήο ή ζηα Δξγαζηήξηα κε ηηο θαζνξηζκέλεο εηδηθέο 
ζηνιέο. 

 
 

1.  ΔΟΘΡΖΛΖ ΛΑΗΖΘΙΖ ΡΞΚΖ 

Α. Ζ στολή τωμ μαθητώμ 

 Πνπθάκηζν:  Άζπξν επίζεκν, κε γηαθά ζπλεζηζκέλν, κε καθξύ 
καλίθη. 

 Παληειόλη:  Γθξίδν ζε καζεηηθή γξακκή ή ηδηλ, ρσξίο επηγξαθέο ή 
δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαη όρη μεζσξηαζκέλν, μεβακκέλν ή 
ζθηζκέλν. 

 Σξηθό:  Μαύξν, Μπιε ή Γθξίδν 
 αθάθη: Μπιε ή Γθξίδν 
 Γξαβάηα: Μπιε 
 Παπνύηζηα: Απιά δεξκάηηλα καύξα. 
 

Β. Ζ στολή τωμ μαθητριώμ 

 Πνπθάκηζν: Άζπξν επίζεκν, κε γηαθά ζπλεζηζκέλν, κε καθξύ 
καλίθη. 

 Φνύζηα: Γθξίδα κε δπν πηέηεο κπξνζηά θαη κήθνο πνπ θηάλεη 
κέρξη ηα γόλαηα ή  
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 Παληειόλη: Γθξίδν ζε καζεηηθή γξακκή ή ηδηλ παληειόλη, ρσξίο 
επηγξαθέο ή δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαη όρη μεζσξηαζκέλν, 
μεβακκέλν ή ζθηζκέλν. 

 Σξηθό : Μαύξν, Μπιε ή Γθξίδν 
 αθάθη: Μπιε ή Γθξίδν 
 Γξαβάηα: Μπιε 
 Καιηζόλ ζην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο 
 Παπνύηζηα: Απιά, ρακειά, δεξκάηηλα, καύξα  
 
 

2. ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΖ ΔΛΤΑΜΘΡΖ 
Με βάζε ηνπο λένπο ηξνπνπνηεκέλνπο θαλνληζκνύο, ε Γηεύζπλζε, ν 
Κ.., ην πκβνύιην Γηεύζπλζεο θαη ην Κεληξηθό Μαζεηηθό πκβνύιην, 
έρνληαο ιάβεη ππόςε ηηο Δγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΠ θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ 
πλδέζκνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, θαζόξηζαλ όηη νη καζεηέο 
κπνξνύλ λα θνξνύλ ζην ζρνιείν:  

 Παληειόλη γθξίδν ζε καζεηηθή γξακκή ή ζθνύξν κπιε ηδηλ 
παληειόλη, ρσξίο επηγξαθέο ή δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαη όρη 
μεζσξηαζκέλν, μεβακκέλν ή ζθηζκέλν. 

  Πνπθάκηζν άζπξν κε γηαθά ζπλεζηζκέλν 

  ΜΟΝΟΥΡΧΜΖ ΦΑΝΔΛΑ  άζπξε, καύξε, γθξίδα, ή κπιε 
ζθνύξν κε ή ρσξίο γηαθά θαη ΥΧΡΗ ΔΠΗΓΡΑΦΔ.   

 Παπνύηζηα: Απιά δεξκάηηλα καύξα ή αζιεηηθά ζηα ρξώκαηα 
ηεο ζηνιήο. 

 

ΑΟΑΓΞΠΔΣΞΜΑΘ: 

 ΞΘ ΤΞΠΛΔΡ ΙΑΗ’ ΞΚΖ Ζ ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΖΡ 

ΡΥΞΚΘΙΖΡ ΥΠΞΜΘΑΡ 

  Α  ΙΞΜΑ ΛΟΚΞΣΕΑΙΘΑ ΟΞΣ ΑΤΖΜΞΣΜ 

ΑΙΑΚΣΟΞ ΛΔΠΞΡ ΞΣ ΡΩΛΑΞΡ 

  ΞΘ   ΙΞΜΔΡ ΤΞΣΡΔΡ  
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  Α ΣΟΔΠΒΞΚΘΙΑ ΡΔΜΑ,  ΥΑΛΖΚΞΛΔΡΑ 

ΟΑΜΔΚΞΜΘΑ ΙΑΘ ΙΞΚΑΜ 

  Α ΡΙΞΣΚΑΠΘΙΘΑ ΡΑ ΑΓΞΠΘΑ  

  ΞΘ ΔΘΑΙΞΡΛΖΘΙΔΡ ΙΑΔΔΜΔΡ, ΞΘ ΑΚΣΡΘΔΔΡ, 

Α ΔΑΥΣΚΘΔΘΑ, Α ΒΠΑΥΘΞΚΘΑ ΙΑΘ ΑΚΚΑ 

ΟΑΠΞΛΞΘΑ 

  Α  ΒΑΛΛΔΜΑ ΜΣΥΘΑ,Α ΒΑΛΛΔΜΑ ΛΑΚΚΘΑ, 

Ξ ΛΑΙΘΓΘΑΠΘΡΛΔΜΞ ΟΠΞΡΩΟΞ, Ζ 

ΘΔΘΞΠΠΣΗΛΖ  ΙΞΛΛΩΡΖ  

  Ξ  ΑΝΣΠΘΡΞ ΟΠΞΡΩΟΞ 

  Α ΔΓΥΠΩΛΑ ΙΑΡΙΞΚ, Α ΔΓΥΠΩΛΑ 

ΡΙΞΣΤΑΙΘΑ  
 
εκείωζε:   Δε ζεωρείηαη σπερβοιή γηα ηης καζήηρηες έλα απιό 
δατησιίδη θαη έλα δεσγάρη απιά   ζθοσιαρίθηα. 
 
 

3.  ΡΞΚΖ ΓΘΑ Ζ ΓΣΛΜΑΡΘΙΖ 

Α. Ζ στολή τωμ μαθητώμ:  

 Φαλέια ζθέηε άζπξε, καύξε,γθξίδα ή κπιε. 
 Παληεινλάθη αζιεηηθό ή θόξκα ζε ρξώκα γθξίδν,  καύξν ή κπιε.  
 Παπνύηζηα: Αζιεηηθά 
 

Β. Ζ στολή τωμ μαθητριώμ: 
 Φαλέια  ζθέηε άζπξε, καύξε, γθξίδα ή κπιε.  
 Φόξκα ζε ρξώκα  γθξίδν, καύξν ή κπιε. 
 Παπνύηζηα: Αζιεηηθά 
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εκείωζε:  
1. Οη θόξκεο επηηξέπνληαη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  
ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ. 
2. Μαζεηήο πνπ δε θέξεη ηε ζηνιή ηνπ  ζην κάζεκα ηεο 

Γπκλαζηηθήο, ζα έρεη ζπλέπεηεο. 
 

4. ΡΞΚΖ ΓΘΑ Α ΔΠΓΑΡΖΠΘΑ 
 Μπινύδα: Άζπξε, καθξηά 
 
 
5. ΚΟΗΝΔ ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΗ 
 

 Ζ παξνπζία όισλ ζηηο θνηλέο ζπγθεληξώζεηο είλαη 
απαξαίηεηε θαη ππνρξεσηηθή. 
 

 Όινη ζηέθνληαη ή θάζνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπο νξίδνληαη, 
ρσξίο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο, ζπδεηήζεηο ή ζρόιηα θαη 
παξαθνινπζνύλ ηηο εθδειώζεηο ή αλαθνηλώζεηο κε πξνζνρή 
θαη κε ηνλ πξέπνληα ζεβαζκό. 
 

 Οη Τ.Σ.  παξεπξίζθνληαη ζην ηκήκα ηνπο, θξνληίδνπλ γηα ηελ 
πεηζαξρία θαη ηάμε ηνπ ηκήκαηνο θαη παίξλνπλ παξνπζίεο. 
Οη απνπζίεο ησλ ζπγθεληξώζεσλ (είηε έρνπλ δηάξθεηα κηαο 
δηδαθηηθήο πεξηόδνπ είηε είλαη νιηγόιεπηεο) θαηαρσξνύληαη 
ζηνλ θαηάινγν ηνπ ηκήκαηνο θαη παξαδίδνληαη ζηνλ Β.Γ.Α΄, 
Τπεύζπλν ησλ ζπγθεληξώζεσλ.  
ηε ζπλέρεηα, ν Β.Γ.Α΄ παξαδίδεη ηα παξνπζηνιόγηα ζηνλ 
Τπεύζπλν Β.Γ. ηνπ ηκήκαηνο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε. (Γηα 
όιεο ηηο αξγνπνξίεο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνξά 
ζηηο θαζπζηεξήζεηο. Δπηπιένλ, αλ είλαη πέξα ζπγθεθξηκέλνπ 
ρξόλνπ παξαδίδεη ην παξνπζηνιόγην ζηε Γξακκαηεία γηα 
θαηαρώξηζε ηεο απνπζίαο ζην Γ.Γ.Κ.). 
Ννείηαη, όηη θξαηά αληίγξαθν ζηα δηθά ηνπ αξρεία. 
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6. ΥΟΛΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ 
 

 ύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο, νη καζεηέο νθείινπλ λα 
παξαθνινπζνύλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζ’ όιεο ηηο ελδνζρνιηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο, όπσο: 

 
α.  ζρνιηθέο εθδξνκέο, επηζθέςεηο θαη πεξηπάηνπο  
β.  ελδνζρνιηθνύο ενξηαζκνύο  
γ. θνηλνύο εθθιεζηαζκνύο 
δ.  θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο 
ε.  ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο ή νκίινπο  
ζη.  αζιεηηθέο εκεξίδεο θαη αζιεηηθνύο αγώλεο 
δ.  θάζε άιιεο κνξθήο ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα, π.ρ. 

δελδξνθύηεπζε, θαζαξηόηεηα θ.ι.π. 
 

 Οη καζεηέο κπνξνύλ λα κεηέρνπλ πξναηξεηηθά ζε δηάθνξεο 
δξαζηεξηόηεηεο (ρνξσδία-νξρήζηξα, ρνξό, ζέαηξν, 
αζιεηηζκόο θ.ι.π.), πνπ ηνπο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα 
θαιιηεξγήζνπλ ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη λα 
νινθιεξώζνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο. 

 
εκείσζε:Γηα εθδξνκέο, πεξηπάηνπο, πάξηπο θαη άιιεο 

εθδειώζεηο πνπ νξγαλώλνπλ θαη εθηεινύλ ηα 
πκβνύιηα Σάμεσλ, ην Κ.Μ.. ή νη ίδηνη νη καζεηέο ζε 
κε δηδαθηηθό ρξόλν, ην ζρνιείν δε θέξεη θακηά 
επζύλε. 

 
 
7. ΣΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ ΣΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΚΑΘΔ 

ΜΑΘΖΣΖ ΞΔΥΧΡΗΣΑ 
 
7.1. ηηο αξρέο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, αξρέο Οθησβξίνπ, νη 

καζεηέο εθιέγνπλ ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο γηα ηα πκβνύιηα 
ησλ Σκεκάησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο ζην Κ.Μ.. κέζα 
από δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.  Γηθαίσκα εθινγήο έρνπλ 
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κόλν όζνη έρνπλ θαζαξό πεηζαξρηθό κεηξών, όπσο 
γίλεηαη θαη ζηελ πνιηηεία. 

 
7.2. Σα ζπκβνύιηα δηαδξακαηίδνπλ ζνβαξό ξόιν θαη είλαη ην 

επηζηέγαζκα ηεο δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο κηαο ζρνιηθήο 
θνηλόηεηαο.Έρνπλ ζνβαξέο επζύλεο έλαληη ησλ ζπκκαζεηώλ 
ηνπο θαη έλαληη ηνπ ζρνιείνπ.  Μπνξνύλ λα παξνπζηάζνπλ 
πξνβιήκαηα, πνπ ηνπο απαζρνινύλ, ζηνλ ππεύζπλν 
θαζεγεηή ηνπο ή θαη ζηε Γηεύζπλζε γηα ζπδήηεζε θαη επίιπζε 
ή λα ζέζνπλ δόθηκεο εηζεγήζεηο ζην Κ.Μ... 
 

7.3. Καηαλέκνπλ επζύλεο ζηα κέιε ηνπο (ζπκκαζεηέο ηνπο) θαη 
θξνληίδνπλ γηα ηελ επεκεξία ηνπ ηκήκαηνο. 

 
7.4. πκβάιινπλ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη, κε ηελ απηνπεηζαξρία 

θαη ηνλ αιιεινζεβαζκό, ην θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο.  

 
7.5. Σν Κεληξηθό Μαζεηηθό πκβνύιην είλαη ε αλώηαηε αξρή ηεο 

καζεηηθήο θνηλόηεηαο ηνπ ρνιείνπ θαη πξέπεη λα ηπγράλεη 
ζεβαζκνύ από όινπο ηνπο καζεηέο.  Έρεη ηαθηηθέο επαθέο κε 
ηε Γηεύζπλζε θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη ζ΄απηήλ εηζεγήζεηο, 
αηηήκαηα θαη ό,ηη άιιν αθνξά ζηε  καζεηηθή θνηλόηεηα.   
 

7.6. Σν πκβνύιην ηνπ Σκήκαηνο, καδί κε ηνλ Τπεύζπλν 
Σκήκαηνο, έρεη ηε γεληθή επζύλε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην 
ηκήκα, όπσο θαζαξηόηεηα, πηλαθίδεο θ.ι.π.. 
 
 

8. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ – ΑΠΟΠΟΜΠΖ – ΑΠΔΗΘΑΡΥΗΑ  
 
8.1 Σερλνινγηθέο ζπζθεπέο – Κηλεηά ηειέθσλα 
 

 Απαγνξεύεηαη ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ζην 
ζρνιείν, ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο θαη ζε νπνηεζδήπνηε 
εθδειώζεηο-δξαζηεξηόηεηεο, θηλεηά ηειέθσλα, 
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ξαδηόθσλα, ειεθηξνληθά, ή άιια παηρλίδηα, θσηνγξαθηθέο ή 
ηειενπηηθέο κεραλέο ή νηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα δηαηαξάμεη 
ηελ εζπρία ηνπ καζήκαηνο ή λα εθζέζεη πξνζσπηθά δεδνκέλα. 
 
ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο παξνπζηάδεη θηλεηό ηειέθσλν 
ζηελ ηάμε ή ην έρεη ζε ιεηηνπξγία, ν θαζεγεηήο έρεη ην 
δηθαίσκα λα ην θαηάζρεη θαη λα ην παξαδώζεη ζηε 
Γηεύζπλζε γηα ηα πεξαηηέξσ. 
 
Ζ θσηνγξάθεζε, νπηηθνγξάθεζε, ερνγξάθεζε ή ρξήζε 
άιισλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ δελ επηηξέπεηαη παξά κόλν κεηά 
από έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 
 
Απαγνξεύεηαη επίζεο ε κεηαθνξά ζην ζρνιείν ή ζηελ ηάμε 
αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνύλ  λα δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα 
ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. 
 
 

8.2. Κάπληζκα 
 Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα από καζεηέο ζηνλ ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ.  Μαζεηήο πνπ ζπιιακβάλεηαη λα θαπλίδεη 
ηηκσξείηαη απζηεξά.   
 

8.3.  Μαζεηήο πνπ απνβάιιεηαη από ηελ ηάμε, εμαηηίαο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, παξαπέκπεηαη 
ακέζσο  ζηνλ εθεκεξεύνληα Β.Γ. κε ηε ζπλνδεία ηνπ 
πξνέδξνπ ή άιινπ κέινπο ηνπ Μαζεηηθνύ πκβνπιίνπ. Ζ 
επάλνδνο ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηεο 
Γηεύζπλζεο. ε εηδηθό έληππν γηα παξαπηώκαηα 
ζεκεηώλεηαη από ηνλ δηδάζθνληα  ε ώξα θαη ν ιόγνο 
απνπνκπήο. 

 
8.4. Έλζηαζε ή άξλεζε ηνπ καζεηή λα ζπκκνξθσζεί πξνο 

εληνιή ηνπ θαζεγεηή, απνηειεί από κόλε ηεο παξάπησκα, 
δπζρεξαίλεη πεξηζζόηεξν ηε ζέζε ηνπ θαη δεκηνπξγεί 
αλεπηζύκεηεο πεξηπινθέο θαη έληαζε ζηελ ηάμε. Ο καζεηήο 
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δηθαηνύηαη λα δηεθδηθήζεη πνιηηηζκέλα θαη πεηζηηθά ην δίθαην, 
πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπ έρεη, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο 
από ηνλ Β.Γ.,  πνπ ζα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο, κέζα ζην 
πιαίζην ηεο νξηζκέλεο δηαδηθαζίαο. 

 
9. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ (πνηλέο) 
 
9.1. Ζ αγσγή είλαη δηαδηθαζία επίκνλε, δηαξθήο, πνιύπιεπξε, 

πνιύκνξθε θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη όρη κόλν έξγν ηνπ 
ζρνιείνπ. Απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο ηεο είλαη ε αγάπε πνπ 
ζπλδπάδεηαη κε ην δίπηπρν επηβξάβεπζε-ζηέξεζε / ακνηβή-
πνηλή. Μέζα ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία εληάζζνληαη θαη ηα 
παηδαγσγηθά κέηξα πνπ επηβάιινληαη ζηνπο καζεηέο πνπ 
δηαπξάηηνπλ πεηζαξρηθά ή άιιεο θύζεσο παξαπηώκαηα. 
Όια ηα παηδαγσγηθά κέηξα  πξνλννύληαη από ηνπο 
Καλνληζκνύο θαη έρνπλ κόλν παηδαγσγηθό  ραξαθηήξα. 
 

9.2. Μαζεηήο πνπ δηαπξάηηεη παξάπησκα θαηά ηε δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο πνπ 
πξνλννύλ νη ζρεηηθνί Καλνληζκνί.  ηηο ίδηεο θπξώζεηο 
ππόθεηηαη ν καζεηήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 
παξάπησκα δηαπξάρζεθε έμσ από ην ζρνιείν, αλ ην 
παξάπησκα έγηλε ζε εξγάζηκν γηα ην ζρνιείν ρξόλν. 

 
9.3. Οη καζεηέο πνπ ηηκσξνύληαη κε απνβνιή παξακέλνπλ θαηά 

θαλόλα ζηελ ηάμε θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Γηεύζπλζεο. 

 
9.4. Άξλεζε ή παξάιεηςή ηνπο λα ζπκκνξθσζνύλ απνηειεί 

πξόζζεην παξάπησκα θαη επηζύξεη πξόζζεηε ηηκσξία. 
 

9.5. Ζ δηαγσγή ησλ καζεηώλ ραξαθηεξίδεηαη ζην ηέινο θάζε 
ηεηξακήλνπ κε απόθαζε ηνπ Καζεγεηηθνύ πιιόγνπ σο 
Κνζκηόηαηε, Κνζκία, Καιή, Δπίκεπηε, Καθή. ε πεξηπηώζεηο 
κεησκέλεο δηαγσγήο καζεηώλ, αλαγξάθνληαη, ζηα Πξαθηηθά 



 

21 
 

 

ησλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Καζεγεηηθνύ πιιόγνπ, νη ιόγνη γηα 
ηνπο νπνίνπο κεηώλεηαη ε δηαγσγή ηνπ καζεηή. 
 

9.6. ηα ελδεηθηηθά θαη δειηία πξνόδνπ αλαγξάθεηαη ν 
ραξαθηεξηζκόο ηεο δηαγσγήο ελώ ζην απνιπηήξην δελ 
αλαγξάθεηαη. Από ην ζρνιείν δίλεηαη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό, 
όηαλ δεηεζεί. 
 

9.7. Μαζεηήο ηνπ νπνίνπ ε δηαγσγή ραξαθηεξίζηεθε σο 
Δπίκεκπηε ή Καθή δηθαηνύηαη λα θνηηά ζην ζρνιείν ηνπ, εθηόο 
αλ ν Καζεγεηηθόο ύιινγνο έρεη ιόγνπο λα πηζηεύεη όηη 
ελδείθλπηαη ε αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ 
καζεηή. 
 

 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΑ ΛΖΦΖ ΣΟΤ 
 
Σα παηδαγσγηθά κέηξα απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ καζεηή 
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο ππεπζπλόηεηαο θαη ηεο 
απηνπεηζαξρίαο ηνπ, θαζώο επίζεο θαη ζηε δηαζθάιηζε, κέζα 
ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, ηεο δεκνθξαηηθήο δσήο πνπ 
απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ εύξπζκε θαη απνδνηηθή 
ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο:  

1. Παηδαγσγηθόο δηάινγνο: Γηδάζθσλ θαζεγεηήο, Βνεζόο 
Γηεπζπληήο, Βνεζόο Γηεπζπληήο Α΄, Γηεπζπληήο 

2. Παξαηήξεζε: Γηδάζθσλ θαζεγεηήο, Βνεζόο Γηεπζπληήο,  
Βνεζόο Γηεπζπληήο Α΄, Γηεπζπληήο. 

3. Δπίπιεμε: Γηδάζθσλ θαζεγεηήο, Βνεζόο Γηεπζπληήο, Βνεζόο 
Γηεπζπληήο Α΄, Γηεπζπληήο. 

4. Κνηλή γξαπηή ζπκθσλία κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη 
καζεηή, κε ηελ νπνία ν καζεηήο δεζκεύεηαη όηη δε ζα 
επαλαιάβεη ην παξάπησκα θαη όηη ζα ηεξεί εθεμήο ηνπο 
θαλνληζκνύο. Σε ζπκθσλία πξνζππνγξάθεη θαη ν Γηδάζθσλ 
θαζεγεηήο. 

5. Δπίπιεμε κε γξαπηή ηεθκεξησκέλε ελεκέξσζε ηνπ γνληνύ: 
Γηδάζθσλ θαζεγεηήο. 
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6. Απνπνκπή από ηελ ηάμε θαη παξαπνκπή ζηε Γηεύζπλζε: 
Γηδάζθσλ θαζεγεηήο. 

7. Απνδεκίσζε γηα θζνξά πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ: Βνεζόο 
Γηεπζπληήο, Βνεζόο Γηεπζπληήο Α΄, Γηεπζπληήο. 

8. Δθηέιεζε θνηλσθεινύο ζρνιηθήο εξγαζίαο πνπ ζα ζηνρεύεη 
θπξίσο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ηνπ 
καζεηή πξνο όθεινο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (ε εθηέιεζε ηεο 
θνηλσθεινύο ζρνιηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, πιελ ησλ δηαιεηκκάησλ): 
Γηεπζπληήο, Καζεγεηηθόο ύιινγνο. 

9. Απνβνιή έσο 2 κέξεο: Βνεζόο Γηεπζπληήο, Βνεζόο 
Γηεπζπληήο Α΄, Γηεπζπληήο 

10. Γξαπηή πξνεηδνπνίεζε κε θνηλνπνίεζε πξνο ηνπο γνλείο 
γηα αιιαγή ηκήκαηνο: Παηδαγσγηθή Οκάδα. 

11. Αιιαγή ηκήκαηνο (γίλεηαη κόλν κηα θνξά): Καζεγεηηθόο 
ύιινγνο. 

12. Απνβνιή 1-4 κέξεο:    Γηεπζπληήο 
13. Απνβνιή 1 – 6 κέξεο: Πεηζαξρηθό πκβνύιην 
14. Απνβνιή 1- 8 κέξεο:  Καζεγεηηθόο ύιινγνο 
15. Απνβνιή από ην ζρνιείν πνπ θνηηά γηα πάληα κε 

δηθαίσκα εγγξαθήο ζε άιιν ζρνιείν: Καζεγεηηθόο 
ύιινγνο. 

 
ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 
1. Γηα ηα παξαπηώκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαθέξνληαη, 

κπνξεί λα εθαξκνζηνύλ νπνηαδήπνηε από ηα πξνηεηλόκελα 
παηδαγσγηθά κέηξα, ρσξίο λα αθνινπζεζεί θαη’ αλάγθε ε ζεηξά 
κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη αθνύ ιεθζεί ζνβαξά ππόςε ε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ζην ζύλνιό ηεο. 

2. ε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο επαλάιεςεο παξαπηώκαηνο ή 
ζπκπεξηθνξάο είλαη επλόεην όηη επηβαξύλεηαη ε ζέζε ηνπ καζεηή. 

3. Πην θάησ αλαθέξνληαη νη θπξηόηεξεο πεξηπηώζεηο 
παξαπησκάησλ ή παξέθθιηζεο από ηελ αξκόδνπζα 
ζπκπεξηθνξά, θαζώο θαη ηα παηδαγσγηθά κέηξα, πνπ 
πξνλννύληαη μερσξηζηά γηα ηελ θάζε πεξίπησζε, κε βάζε ηνπο 
λένπο θαλνληζκνύο. Σα κέηξα ιακβάλνληαη αλάινγα ηεο 
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ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ 
παξαπηώκαηνο ηνπ καζεηή. 
 

 

ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1: Φνίηεζε, 
Δκθάληζε, Γεληθή πκπεξηθνξά 

 

(α) πζηεκαηηθή 
θαζπζηέξεζε 
πξνζέιεπζεο ζηελ ηάμε 

1,2,3,4,5,9 

(β) Απνπζία από κάζεκα ή 
ζρνιηθή εθδήισζε 

1,2,3,4,5,8,9 

(γ) Απνρώξεζε από ην 
ζρνιείν ή ζρνιηθή 
εθδήισζε ρσξίο άδεηα 

1,2,3,4,5,8,9 

(δ) Έμνδνο από ηνλ ζρνιηθό 
ρώξν ρσξίο άδεηα 

1,2,3,4,5,8,9 

(ε) Φεπδείο δειώζεηο – 
παξαπνίεζε θαη/ή 
θαηαζηξνθή ζρνιηθώλ 
εγγξάθσλ. 

1,2,3,4,5,8,9 

(ζη) Παξά ηηο ζπζηάζεηο, 
ζπζηεκαηηθή παξέθθιηζε 
από ηνπο θαλνληζκνύο γηα 
εππξεπή εκθάληζε. 

1,2,3,4,5,8,9 

(δ) Παξεκπόδηζε ηεο νκαιήο 
δηεμαγσγήο καζήκαηνο ή 
άιισλ ζρνιηθώλ 
εθδειώζεσλ. 

1,2,3,4,5,6,8,9 

(ε) Υξήζε θηλεηώλ 
ηειεθώλσλ. 

9 

(ζ) Κπθινθνξία κε 
κεραλνθίλεην όρεκα ζηνλ 
ζρνιηθό ρώξν ζε ώξα 

1,2,3,4,5,8,9 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, 
πιελ ηεο πξνζέιεπζεο 
θαη απνρώξεζεο ζην ή 
από ην ζρνιείν 

(η) Υξήζε ηδησηηθνύ 
κεηαθνξηθνύ κέζνπ ζε 
εθδξνκή ή άιιε ζρνιηθή 
εθδήισζε ζε εξγάζηκν 
ρξόλν. 

1,2,3,4,5,8,9 

(θ) Αδηθαηνιόγεηε 
ζπλαλαζηξνθή κε 
εμσζρνιηθνύο θαηά ηε 
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζρνιείνπ ρσξίο άδεηα 

1,2,3,4,5,8,9 
 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2: Κάπληζκα θαη 
ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ 
πνηώλ ζηνλ ζρνιηθό ρώξν ή ζε 
ζρνιηθέο εθδειώζεηο 
 

 
 
1,2,3,4,5,8,9 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3:  Αδηθήκαηα 
θαηά ηεο  πεξηνπζίαο 

 

(α) Κινπή/απόπεηξα θινπήο 
εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ 

1,2,3,4,5,8,9 

(β) Αλαγξαθή 
πβξηζηηθώλ/πξνζβιεηηθώλ 
ή άιισλ ζπλζεκάησλ 

1,2,3,4,5,8,9 

(γ)  Καθόβνπιε δεκηά 
πεξηνπζίαο εθηόο ηνπ 
ζρνιηθνύ ρώξνπ 

1,2,3,4,5,7,8,9 

(δ) Γηάξξεμε/απόπεηξα 
δηάξξεμεο 

1,2,3,4,5,7,8,9 

(ε) Δκπξεζκόο/απόπεηξα 
εκπξεζκνύ 

7,8,9,12,13 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4: Καηνρή θαη 
κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 
αληηθεηκέλσλ ζηνλ ζρνιηθό 
ρώξν ή ζε ζρνιηθέο εθδειώζεηο 

 
 
1,2,3,4,5,8,9 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5:  Αδηθήκαηα 

 

(α) Τβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά 
θαη/ή ιεθηηθή βία 

1,2,3,4,5,6,8,9 

(β) εμνπαιηθή παξελόριεζε 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 

(γ)  Δθθνβηζηηθή θαη 
απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά 

1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 

(δ) σκαηηθή βία κε ή ρσξίο 
αληηθείκελν 

1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15 

(ε) σκαηηθή βία ζεμνπαιηθήο 
θύζεσο 

13,14,15 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 6: Παξάλνκε 
θαηνρή-ρξήζε-εκπνξία-
δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ, 
θαξκάθσλ, ςπρνηξόπσλ 
νπζηώλ, εθηόο αλ 
ρξεζηκνπνηνύληαη 
απνδεδεηγκέλα κε ηαηξηθή 
ζπληαγή. Ννείηαη όηη θαηά ηε 
δηάξθεηα εμέηαζεο ηνπ 
παξαπηώκαηνο απηνύ δεηείηαη ε 
άπνςε ηνπ νηθείνπ 
εθπαηδεπηηθνύ ςπρνιόγνπ. ε 
πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο 
δηάπξαμεο ηνπ αδηθήκαηνο 
απηνύ, ν καζεηήο 
παξαπέκπεηαη ζηελ Τπεξεζία 
Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο γηα 
αλάινγν ρεηξηζκό. 

 
 
 
 
 
1,2,3,4,5,13,14,15 
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Δθηόο ηνύησλ νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο ηα εμήο: 
 
i. Ο θαηαγγειιόκελνο καζεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αθνπζηεί 

ηόζν πξηλ από ηε ιήςε απόθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ ελνρή 
ηνπ ή κε, όζν θαη πξηλ ηνπ επηβιεζεί ε πνηλή, κε ζθνπό ηνλ 
κεηξηαζκό ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην παξάπησκα επηζύξεη 
ην κέηξν ηεο απνβνιήο, ν θαηαγγειιόκελνο καζεηήο έρεη ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεη όπσο παξεπξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
εμέηαζεο ηνπ παξαπηώκαηνο θαη ηξίην πξόζσπν, κέινο ηνπ 
Μαζεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνπ Καζεγεηηθνύ πιιόγνπ. 

ii. Ηδξύεηαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 
Γεπηεξνβάζκην ώκα, ελώπηνλ ηνπ νπνίνπ δηθαηνύληαη λα 
πξνζθεύγνπλ νη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ, ζηνπο νπνίνπο 
επηβιήζεθε ην παηδαγσγηθό κέηξν ηεο απνβνιήο γηα πάληα 
από ην ζρνιείν ή ην κέηξν ηεο αιιαγήο ηνπ ζρνιηθνύ 
πεξηβάιινληνο. 

iii. Ο καζεηήο, ζηνλ νπνίν επηβιήζεθε παηδαγσγηθό κέηξν γηα 
θάπνην παξάπησκα, δηθαηνύηαη, κε απόθαζε ηνπ 
Καζεγεηηθνύ πιιόγνπ λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηνπ κέηξνπ, 
αλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δελ έρεη ππνπέζεη ζε 
θαλέλα άιιν παξάπησκα. 

iv. Ο καζεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κεηαηξνπή ηνπ 
παηδαγσγηθνύ κέηξνπ, πνπ ηνπ επηβιήζεθε, ζε 
δξαζηεξηόηεηα πξνο όθεινο ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ ηδίνπ. Σν 
δηθαίσκα απηό ηζρύεη γηα ηνπο καζεηέο ζηνπο νπνίνπο έρεη 
επηβιεζεί ην κέηξν ηεο απνβνιήο εθόζνλ ην όξγαλν πνπ ην 
επηβάιιεη ην θξίλεη ζθόπηκν. 

v. ηηο πεξηπηώζεηο επηβνιήο ηνπ κέηξνπ ηεο απνβνιήο, ν 
καζεηήο ππνρξενύηαη λα παξακείλεη ζην ζρνιείν θαη λα 
παξαθνινπζεί ηα καζήκαηά ηνπ θαλνληθά. 

vi. Πξηλ ηε ιήςε ηνπ παηδαγσγηθνύ κέηξνπ αξ. 15, ν 
Καζεγεηηθόο ύιινγνο πξέπεη λα θαιέζεη ηνλ καζεηή θαη ηνλ 
θεδεκόλα ηνπ, γηα λα αθνύζεη ηε ζέζε, ηηο εμεγήζεηο θαη ηα 
επηρεηξήκαηά ηνπο. Δπίζεο, ν Καζεγεηηθόο ύιινγνο κπνξεί 
λα δεηήζεη, αλ ην απαηηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ ή 
θεδεκόλαο ηνπ καζεηή, γξαπηή έθζεζε από ηνλ Καζεγεηή 
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πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο, ηνλ 
εθπαηδεπηηθό ςπρνιόγν ή άιιν εηδηθό. 

vii. Μεηά ηελ νξηζηηθή επηβνιή ηνπ παηδαγσγηθνύ κέηξνπ αξ. 15, 
νη Τπεύζπλνη ηνπ Σκήκαηνο ησλ δύν επεξεαδόκελσλ  
ζρνιείσλ, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δύν Καζεγεηώλ 
πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο θαη ησλ νηθείσλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Φπρνιόγσλ, θαηαξηίδνπλ ζπγθεθξηκέλν 
πξόγξακκα πξνζαξκνγήο ζην λέν ηνπ ζρνιείν. 

 
Η νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ θαηνξζώλεηαη κε ηε ζπλερή 
ζπλεξγαζία καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. 
 
Η πξνζπκία ηωλ καζεηώλ λα ηεξνύλ ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 
ρνιείνπ ηνπο, απνηειεί, όρη κόλν ζεκέιην γηα ηελ αύμεζε ηνπ 
θηιόηηκνπ γηα κάζεζε, αιιά θαη αύμεζε ηνπ δήινπ ηωλ 
θαζεγεηώλ γηα πξνζθνξά! 
 
 
 
10. ΚΑΝΣΗΝΑ 

 
Οη καζεηέο πξνκεζεύνληαη  θαγεηό θαη  πνηό  από ηελ θαληίλα 
ηνπ ζρνιείνπ θαη ΟΥΗ από πιαλόδηνπο πσιεηέο  ή από εθηόο 
ζρνιείνπ θαθελεία ή πεξίπηεξα.  Γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο 
θξνληίδνπλ λα έρνπλ θόζκηα ζπκπεξηθνξά θαη λα πεξηκέλνπλ ηε 
ζεηξά ηνπο. 

 
11. ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ/ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΑ 
Όζνη καζεηέο πξνηίζεληαη λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν κε 
απηνθίλεην ή κνηνπνδήιαην (κνηνζπθιέηηα) ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ ζην ζρνιείν, ζηνλ Τπεύζπλν Β.Γ., όια ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα (άδεηα νδεγνύ, άδεηα θπθινθνξίαο, αζθάιεηα), γηα λα ηνπο 
ππνδεηρζεί ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο ζηάζκεπζεο. 
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12. ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ Ή ΑΠΟΤΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 
 
Όηαλ γηα θάπνην ιόγν ν θαζεγεηήο δελ πξνζέιζεη έγθαηξα ζηελ 
ηάμε, νη καζεηέο παξακέλνπλ ζηελ ηάμε ηνπο ήζπρνη, δε ζνξπβνύλ 
θαη δελ θπθινθνξνύλ ζηνπο δηαδξόκνπο. Ο πξόεδξνο ηνπ ηκήκαηνο 
ή, αλ απηόο απνπζηάδεη, έλα άιιν κέινο ηνπ .Σ., απεπζύλεηαη ζηε 
Γηεύζπλζε γηα ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη νδεγίεο 
είλαη λα παξακείλνπλ ζηελ απιή, ε κεηαθίλεζε γίλεηαη ρσξίο θαζαξία 
θαη ζνξπβώδεηο εθδειώζεηο. 
 
13. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ - ΑΝΑΠΛΖΡΧΔΗ 
 
Καηά ηε δηάξθεηα θελήο πεξηόδνπ νη καζεηέο δελ εγθαηαιείπνπλ ην 
ζρνιείν, αιιά απαζρνινύληαη δεκηνπξγηθά ζύκθσλα κε πξόγξακκα 
πνπ θαηαξηίδεη ην ζρνιείν. 
 
14. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 
 
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ή πξνβιήκαηνο πνπ 
αθνξά ζην Σκήκα: 
 
14.1. Οη καζεηέο αλαθέξνληαη ζην πκβνύιην ηνπ Σκήκαηνο. 

 
14.2. Σν πκβνύιην επηιακβάλεηαη ηνπ ζέκαηνο, όηαλ απηό αθνξά 

νιόθιεξν ην ηκήκα θαη ελεκεξώλεη ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή. 
 
14.3. Ο Τπεύζπλνο Καζεγεηήο, ζπδεηεί ην ζέκα κε ην πκβνύιην ή 

θαη κε ηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο. 
 
14.4. Ο Τπεύζπλνο Καζεγεηήο, κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

απνθάζεηο θαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ζπκβνύιην, 
αληηκεησπίδεη ην ζέκα - πξόβιεκα. 

 
14.5. Αλ ε θύζε ηνπ ζέκαηνο-πξνβιήκαηνο απαηηεί θαη ηελ 

εκπινθή ηεο Γηεύζπλζεο, ν Τπεύζπλνο Καζεγεηήο 
αλαθέξεηαη ζηνλ ππεύζπλν ηνπ ηκήκαηνο Β.Γ.,  πνπ 
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επηιακβάλεηαη ηνπ ζέκαηνο-πξνβιήκαηνο, αθνινπζώληαο ηελ 
θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία. 

 
14.6. Ο Β.Γ., αλ ην θξίλεη ζθόπηκν ή ην δεηήζνπλ νη εκπιεθόκελνη 

ζην ζέκα-πξόβιεκα, αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε ζηνλ 
Παηδαγσγηθό ύκβνπιν θαη αλ ρξεηαζηεί ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ 
ρνιείνπ. 

 
14.7. Δπαίζζεηα, ιεπηά ή εκπηζηεπηηθά ζέκαηα-πξνβιήκαηα πξέπεη 

λα ηπγράλνπλ δηαθξηηηθήο δηεξεύλεζεο θαη λα επηδηώθεηαη ε 
εκπινθή ηνπ γξαθείνπ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 
Αγσγήο (ΔΑ) πνπ, όπσο είλαη γλσζηό, γηα ηέηνηαο θύζεσο 
πξνβιήκαηα, έρεη θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε. 

 
14.8. Ο ζεβαζκόο ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ε πεξηθξνύξεζε ηεο 

αμηνπξέπεηαο ηνπ καζεηή ή ησλ καζεηώλ, πνπ 
αληηκεησπίδνπλ επαίζζεηα θαη εκπηζηεπηηθήο θύζεσο 
πξνβιήκαηα, είλαη πεξηζζόηεξν από απαξαίηεηα. 

 
14.9. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνζσπηθνύ ζέκαηνο-πξνβιήκαηνο ν 

ελδηαθεξόκελνο  καζεηήο, εθηόο από ηνλ ύκβνπιν 
Καζεγεηή, κπνξεί λα απεπζύλεηαη   ζηνλ Τπεύζπλν  γηα  ην  
Σκήκα  ηνπ   θαζεγεηή,   ηνλ   Β. Γ., ή, αλ είλαη απόιπηα 
αλαγθαίν, ζηνλ Παηδαγσγηθό ύκβνπιν θαη αλ ρξεηαζηεί ζηνλ 
Γηεπζπληή. 

 
14.10. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνζσπηθώλ πξνβιεκάησλ θάζε 

είδνπο (νηθνγελεηαθώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, 
ζρνιηθώλ) νη καζεηέο πξνηξέπνληαη λα δεηνύλ ηε βνήζεηα ηνπ 
Γξαθείνπ πκβνπιεπηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο 
(ΔΑ) πνπ έρεη ηελ αξκνδηόηεηα θαη ηελ επζύλε γηα ηνλ 
ρεηξηζκό ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Σν Γξαθείν ρεηξίδεηαη ηα 
ζέκαηα απηά σο άθξσο εκπηζηεπηηθά θαη ελεξγεί θαη 
ζπκβνπιεύεη πξνο ην θαιώο λννύκελν ζπκθέξνλ ηνπ καζεηή. 
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14.11. Κάζε καζεηήο αηνκηθά ή καδί κε άιινπο καζεηέο έρεη ην 
δηθαίσκα λα ππνβάιιεη αηηήκαηα ή παξάπνλα πξνο ηηο 
εθπαηδεπηηθέο αξρέο αθνύ αθνινπζήζεη ηελ πην πάλσ 
δηαδηθαζία.  Έγγξαθα αηηήκαηα ή παξάπνλα, πνπ 
αλαθέξνληαη ζε εθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό, ζα πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη απαξαηηήησο κέζσ ηνπ Γηεπζπληή, ν 
νπνίνο, αθνύ αθνύζεη θαη ηελ εθδνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
ιεηηνπξγνύ, ηα δηαβηβάδεη ζηελ αξκόδηα αξρή καδί κε ηηο 
παξαηεξήζεηο ηνπ, αθνύ ελεκεξώζεη ηαπηόρξνλα ηνλ 
ελδηαθεξόκελν εθπαηδεπηηθό. 
 

 
15. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΜΖΜΑΣΧΝ, ΑΗΘΟΤΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ,  
       ΥΟΛΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ – ΕΖΜΗΔ 
 
15.1. Σν ζρνιείν είλαη ν ρώξνο εξγαζίαο καο, όπνπ νη καζεηέο 

παξακέλνπλ  θαζεκεξηλά πνιιέο ώξεο θαη νθείινπλ λα ηνλ 
ζέβνληαη θαη κάιηζηα λα πξνζπαζνύλ λα ηνλ αλαβαζκίζνπλ. 

 
15.2. Ζ θαζαξηόηεηα θαη ν ζεβαζκόο πξνο ηε ζρνιηθή πεξηνπζία 

είλαη δείγκαηα αλεπηπγκέλσλ, θαιιηεξγεκέλσλ θαη 
πνιηηηζκέλσλ αηόκσλ. 

 
15.3. Δπειπηζηνύκε όηη ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θαιπηέξεπζεο 

θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο ζα ζπληείλνπλ 
θαη νη ίδηνη νη καζεηέο. 

 
15.4. Δίλαη απνδεδεηγκέλν, κεηά από έξεπλεο, όηη όζν πην 

επράξηζην είλαη ην πεξηβάιινλ, ηόζν πην άλεηα ιεηηνπξγεί θαη 
απνδίδεη ν άλζξσπνο. 

 
15.5. Σα πκβνύιηα αιιά θαη θάζε καζεηήο μερσξηζηά πξέπεη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ θαζαξηόηεηα θαη εππξέπεηα ηνπ ηκήκαηνο θαη 
λα ζέβεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πξόθιεζε δεκηώλ 
ζηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηα έπηπια θαη ζηνλ 
εμνπιηζκό απνηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα. 
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Δμππαθνύεηαη όηη νη καζεηέο, εθηόο από ηελ πεηζαξρηθή 
πνηλή, θαηαβάιινπλ παξάιιεια θαη ην ρξεκαηηθό πνζό 
(πξόζηηκν) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
δεκηώλ.  

 
16.  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ  –  ΓΗΑΓΧΝΗΜΑΣΑ  
 

Ζ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή είλαη ζπλερήο θαη ην δηαγώληζκα / 
γξαπηή εμέηαζε δελ απνηειεί ην κνλαδηθό θξηηήξηό ηεο. 

 
16.1. Δίδε θαη πεξηερόκελν δηαγσληζκάησλ 

Σα δηαγσλίζκαηα κπνξεί λα είλαη: 

16.1.1. Οιηγόιεπηα, ζην κάζεκα ηεο εκέξαο (απξνεηδνπνίεηα) 
 

16.1.2. Γηάξθεηαο κηαο δηδαθηηθήο πεξηόδνπ, ζην κάζεκα ηεο εκέξαο 
(πξνεηδνπνηεκέλα ή απξνεηδνπνίεηα) 

  
16.1.3. Γηάξθεηαο κηαο ή δύν δηδαθηηθώλ πεξηόδσλ, ζε ελόηεηα, θνηλά 

ή όρη  (πξνεηδνπνηεκέλα). 
 
16.1.4. Οη θαζεγεηέο κπνξνύλ ηελ ίδηα κέξα, πνπ νη καζεηέο 

γξάθνπλ πξνεηδνπνηεκέλν δηαγώληζκα, λα εμεηάδνπλ ηνπο 
καζεηέο  ζ’ νπνηνδήπνηε κάζεκα ηεο εκέξαο είηε γξαπηά κε 
νιηγόιεπηε άζθεζε   (10' - 30') είηε πξνθνξηθά. 

 
 
16.2. Απνπζία από ην δηαγώληζκα 
 
16.2.1. Μαζεηήο πνπ απνπζηάδεη από δηαγώληζκα κπνξεί λα 

εμεηαζηεί γξαπηά ή  πξνθνξηθά,  κε  ηελ πξώηε επθαηξία,   
θαηά ηελ θξίζε ηνπ  θαζεγεηή. Απνδεδεηγκέλα ζθόπηκε 
απνπζία από πξνεηδνπνηεκέλν ή απξνεηδνπνίεην 
δηαγώληζκα δελ απαιιάζζεη ηνλ καζεηή πνπ απνπζηάδεη από 
ηελ ππνρξέσζε λα ππνζηεί αλάινγε εμέηαζε, νπνηεδήπνηε 
θξίλεη ν θαζεγεηήο. 
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16.2.2. Απνπζία καζεηή θαηά ηελ πεξίνδν ή ηηο πεξηόδνπο πνπ 
πξνεγνύληαη πξνεηδνπνηεκέλνπ δηαγσλίζκαηνο, ζα  
ζεσξείηαη  σο αδηθαηνιόγεηε, εθηόο αλ ε δηθαηνινγία γηα ηελ 
απνπζία θξηζεί ηθαλνπνηεηηθή από ηνλ αξκόδην   Β.Γ.. 

 
16.2.3. Μαζεηήο πνπ ηειεηώλεη ην δηαγώληζκα, παξακέλεη ζηελ 

ηάμε κέρξη ηε ιήμε ηεο δηδαθηηθήο πεξηόδνπ. Ννείηαη όηη 
απηό δελ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηειηθώλ γξαπηώλ 
εμεηάζεσλ ή ησλ αλεμεηάζεσλ. 

 
16.3. Γνιίεπζε 

 

 Μαζεηήο πνπ απνδεδεηγκέλα ζπιιακβάλεηαη λα αληηγξάθεη 
θαηά ηε δηάξθεηα   δηαγσλίζκαηνο   ή   γεληθά   παξνπζηάδεη   ή   
απνπεηξάηαη   λα παξνπζηάζεη σο δηθή ηνπ ηελ εξγαζία 
ζπκκαζεηή ηνπ ή κέξνο ηεο, δηαπξάηηεη ζνβαξό παξάπησκα 
θαη ηηκσξείηαη κε: 

 
α.  άκεζν ηεξκαηηζκό ηνπ δηαγσλίζκαηνο 
β. βαζκνιόγεζε κε 1 (κνλάδα) ηνπ γξαπηνύ ή ηεο εμέηαζεο 

θαηά ηελ νπνία έρεη   εθδεισζεί ε δνιίεπζε.  
γ.  απόξξηςε κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηεο εξγαζίαο 
δ. ν Κ.. είλαη δπλαηό λα κεηώζεη ηε Γηαγσγή ηνπ καζεηή θαηά 
ην ηξέρνλ ηεηξάκελν ή λα επηβάιεη άιιν παηδαγσγηθό κέηξν. 
 

16.4. Βαζκόο δηαγσλίζκαηνο - πξνθνξηθή βαζκνινγία 
ηεηξακήλνπ 

 
16.4.1. Ο βαζκόο ηνπ δηαγσλίζκαηνο δελ είλαη απαξαίηεηα ν βαζκόο 

ηνπ ηεηξακήλνπ. 
 

16.4.2. ηελ αμηνιόγεζε γηα ηνλ βαζκό ηνπ ηεηξακήλνπ ιακβάλεηαη 
ππόςε:  
 
α) ε όιε πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
καεκάησλ  
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β) ε πξνθνξηθή επίδνζε, ε ζπκκεηνρή ζηε δηεμαγσγή ηνπ 
καζήκαηνο ή ζηε ιύζε ησλ    αζθήζεσλ κέζα ζηελ ηάμε 

γ) ε ζπλέπεηα ζηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο πνπ δίλεηαη γηα ην 
ζπίηη  
δ) ε ηαθηηθή θνίηεζε θαη γεληθά ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα 
ην κάζεκα. 

 
16.5. Δπηζηξνθή δηαγσληζκάησλ / ππνγξαθή από ηνπο γνλείο 

 
16.5.1 Σα δηνξζσκέλα γξαπηά δηαγσλίζκαηα παξαδίδνληαη 

ζηνπο  καζεηέο, νη νπνίνη νθείινπλ λα ηα δείμνπλ ζηνπο 
γνλείο ή θεδεκόλεο ηνπο γηα ελεκέξσζε. Ο γνληόο ή 
θεδεκόλαο ηνπ καζεηή πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνγξάςεη 
πάλσ ζην γξαπηό, σο απόδεημε όηη έρεη ιάβεη γλώζε. Σα 
γξαπηά επηζηξέθνληαη ζηνλ αξκόδην θαζεγεηή, ηξεηο ην 
πνιύ κέξεο κεηά ηελ εκέξα πνπ έρνπλ παξαδνζεί ζηνπο 
καζεηέο.  
 

16.5.2. Απώιεηα γξαπηνύ κε ππαηηηόηεηα καζεηήο ή πιαζηνγξάθεζε 
ππνγξαθήο γνληνύ ή θεδεκόλα, ζπληζηά ζνβαξό 
παξάπησκα.  

     
 

Η Γηεύζπλζε θαη νη Καζεγεηέο επειπηζηνύλ όηη νη καζεηέο ζα 
επηδείμνπλ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη όηη ζα ζπκκνξθώλνληαη κε 
ηνπο θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.  
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17. Γμωμικά και Αποφθέγματα 

Τηο παιδείαο ξι ρίζεο είμαι πικρέο, αλλ΄ξ καρπόο γλςκόο. 

Θσοκράτης 

Η παιδεία, καθώο η πλξύπια τώρα, σέρμει όλα ρα αγαθά. 

Ρωκράτης 

Παίζξμραο  κι ότι με ρη βία μα διδάπκειο ρα παιδιά. 

Ολάτωμας 

Όπξ θα ζειο, επιδίωνε μα μξρσώμεπαι, μη σαμραπρείο 

πωο ρα γηραρειά από μόμα ρξςο σέρμξςμ μαζί ρξςο ρη 

λξγική. 

Ρόλωμας 

Η καλλιέργεια ρξς μςαλξύ είμαι ρόπξ αμαγκαία όπξ η 

ρρξσή για ρξ πώμα. 

 Ιικέρωμας 

Καθώο η γη, όπξ γόμιμη κι αμ είμαι, δεμ μπξρεί μα 

παραγάγει ρίπξρε τωρίο καλλιέργεια, έρπι και ρξ μςαλό, 

τωρίο παιδεία, δεμ μπξρεί μα δώπει καλό καρπό. 

Ρεμέκας 

Άμθρωπξο αγράμμαρξο, νύλξ απελέκηρξ.  

Καϊκή Οαροιμία 
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Ζηράο μα πξς πω για ρημ ηρωικόρερη μάτη πξς έγιμε 

πξρέ, πόρε και πξύ; Σρξμ τάρρη ρξς κόπμξς μημ ρημ 

αμαζηρείο, δε θα ρη βρειο. Έγιμε από ριο μηρέρεο ρωμ 

αμθρώπωμ. 

Λύλλερ 

Μια καλή μηρέρα ανίζει εκαρό δαπκάλξςο. 

Υέρμπετ 

Πόπξ όμξρσξ πράγμα είμαι ξ εςγεμικόο και καλόο πρξςο 

ρρόπξςο παρέραο! 

Λέμαμδρος 

Μξματά με κόπξ απξκριέραι η μάθηπη. 

Αριστοτέλης 

Οι αρερέο ρξς αμθρώπξς αςνάμξμραι με ρη μάθηπη και 

ρη μελέρη. 

Ρωκράτης 

Με πξλλή μελέρη και άπκηπη, η βία και η αγριόρηρα 

ρωμ παθώμ εναπθεμεί. 

Δίδυμος 

Η μάθηπη και η εκπαίδεςπη κάμει όλξςο ρξςο 

αμθρώπξςο ήμερξςο. 

Ολάτωμας 

 
 

 



 

36 
 

 

 


