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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ  

Ειςαγωγή 
Με τον όρο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του χολείου εννοοφμε το ςφνολο των 

όρων και των κανόνων που αποτελοφν προχποκζςεισ, για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, 
μεκοδικά και αποτελεςματικά το ζργο του χολείου. Επιπλζον, ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ 
Λειτουργίασ του χολείου αποτελεί ςθμαντικό παιδαγωγικό μζςο που βοθκά ςτθν ομαλι 
ςχολικι ηωι, ςτθ ςυνεργαςία, ςτθν αλλθλεγγφθ, ςτον δθμοκρατικό διάλογο και ςτθν 
αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ.  

κοπόσ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του χολείου είναι θ κεμελίωςθ ενόσ 
πλαιςίου που υποςτθρίηει το εκπαιδευτικό ζργο και τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ διαμόρφωςθ κλίματοσ που ςτθρίηει τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ 
προςωπικότθτασ των μακθτϊν/μακθτριϊν, θ εξαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ αςφάλειασ και τθσ 
ςυναιςκθματικισ πλιρωςθσ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του χολείου (Σεφχοσ B’ 491/09.02.2021, Αρικμ. 

13423/ΓΔ4) βαςίηεται ςε όςα προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν εκπαίδευςθ και τθ 

λειτουργία των δθμόςιων και ιδιωτικϊν χολείων και βαςίηεται ςτισ αποδεκτζσ 

παιδαγωγικζσ αρχζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του χολείου, 

τουσ εκπαιδευτικοφσ και παιδαγωγικοφσ ςκοποφσ και ςτόχουσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, κακϊσ 

και τα χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ ςχολικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ. 

Θ ςυμμετοχι οποιουδιποτε ατόμου ςτθ ςχολικι ηωι ςθμαίνει αυτόματα τθν 

ανεπιφφλακτθ αποδοχι και ςχολαςτικι τιρθςθ του ςχολικοφ κανονιςμοφ, ςτο ςφνολό του. 

 
Σφνταξθ, ζγκριςθ και τιρθςθ του Κανονιςμοφ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάςςεται φςτερα από ειςιγθςθ του 
Διευκυντι/τθσ Διευκφντριασ τθσ ςχολικισ μονάδασ και με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν 
του ςυλλόγου διδαςκόντων, των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του ςυλλόγου γονζων 
και κθδεμόνων( αν ιςχφει), κακϊσ και εκπροςϊπου του οικείου Διμου. τισ ςχολικζσ 
μονάδεσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθ διαδικαςία ςυμμετζχει και το Προεδρείο 
του Δεκαπενταμελοφσ Μακθτικοφ υμβουλίου. Θ απόφαςθ εγκρίνεται από τον 
υντονιςτι/τθ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του 
χολείου και από τον Διευκυντι/τθ Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ. 

 Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ 
και αναρτάται ςτον ιςτότοπο του χολείου (9epalpatras.gr), τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά 
(2022-2023) τθν πρϊτθ φορά εφαρμογισ του αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ αυτοφ, ενϊ 
τα επόμενα ζτθ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ. Θ ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ 
και υποχρζωςθ τθσ Διεφκυνςθσ του χολείου, των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν/μακθτριϊν 
και των γονζων/κθδεμόνων. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 

κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ ενιλικουσ μακθτζσ και ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των ανιλικων 

μακθτϊν και αναρτάται ςτον ιςτότοπο του χολείου. Μια ςυνοπτικι μορφι του διανζμεται 

και ςυηθτείται διεξοδικά με όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/ριεσ του χολείου. 

Θ ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ τθσ Διεφκυνςθσ του 

χολείου, των Εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν και των γονζων/ κθδεμόνων. 

Ο Κανονιςμόσ επικαιροποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, μζςω τθσ προβλεπόμενθσ 
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από   τον νόμο ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, 

ζτςι ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνει νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, να ανταποκρίνεται ςτισ 

αλλαγζσ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ του χολείου και τισ, κατά καιροφσ, αποφάςεισ των 

αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων του. 
 

1. Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ 

Σο χολείο αποτελεί μια δθμοκρατικά οργανωμζνθ κοινότθτα που διαςφαλίηει τθ 

ςυνεργαςία των μελϊν του χωρίσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ, αλλά με αμοιβαίο ςεβαςμό 

και αποδοχι τθσ προςωπικότθτασ κάκε μζλουσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Ο Κανονιςμόσ, περιλαμβάνει όρουσ και κανόνεσ, κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, 

δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, για όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, οι οποίοι 

αφενόσ εμπεδϊνουν τθ δθμοκρατικι λειτουργία του ςχολείου και αφετζρου 

διαμορφϊνουν ζνα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολφνει τθν απρόςκοπτθ, 

μεκοδικι και αποτελεςματικι λειτουργία του. 

Μζςω των ςυμφωνθμζνων όρων και κανόνων του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του χολείου 
επιδιϊκεται: 

1) Θ διαμόρφωςθ προςωπικοτιτων που λειτουργοφν υπεφκυνα, ςζβονται 

τισ ελευκερίεσ των άλλων και ςυνεργάηονται αρμονικά μεταξφ τουσ. 

2) Θ εξαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ και ςυναιςκθματικισ αςφάλειασ όλων 

των       μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

3) Θ κεμελίωςθ ενόσ πλαιςίου που υποςτθρίηει το εκπαιδευτικό ζργο και 

τθν  απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

4) Θ διαμόρφωςθ κλίματοσ που ςτθρίηει τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ 

5) προςωπικότθτασ του/τθσ κάκε μακθτι/ριασ, αλλά και όλων των μελϊν 

τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

6) Θ δθμιουργία ςυνκθκϊν για τθν υποςτιριξθ όλων ανεξαιρζτωσ των 

μακθτϊν να κζςουν και να προςπακιςουν να επιτφχουν εκπαιδευτικοφσ 

και επαγγελματικοφσ ςτόχουσ. 

7) Θ δθμιουργία εφρυκμων, ευχάριςτων και αποδοτικϊν ςυνκθκϊν 

διδαςκαλίασ,    μάκθςθσ και εργαςίασ. 
 

 

2. Λειτουργία του χολείου 

Ι. Διδακτικό ωράριο 

Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και τα 

διαλείμματα κακορίηονται από ςχετικι απόφαςθ του ΤΠΑΙΘ και ανακοινϊνεται ςτουσ 

μακθτζσ και γονείσ / κθδεμόνεσ με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ (ενότθτα vii) . 

Σο διδακτικό ζτοσ ορίηεται από τθν 1θ επτεμβρίου κάκε ζτουσ και λιγει τθν 30θ 

Ιουνίου του επόμενου ζτουσ, ενϊ το ςχολικό ζτοσ ορίηεται από 1θ επτεμβρίου μζχρι τθν 

31θ Αυγοφςτου του επόμενου. 
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II. Προςζλευςθ ςτο ςχολείο- εςπερινι ςυγκζντρωςθ 

Οι μακθτζσ προςζρχονται ςτο ςχολείο πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων που είναι θ 

18:00. 

Μζχρι τθν εςπερινι ςυγκζντρωςθ οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να ειςζρχονται ςτισ 

αίκουςεσ διδαςκαλίασ αλλά παραμζνουν ςτον προαφλιο χϊρο ι ςτο χϊλ του ιςογείου αν οι 

καιρικζσ ςυνκικεσ το υπαγορεφουν ( και αν το επιτρζπουν οι υγειονομικζσ ςυνκικεσ). 

τθν εςπερινι ςυγκζντρωςθ παραβρίςκονται όλοι οι μακθτζσ, όπωσ και οι παρόντεσ ςτο 

ςχολείο εκπαιδευτικοί, κακότι αποτελεί ευκαιρία επαφισ, ενθμζρωςθσ και προετοιμαςίασ 

για τθν εκπαιδευτικι λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

Όςοι προςζρχονται με κακυςτζρθςθ, για να μθν δθμιουργείται αναςτάτωςθ ςτθ 

διδακτικι/μακθςιακι διαδικαςία, παρουςιάηονται πρϊτα ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ. 

Κατόπιν, και ςφμφωνα με τισ τυχόν διευκετιςεισ από τθ διεφκυνςθ, παραμζνουν ςε 

κατάλλθλο χϊρο και ειςζρχονται ςτθν τάξθ τουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τρζχουςασ 

διδακτικισ ϊρασ. 

 

ΙΙΙ. Παραμονι ςτο ςχολείο - Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

Οι μακθτζσ πρζπει να ειςζρχονται ςτθν τάξθ με τθν λιξθ του διαλείμματοσ, αμζςωσ μόλισ 

χτυπιςει το κουδοφνι . 

Εφόςον ειςζλκει ο διδάςκων ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε 

κανζναν μακθτι. 

Οι κζςεισ των μακθτϊν μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ κακορίηονται ςε ςυνεργαςία 

με τον υπεφκυνο κακθγθτι του τμιματοσ. Αλλαγι κζςθσ επιτρζπεται μετά από 

ςυνεννόθςθ με τον εκάςτοτε διδάςκοντα κακθγθτι. 

τθν τάξθ οι μακθτζσ κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό (βιβλία / 

τετράδια / μολφβια) για τθν αποτελεςματικι ςυμμετοχι τουσ ςτθν διδακτικι διαδικαςία και 

τθ κετικι αξιολόγθςθσ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ. 

Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων κανζνασ μακθτισ, από τουσ προςελκόντεσ ςτο 

ςχολείο, δεν επιτρζπεται να απουςιάηει αδικαιολόγθτα από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ. 

Δεν επιτρζπεται θ ζξοδοσ μακθτϊν από τθν αίκουςα κατά τθν διδακτικι ϊρα παρά μόνο ςε 

περιπτϊςεισ εξαιρετικισ ανάγκθσ οι οποίεσ υπόκεινται ςτθν κρίςθ του διδάςκοντα. 

Δεν επιτρζπεται θ μετάβαςθ ι παραμονι των μακθτϊν ςτο χϊρο του κυλικείου μετά τθν 

ζναρξθ τθσ διδακτικισ ϊρασ. 

Δεν επιτρζπεται θ κατανάλωςθ φαγθτοφ, καφζ και αναψυκτικοφ ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ. 

Κατά τισ διδακτικζσ ϊρεσ που οι μακθτζσ ζχουν Εργαςτθριακό Μάκθμα ςτο κυρίωσ κτίριο 

του 1ου ΕΚ, που εξυπθρετεί τθν ςχολικι μασ μονάδα, ακολουκοφν τον κανονιςμό και τα 

προβλεπόμενα του Εργαςτθριακοφ Κζντρου το οποίο ζχει και τθν ευκφνθ. 

 
ΙV. Αποχϊρθςθ από το ςχολείο 

Οι μακθτζσ/ριεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν φεφγουν από το χολείο πριν τθ λιξθ των 

μακθμάτων (ςτισ 22:30) χωρίσ άδεια. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ 
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κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. αςκζνεια), ενθμερϊνεται ο 

γονζασ/κθδεμόνασ, για τθν περίπτωςθ ανιλικου μακθτι, για να προςζλκει ςτο χολείο και 

να  παραλάβει το παιδί του ι να δϊςει ςχετικι ζγκριςθ για τθν αποχϊρθςθ. 

Για τθν περίπτωςθ που λόγω αλλαγϊν / ςφμπτυξθσ / ςυμπλθρϊςεων ολοκλθρωκεί 

νωρίτερα το ςχολικό πρόγραμμα κάποιου τμιματοσ οι ανιλικοι μακθτζσ μποροφν να 

αποχωροφν υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αντίςτοιχοι γονείσ / κθδεμόνεσ ζχουν δϊςει τθ 

ςχετικι πάγια ζγκριςθ με τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ Εγγραφισ / Ανάλθψθσ κθδεμονίασ ςτθν 

περίοδο των εγγραφϊν. 

Σζλοσ, εάν κάποιοσ γονζασ/κθδεμόνασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του 

πριν τθ λιξθ των μακθμάτων, χρειάηεται να ενθμερϊςει τθ Διεφκυνςθ του χολείου. 

 
V Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

Σο χολείο μασ εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από τισ 

εγκυκλίουσ του ΤΠΑΙΘ. Οι ενιλικοι μακθτζσ και οι γονείσ/κθδεμόνεσ ανιλικων μακθτϊν 

ενθμερϊνονται ζγκαιρα για προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ (γνωςτζσ όμωσ εκ των 

προτζρων) αλλαγζσ που προκφπτουν ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τθ διάρκεια του 

ςχολικοφ ζτουσ, όπωσ επίςθσ και αλλαγζσ που ςχετίηονται με αλλαγι διδαςκόντων/ουςϊν 

ωσ προσ τα γνωςτικά αντικείμενα. 

 
VI. Απουςίεσ μακθτϊν 

Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν/ριϊν ευκφνονται εξ 

ολοκλιρου οι ίδιοι ενιλικοι μακθτζσ και οι κθδεμόνεσ των ανιλικων μακθτϊν/τριων. Οι 

γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν να ενθμερϊνουν το χολείο για τθν απουςία των παιδιϊν τουσ. 

Οι γονείσ / κθδεμόνεσ είναι υποχρεωμζνοι να πλθροφοροφνται / γνωρίηουν το πλαίςιο 

που διζπει κζματα που αφοροφν τα όρια απουςιϊν και τον χαρακτθριςμό τθσ φοίτθςθσ ωσ 

επαρκοφσ, ενϊ ενθμζρωςθ των γονζων για κζματα φοίτθςθσ των μακθτϊν γίνεται με 

θλεκτρονικά αυτοματοποιθμζνα μθνφματα μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του 

ςχολείου και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ με SMS ι / και τθλεφωνικι επικοινωνία του 

Εκπαιδευτικοφ Τπευκφνου Σμιματοσ ι του υμβοφλου χολικισ Ηωισ. 

 
VII Διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ μακθτϊν, γονζων και κθδεμόνων – Επίςκεψθ / παρουςία των 
γονζων ςτο ςχολείο 

Θ ενθμζρωςθ μακθτϊν, γονζων και κθδεμόνων γίνεται μζςω των ακόλουκων τρόπων: 

 Ιςτοςελίδασ του χολείου (9epalpatras.gr). 

 Ζντυπων αναρτιςεων ςτον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινϊςεων του ςχολείου και ςτον 
Πίνακα ανακοινϊςεων για μακθτζσ. 

 Μζςω τθσ επίςκεψισ τουσ (των κθδεμόνων) ςτο ςχολείο ςτισ προγραμματιςμζνεσ, 

από τον φλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν, θμζρεσ και ϊρεσ ενθμζρωςθσ γονζων κακϊσ και ςε άλλεσ 

ενθμερωτικζσ και εκδθλϊςεισ επικοινωνίασ που προςκαλοφνται οι γονείσ / κθδεμόνεσ. 

 Ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων ι/και βεβαιϊςεων για τθν πραγματοποίθςθ 

εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν, για τθν παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν κεαμάτων κ.λπ. 

 Μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ My school με μαηικά θλεκτρονικά μθνφματα 
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(e-mails) ι μαηικά SMS 

 Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με εξατομικευμζνα μθνφματα ι τθλεφωνικά, ςε 
ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 

Θ παρουςία των γονζων / κθδεμόνων ςτθ ςχολικι μονάδα είναι υποχρεωτικι ςτθν αρχι 

κάκε ςχολικοφ ζτουσ μετά τθν υποβολι τθσ Θλεκτρονικισ Διλωςθσ Εγγραφισ για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ με τθν υποβολι τθσ ςχετικισ Αίτθςθσ / Διλωςθσ και τθσ Διλωςθσ 

Ανάλθψθσ κθδεμονίασ, αποδοχισ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ και ςτοιχείων επικοινωνίασ 

τυχόν μακθμάτων επιλογισ κλπ. 

Επίςθσ ςε περιπτϊςεισ που τυχόν μεταβάλλονται τα ςτοιχεία θλεκτρονικισ επικοινωνίασ 

(κινθτό τθλ και e-mail) ο γονζασ / κθδεμόνασ είναι υποχρεωμζνοσ να το δθλϊςει με τον ίδιο 

τρόπο (υποβολι Διλωςθσ ςτοιχείων επικοινωνίασ) ςτθ ςχολικι μονάδα. 

 

3. χολική και Κοινωνική Ζωή 

Ι. Φοίτθςθ: 

Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/ριϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, είναι κακικον και 

υποχρζωςθ τουσ. Θ ςυμμετοχι τουσ οφείλει να είναι τακτικι, ενεργόσ και ςυςτθματικι. Θ 

ελλιπισ φοίτθςι τουσ, και μάλιςτα χωρίσ ςοβαρό λόγο, δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό 

ζργο όςο και τθν  πρόοδό τουσ. 

 

II. Σχολικοί χϊροι 

Θ ςυνεργαςία όλων είναι απαραίτθτθ, για να διατθρθκεί ζνα κακαρό και ευχάριςτο 

ςχολικό περιβάλλον, κατάλλθλο για μάκθςθ. Για τθν επιτυχία αυτοφ του ςκοποφ οι μακθτζσ: 

 ζβονται τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία του χολείου κακϊσ και το φυςικό 

περιβάλλον τθσ αυλισ του χολείου. 

 Δεν ρυπαίνουν τον ςχολικό χϊρο, δεν γράφουν ςε κρανία και τοίχουσ, χρθςιμοποιοφν 

τα καλάκια απορριμμάτων. 

 Διατθροφν το κρανίο τουσ κακαρό, ςε άριςτθ κατάςταςθ. . 

Επιςθμαίνεται ότι, μακθτισ που προκαλεί φκορά ςτθν περιουςία του χολείου, ελζγχεται 

για τθ ςυμπεριφορά αυτι, κακότι ςυνιςτά ςθμαντικό παράπτωμα και θ δαπάνθ 

αποκατάςταςθσ βαρφνει τον ίδιο(ενιλικασ) ι τον κθδεμόνα του(ανιλικοσ). 

 

ΙΙΙ Διάλειμμα 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/ριεσ οφείλουν να βγαίνουν ςτον αφλειο 

χϊρο, ϊςτε να αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και ςτουσ 

διαδρόμουσ και να μειϊνεται θ πικανότθτα ατυχθμάτων. 

Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε διδακτικισ ϊρασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ εξζρχεται τελευταίοσ/α,. 

ε περίπτωςθ κακοκαιρίασ ορίηονται από το φλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν οι πλζον 

κατάλλθλοι χϊροι για τθν παραμονι των μακθτϊν/ριϊν. 

Σο διάλειμμα είναι χρόνοσ ξεκοφραςθσ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων αλλά και χρόνοσ 

ικανοποίθςθσ ςωματικϊν αναγκϊν (φαγθτό, νερό, τουαλζτα). Οι μακθτζσ/ριεσ 

αλλθλεπιδροφν, αρμονικά και για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι δυςκολία αντιμετωπίηουν, 

απευκφνονται ςτον εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό που βρίςκεται εκεί. 
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IV Εμφάνιςθ 

Θ εμφάνιςθ των μακθτϊν/τριϊν οφείλει να χαρακτθρίηεται από ευπρζπεια. Θα 

πρζπει να αποφεφγονται φαινόμενα επίδειξθσ και υπερβολζσ που δεν ςυνάδουν με τθ 

μακθτικι ιδιότθτα. 

 
V Συμπεριφορά - Δικαιϊματα – Υποχρεϊςεισ 

Ο Διευκυντισ / Διεφκυνςθ του ςχολείου. 

 Είναι αρμόδιοσ για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι εκπαιδευτικι, παιδαγωγικι και 

διδακτικι λειτουργία του ςχολείου, ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ νόμουσ κανόνεσ και 

ρυκμιςτικζσ αποφάςεισ τθσ πολιτείασ. χεδιάηει και κακορίηει μαηί με το ςφλλογο 

διδαςκόντων μεςοπρόκεςμο ςχζδιο ανάπτυξθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και 

κακοριςμοφ εκπαιδευτικϊν και παιδαγωγικϊν ςτόχων, δραςτθριοτιτων και 

πρωτοβουλιϊν πάντα μζςα ςτο υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο. 

 Είναι υπεφκυνοσ, μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και αιςκθτικι 

των χϊρων του ςχολείου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των 

μακθτϊν. 

 Ενθμερϊνει τον φλλογο των Διδαςκόντων/ουςϊν για τθν εκπαιδευτικι 

νομοκεςία, τισ εγκυκλίουσ και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του 

χολείου και τθν εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. 

 υμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των 

διδαςκόντων/ουςϊν και των μακθτϊν και είναι υπεφκυνοσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ 

διδάςκοντεσ, για τθν τιρθςθ τθσ πεικαρχίασ. 

 Απευκφνει ςτουσ διδάςκοντεσ, όταν είναι απαραίτθτο, ςυςτάςεισ ςε πνεφμα 

ςυναδελφικισ αλλθλεγγφθσ. 

 Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν μζςων και εργαλείων, τθν 

καλι χριςθ τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ λειτουργικότθτα και τθν αντικατάςταςι 

τουσ, ςε περίπτωςθ φκοράσ 

Οι εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί επιτελοφν ζργο υψθλισ κοινωνικισ ευκφνθσ. το ζργο τουσ 

περιλαμβάνεται θ εκπαίδευςθ-διδαςκαλία, μάκθςθ και διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν. Θ 

πρόοδοσ, θ οικονομικι ανάπτυξθ, ο πολιτιςμόσ και θ ςυνοχι τθσ κοινωνίασ εξαρτϊνται ςε 

μεγάλο βακμό από τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και κατ' επζκταςθ από τθ ςυμβολι και 

τθν προςπάκεια των εκπαιδευτικϊν. Σα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν 

οφείλουν να εναρμονίηονται με τουσ ςτόχουσ αυτοφσ. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί 

οφείλουν και φροντίηουν να: 

 Διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια και τθν υγεία των μακθτϊν εντόσ του ςχολείου, κακϊσ και 

κατά τισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και εκδρομζσ και άλλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ του 

χολείου. 

 Αντιμετωπίηουν τουσ μακθτζσ με ευγζνεια, κατανόθςθ και ςεβαςμό προσ τθν 

προςωπικότθτα τουσ. 

 υμβάλουν ςτθν διαμόρφωςθ ενόσ ςχολικοφ κλίματοσ που δθμιουργεί ςτουσ μακθτζσ 
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αιςκιματα αςφάλειασ, εμπιςτοςφνθσ και άνεςθσ να απευκφνονται ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ για βοικεια όταν αντιμετωπίηουν τυχόν πρόβλθμα. 

 Αντιμετωπίηουν τουσ μακθτζσ με δθμοκρατικό πνεφμα, ιςότιμα και δίκαια και να μθν 

κάνουν διακρίςεισ υπζρ ι ςε βάροσ οριςμζνων μακθτϊν. 

 Καλλιεργοφν και εμπνζουν ς’ αυτοφσ, κυρίωσ με το παράδειγμά τουσ, δθμοκρατικι 

ςυμπεριφορά. 

 Διδάςκουν ςτουσ μακθτζσ τα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα ςφμφωνα με το ιςχφον 

πρόγραμμα ςπουδϊν και να διαπαιδαγωγοφν και εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ ςφμφωνα με 

τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, με τθν κακοδιγθςθ 

των EE και των τελεχϊν τθσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Προετοιμάηουν το μάκθμα τθσ θμζρασ ζτςι ϊςτε να κινεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν και να 
εφαρμόηουν ςφγχρονεσ και κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ανάγκεσ των 
μακθτϊν ,τισ ιδιαιτερότθτεσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων και τον διακζςιμο εξοπλιςμό του 
ςχολείου. 
 Αξιολογοφν αντικειμενικά και ςφμφωνα με το υφιςτάμενο κανονιςτικό πλαίςιο και 

παραμζτρουσ τθν πρόοδο και τθν επίδοςθ των μακθτϊν και ενθμερϊνουν ςχετικά τουσ 

γονείσ ι κθδεμόνεσ κακϊσ και τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. 

 Ενδιαφζρονται για τισ ςυνκικεσ ηωισ των μακθτϊν τουσ ςτθν οικογζνεια και ςτο 

ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, ςυνεργάηονται ςχετικά με τουσ υμβοφλουσ χολικισ 

Ηωισ και λαμβάνουν υπόψθ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν πρόοδο και τθ 

ςυμπεριφορά των μακθτϊν τουσ και υιοκετοφν κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ ενζργειεσ, 

ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα. 

 Ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ και λιψθ 

αποφάςεων για κζματα που αφοροφν τουσ ίδιουσ και το ςχολείο και καλλιεργοφν τισ 

αρχζσ και το πνεφμα αλλθλεγγφθσ και ςυλλογικότθτασ. 

 Είναι ςυνεπείσ ςτθν προςζλευςι τουσ ςτο ςχολείο και ςτθν ϊρα ζναρξθσ και 

λιξθσ των μακθμάτων. 

 Πραγματοποιοφν με ςυνζπεια, υπευκυνότθτα και ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ 

διαδικαςίεσ τισ εφθμερίεσ ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου όπωσ κακορίηονται με αποφάςεισ 

του υλλόγου Διδαςκόντων ι / και τθσ διεφκυνςθσ. 

 υνεργάηονται με τον Διευκυντι, τουσ γονείσ και τουσ αρμόδιουσ ΕΕ για τθν 

καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, ςεβόμενοι 

τθν προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα των μακθτϊν. 

 Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ και ςυμμετζχουν ενεργά για τον ςχεδιαςμό και 

υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςχεδίων και δραςτθριοτιτων, ιδίωσ τζτοιων που ςυμβάλλουν 

ςτθν ανάπτυξθ αποτελεςματικότθτα προβολι και Ευρωπαϊκό χαρακτιρα τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και υποβοθκοφν ςθμαντικά τθν προςωπικι εκπαιδευτικι και επαγγελματικι 

ανάπτυξθ τω μακθτϊν. 

 υμβάλλουν ςτθν επιτυχία όλων των εκδθλϊςεων που οργανϊνονται από τθν τάξθ 

και το χολείο. 

 Ορίηουν (οι Τπεφκυνοι τμθμάτων) απουςιολόγουσ ςτο τμιμα και τουσ ενθμερϊνουν 

και υποςτθρίηουν ςυςτθματικά για τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ. 
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 Ανανεϊνουν και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ, ςχετικά με τα διάφορα γνωςτικά 

αντικείμενα και τισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ τόςο μζςω των διάφορων μορφϊν 

επιμόρφωςθσ και επιςτθμονικισ παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ, που παρζχονται κεςμικά 

από το ςφςτθμα τθσ οργανωμζνθσ εκπαίδευςθσ όςο και με τθν αυτοεπιμόρφωςθ. 

 Μεριμνοφν για τθ δθμιουργία κλίματοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ, ςυνεχοφσ και 

αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν και τουσ 

ενθμερϊνουν για τθ φοίτθςθ, τθ διαγωγι και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ. 

 Προτείνουν τθν υλοποίθςθ και ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ που 

πραγματοποιοφνται από το ΤΠΑΙΘ, ι άλλουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ για τθν 

επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ και τθν επικαιροποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων τουσ, 

ϊςτε να ανταποκρίνονται καλφτερα ςτο ςφνκετο και μζςα ςε διαρκϊσ μεταβαλλόμενο 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον εκπαιδευτικό παιδαγωγικό και διδακτικό τουσ 

ζργο. ζργο τουσ. 

 

Οι μακθτζσ/μακιτριεσ 

Θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν πρζπει να διζπεται από δθμοκρατικό ικοσ, ςεβαςμό ςτο 

εκπαιδευτικό, διοικθτικό και βοθκθτικό προςωπικό, ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, ςτθ ςχολικι 

περιουςία, κακϊσ και ςτθν δικι τουσ προςωπικότθτα. Απαγορεφεται κάκε είδοσ βίασ, 

λεκτικισ, ςωματικισ, ψυχολογικισ ι άλλθσ μορφισ. Οι μακθτζσ κα πρζπει να: 

1) Αποδίδουν ςεβαςμό, με τα λόγια και τισ πράξεισ τουσ, προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ. (ςυμμακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, διεφκυνςθ, βοθκθτικό προςωπικό) όπωσ και 

εργαηόμενουσ ςτο ςχολικό κυλικείο και τυχόν άλλουσ περιςταςιακά εργαηόμενουσ ςτο 

χϊρο του ςχολείου. 

2) Δεν επιτρζπεται να μιλοφν χρθςιμοποιϊντασ απαξιωτικζσ και υβριςτικζσ εκφράςεισ και 

να βλαςφθμοφν. 

3) Αποδζχονται πωσ κάκε μάκθμα ζχει τθ δικι του ιδιαίτερθ εκπαιδευτικι αξία και 

αποδίδουν ςτο κακζνα τθν απαιτοφμενθ προςοχι. 

4) Τποςτθρίηουν και διεκδικοφν τθ δθμοκρατικι ςυμμετοχι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ 

αποφάςεων ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων που τουσ δίνει θ νομοκεςία, ςυμβάλλοντασ 

ςτθν εφαρμογι αυτϊν των αποφάςεων. Οι εκπρόςωποι των μακθτϊν (ςχολικζσ 

κοινότθτεσ / 15μελζσ) οφείλουν να ςυνεργάηονται αρμονικά με τθν διεφκυνςθ και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου και να ςυμβάλλουν με προτάςεισ τουσ ςτθν διατιρθςθ 

δθμιουργικισ και ευχάριςτθσ ςχολικισ ηωισ. 

5) υμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ιρεμου, κετικοφ, ςυνεργατικοφ, ςυμπεριλθπτικοφ, 

εποικοδομθτικοφ ςχολικοφ κλίματοσ. 

6) Προςζχουν και διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ του χολείου. 

7) Θ προςταςία του ςχολικοφ κτθρίου και τθσ περιουςίασ του, είναι υπόκεςθ όλων. Αν 

προκαλζςουν κάποια βλάβθ-ηθμιά, αυτι πρζπει να αποκαταςτακεί από τον/τθν 

υπαίτιο/α. Ιδιαίτερθ ςθμαςία πρζπει να δείχνουν οι μακθτζσ ςτθν προςταςία των 

ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων και των χϊρων πραςίνου (παρτζρια) ςτο προαφλιο του 

ςχολείου όπου κα μποροφν να τουσ χρθςιμοποιοφν κατά τθν διάρκεια του 

διαλλείματοσ, αλλά παράλλθλα κα φροντίηουν για τθν προςταςία και διατιρθςθ του 
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φυτικοφ πλοφτου και των υποδομϊν. 

8) Επιδιϊκουν και ςυμβάλλουν ςτθν υιοκζτθςθ αειφορικϊν πρακτικϊν, όπωσ θ 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ ανακφκλωςθ υλικϊν και θ ςυνετι χριςθ των εκπαιδευτικϊν 

μζςων. 

9) Προςπακοφν να λφνουν τισ αντικζςεισ ι διαφωνίεσ με διάλογο, ακολουκϊντασ 

διαδοχικά τα παρακάτω βιματα: 

      α) υηθτοφν άμεςα και ειρθνικά με αυτόν που ζχουν τθ διαφορά. 

      β) Απευκφνονται ςτισ υπάρχουςεσ ςτο ςχολείο δομζσ και ςυγκεκριμζνα και ιεραρχικά ςτον 
Τπεφκυνο Εκπαιδευτικό τμιματοσ, ςτον φμβουλο χολικισ Ηωισ, ςτον Ψυχολόγο του χολείου. 

     γ) Απευκφνονται ςτουσ Τποδιευκυντζσ και τζλοσ αν δεν λυκοφν τα προβλιματα ςτον 
Διευκυντι. 

10) ε περιπτϊςεισ που γίνονται αποδζκτεσ ι παρατθρθτζσ βίαιθσ λεκτικισ, ψυχολογικισ ι 

και ςωματικισ ςυμπεριφοράσ, αντιδροφν άμεςα και ακολουκοφν τα παραπάνω βιματα 

Θ άςκθςθ ςωματικισ ι ψυχολογικισ βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ ςυνιςτά πολφ 

ςθμαντικό παράπτωμα για τθν ςχολικι κοινότθτα και ηωι και ςαν τζτοιο κα 

αντιμετωπίηεται με τθ λιψθ των κατάλλθλων και αποτελεςματικότερων κατά τθν κρίςθ 

τθσ διεφκυνςθσ και του υλλόγου διδαςκόντων παιδαγωγικά μζτρα. 

11) Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. υμμετζχουν ενεργά 

ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διδακτικι διαδικαςία και δεν παρακωλφουν το μάκθμα, 

ςεβόμενοι το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν/ριϊν για μάκθςθ. 

12) Απευκφνονται ςτουσ/ςτισ κακθγθτζσ/ριεσ και ςτθ Διεφκυνςθ του χολείου και ηθτοφν 

τθ βοικειά τουσ, για κάκε πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί και τουσ δθμιουργεί εμπόδιο 

ςτθν ιρεμθ, αποδοτικι ςχολικι ηωι και πρόοδό τουσ. 

13) Όταν υπάρχει ανάγκθ, μποροφν να επικοινωνοφν με τουσ γονείσ τουσ, μζςω των 

τθλεφϊνων του χολείου, αφοφ ηθτιςουν άδεια. 

14) τισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ εκτόσ 

χολείου ακολουκοφν τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και τθροφν τισ οδθγίεσ τουσ και 

ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και ευπρζπεια. 

15) Σο ςχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δθμιοφργθμα, παρζχεται δωρεάν από τθν πολιτεία 

και δεν πρζπει να καταςτρζφεται. 

16) Μακθτζσ ανά τμιμα που τουσ ζχουν ανατεκεί ιδιαίτερα κακικοντα (πχ απουςιολόγοι) 

πρζπει να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ. Ιδιαίτερα οι απουςιολόγοι με τθν υποςτιριξθ 

του εκάςτοτε διδάςκοντα φροντίηουν για τθν ςωςτι καταχϊρθςθ των απόντων, ενϊ 

μεριμνοφν για ζγκαιρθ παραλαβι του φακζλου του τμιματοσ (Απουςιολόγιο και Βιβλίο 

Υλθσ) από το Γραφείο των Τποδιευκυντϊν, τθν φφλαξθ του κατά τθν διάρκεια των ωρϊν 

διδαςκαλίασ (ιδίωσ κατά τθν αλλαγι αίκουςασ / μετάβαςθ ςε Εργαςτθριακό χϊρο) και 

για τθν αςφαλι προςκόμιςθ του ςτο τζλοσ των μακθμάτων του τμιματοσ ςτο Γραφείο 

των Τποδιευκυντϊν. 
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VΙ. Άλλα κζματα - 

Επιςθμαίνεται ότι: 

1) Δεν επιτρζπεται θ χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου για ςυνομιλία, βιντεοςκόπθςθ ι 

οποιαδιποτε άλλθ χριςθ εντόσ των ςχολικϊν χϊρων (κτθρίων και υπαίκριων χϊρων). 

Όμοια δεν επιτρζπεται θ χριςθ οιαςδιποτε θλεκτρονικισ ςυςκευισ καταγραφισ, 

αποκικευςθσ, αναπαραγωγισ ιχου εικόνασ και γενικά πολυμζςων και φυςικά θ 

δθμοςιοποίθςθ τουσ με οποιοδιποτε τρόπο που ςυνιςτά και ποινικοφ χαρακτιρα 

αδίκθμα (εκτόσ τθσ παράβαςθσ των   κανόνων ςχολικισ ηωισ). 

α. Εξαιρείται φυςικά θ χριςθ των ςχετικϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν και μζςων 

κακϊσ και εξοπλιςμοφ Σεχνολογίασ Πλθροφοριϊν και Επικοινωνίασ του ςχολείου ι 

/ και του εκπαιδευτικοφ για τισ ανάγκεσ τθσ διδαςκαλίασ ι ςε περιπτϊςεισ κάλυψθσ 

ςχολικϊν εκδθλϊςεων και δραςτθριοτιτων. 

2) Σο κάπνιςμα, θ λιψθ αλκοόλ και θ χριςθ άλλων εξαρτθςιογόνων ουςιϊν είναι 

καταςτροφικζσ για τθν πνευματικι και τθ ςωματικι υγεία των μακθτϊν. Για τον λόγο 

αυτό απαγορεφονται, όπωσ επίςθσ και για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο χϊρο του ςχολείου. 

Θ παρζκκλιςθ από τουσ κανόνεσ αυτοφσ ςυνεπάγεται τθν άμεςθ λιψθ και επιβολι 

αυςτθρϊν παιδαγωγικϊν μζτρων. 

3) Επίςθσ δεν είναι επιτρεπτι ςτα διαλείμματα ι ςτα τυχόν «κενά» θ εναςχόλθςθ των 

μακθτϊν με παίγνια τυχερά ι μθ με τραπουλόχαρτα και κάρτεσ γενικότερα. 

 
VIΙ. Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

H ανάπτυξθ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ τθσ 

διαδικαςίασ αντιμετϊπιςθσ τθσ παραβατικότθτασ ςτον ςχολικό χϊρο. Σα χαρακτθριςτικά 

του κετικοφ και υγιοφσ ςχολικοφ κλίματοσ είναι τα ακόλουκα: 

1) προαγωγι ατμόςφαιρασ αμοιβαίου ςεβαςμοφ, ενκάρρυνςθσ και υποςτιριξθσ 

2) απαγόρευςθ τθσ βίασ 

3) δθμιουργία προςτατευτικοφ περιβάλλοντοσ που να αποτρζπει τον εκφοβιςμό 

4) καλλιζργεια του ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικότθτασ 

5) προϊκθςθ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

6) ςφνδεςθ του χολείου με τθν οικογενειακι ηωι 

7) ςφνδεςθ του χολείου με τθν αγορά εργαςίασ 

8) προαγωγι τθσ ιςότθτασ τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ ςυμμετοχισ όλων. 

Αρκετζσ όμωσ είναι οι περιπτϊςεισ που οι μακθτζσ/ριεσ προβαίνουν ςε μθ αποδεκτζσ 

ςυμπεριφορζσ ςε ςχζςθ με τον κανονιςμό λειτουργίασ. Σα κζματα μθ αποδεκτισ 

ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/ριϊν ςτο χολείο αποτελοφν αντικείμενο ςυνεργαςίασ των 

ενιλικων μακθτϊν και των γονζων/κθδεμόνων των ανιλικων μακθτϊν   με  τον/τθν 

εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, τον/τθ φμβουλο χολικισ Ηωισ, τον Διευκυντι τθσ ςχολικισ 

μονάδασ, τον φλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν, Τποςτθρικτικζσ Δομζσ (Ψυχολόγοσ χολείου 

ΚΕΤ κλπ) και τον υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ 

δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ του κζματοσ. ε κάκε περίπτωςθ και πριν από 

οποιαδιποτε απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ 
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προςωπικότθτασ και των δικαιωμάτων του παιδιοφ. Οι ςωματικζσ ποινζσ δεν επιτρζπονται. 

Σο χολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί ζτςι ϊςτε οι 

μακθτζσ/ριεσ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει ςυνζπειεσ, να μάκουν να 

αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των επιλογϊν τουσ και να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ. Αν θ 

ςυμπεριφορά του μακθτι και τθσ μακιτριασ δεν εναρμονίηεται με τθν ιδιότθτά του και 

αποκλίνει από τθν τιρθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του χολείου, τότε αντιμετωπίηει 

τον παιδαγωγικό ζλεγχο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ψυχολογίασ και παιδαγωγικισ που 

διζπουν τθν θλικία του. 

Σα κζματα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/ριϊν ςτο χολείο 

αντιμετωπίηονται, με αποφάςεισ για τθν υλοποίθςθ παιδαγωγικϊν ενεργειϊν και λιψθ 

παιδαγωγικϊν μζτρων οποιαςδιποτε μορφισ και είδουσ, όπωσ κακορίηονται με βάςθ τθν 

κείμενθ νομοκεςία και το υφιςτάμενο πλαίςιο, που κατά τθν εκτίμθςθ των οργάνων που τα 

αποφαςίηουν και υλοποιοφν, αποκακιςτοφν και ςυμβάλλουν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του 

ςχολείου 

 

VIII.     Σχολικζσ Δραςτθριότθτεσ 

Σο χολείο οργανϊνει μια ςειρά δραςτθριοτιτων, εντόσ και εκτόσ χολείου που ςτόχο 

ζχουν τθ ςφνδεςθ ςχολικισ και κοινωνικισ ηωισ, κακϊσ και τθν αγορά εργαςίασ και γι’ αυτό 

ςτο πλαίςιο του εφικτοφ υπάρχει ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ. 

Μζςα από αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ οι μακθτζσ εμπλουτίηουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ 

γνϊςεισ, τισ ςυνδζουν με τθν κακθμερινι ηωι, αποκτοφν δεξιότθτεσ ηωισ, 

ευαιςκθτοποιοφνται ςε διάφορα κοινωνικά κζματα, διευρφνουν τουσ ορίηοντεσ τουσ και 

κάνουν πράξθ όςα μακαίνουν ςτα Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων και 

γενικότερα ςτα υλοποιοφμενα ςχζδια προγράμματα και δραςτθριότθτεσ. Σο χολείο 

επιδιϊκει τθν ευαιςκθτοποίθςθ των γονζων/κθδεμόνων και τθ ςυμμετοχι όςο το δυνατόν 

περιςςότερων μακθτϊν/τριϊν και αν είναι δυνατόν όλων, κατά τθν περίοδο τθσ 

ςχολικισ τουσ ηωισ ςτο 9ο Εςπερινό ΕΠΑΛ Πάτρασ, ςτισ εκπαιδευτικζσ επετειακζσ, 

μορφωτικζσ, πολιτιςτικζσ, ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ. 

 
ΙΧ Άλλα κζματα ςτθν κακθμερινι ςχολικι ηωι 

1) Σο χολείο δεν φζρει ευκφνθ ςε περίπτωςθ απϊλειασ χρθμάτων ι αντικειμζνων αξίασ 

που οι μακθτζσ φζρουν τυχόν μαηί τουσ. 

2) Δεν επιτρζπεται κατά τθν διάρκεια των μακθμάτων να ειςζρχονται ςτο ςχολείο (ςτθν 

αυλι και φυςικά ςτο κτίριο) άλλα άτομα (εκτόσ γονζων τισ κακοριςμζνεσ ϊρεσ και 

επιςκεπτϊν) όπωσ φίλοι μακθτϊν, μακθτζσ από άλλα ςχολεία κλπ και αυτό για λόγουσ 

αςφαλείασ και διαφφλαξθσ του ομαλοφ κλίματοσ ςτθν κακθμερινι ςχολικι ηωι. Θ μθ 

τιρθςθ του κανόνα αυτοφ με τθν πρόςκλθςθ άμεςθ ι ζμμεςθ εκ μζρουσ μακθτϊν ςε 

εξωςχολικά άτομα, ςυνιςτά ςοβαρό πεικαρχικό παράπτωμα και παράβαςθ των όρων 

του κανονιςμοφ του ςχολείου και κα αντιμετωπίηεται ανάλογα.  

3) Μετά τθ λιξθ των μακθμάτων όλοι οι μακθτζσ με τάξθ απομακρφνονται υποχρεωτικά 

από το χϊρο του ςχολείου (εκτόσ μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςε τυχόν δραςτθριότθτεσ 

/ προγράμματα που υλοποιοφνται εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου) 
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4) Κατά τθν διάρκεια των διαλλειμάτων ι ςε περιπτϊςεισ που οι μακθτζσ δεν ζχουν 

διδακτικι δραςτθριότθτα (απουςία εκπαιδευτικοφ / μθ κάλυψθ κενοφ / λιξθ νωρίτερα 

ςχολικοφ προγράμματοσ) υποχρεοφνται να παραμζνουν ςτουσ χϊρουσ του προαφλιου 

ι ςτουσ κατά περίπτωςθ κακοριηόμενουσ χϊρουσ. Για λόγουσ αρχισ αλλά και για τθν 

αποφυγι ατυχθμάτων δεν επιτρζπεται οι μακθτζσ να εκδθλϊνουν ςυμπεριφορζσ που 

μπορεί να δθμιουργιςουν κίνδυνο όπωσ για παράδειγμα (ενδεικτικά και όχι 

περιοριςτικά) να τρζχουν ι να παίηουν ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ (διάδρομοι / 

κλιμακοςτάςια), να κάκονται ςτα περβάηια των παρακφρων και κοντά ςτα υαλοςτάςια, 

να χρθςιμοποιοφν εφφλεκτα υλικά ι εκρθκτικά αντικείμενα και μζςα, να 

ψυχαγωγοφνται ανοργάνωτα και αυτόνομα ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ 

χρθςιμοποιϊντασ ακλθτικό εξοπλιςμό χωρίσ τθν επίβλεψθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ 

Φυςικισ Αγωγισ κλπ, ανάλογεσ ςυμπεριφορζσ που ςυνιςτοφν παραβίαςθ τθσ ομαλισ 

ςχολικισ λειτουργίασ και δθμιουργοφν κινδφνουσ, κυρίωσ για τα άτομα, αλλά και για τισ 

υποδομζσ και εγκαταςτάςεισ του ςχολείου. 

5) Οι μακθτζσ που για τθν προςζλευςθ / αποχϊρθςθ χρθςιμοποιοφν ΜΜΜ (Αςτικά 

Τπεραςτικά Λεωφορεία) ι μιςκωμζνα από τθν Περιφζρεια Μζςα (ΣΑΧΙ Λεωφορεία) 

οφείλουν να επιδεικνφουν κόςμια και πολιτιςμζνθ ςυμπεριφορά χωρίσ φαςαρία 

αιςχρολογίεσ και πρόκλθςθ ηθμιϊν ςτα μζςα. 

6) Για τουσ μακθτζσ που μετακινοφνται ςτο ςχολείο με δίκυκλο, υπεφκυνοι για τθν 

φπαρξθ των απαραίτθτων νομιμοποιθτικϊν εγγράφων είναι οι ίδιοι αν είναι ενιλικοι ι 

οι κθδεμόνεσ τουσ. Για λόγουσ αςφαλείασ και προςταςίασ όλων των μακθτϊν, και 

κακότι το προαφλιο πρζπει να χρθςιμοποιείτε ςαν χϊροσ ξεκοφραςθσ και κοινωνικισ 

αλλθλεπίδραςθσ των μακθτϊν κι των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ γενικότερα, δεν 

επιτρζπεται τα μθχανοκίνθτα δίκυκλα να ειςζρχονται και να ςτακμεφουν μζςα ςτο 

προαφλιο του ςχολειοφ, αλλά αποκλειςτικά ςτο Parking, ι οδό Εγγονόπουλου.  Επίςθσ 

πολφ ςθμαντικό είναι να μην ςταθμεφουν δίκυκλα ι/και αυτοκίνθτα ςτθν είςοδο του 

ςχολείου, κακϊσ αυτό κα δθμιουργιςει πρόβλθμα ςτθν πρόςβαςθ αςκενοφόρου ι 

πυροςβεςτικοφ οχιματοσ ςε περίπτωςθ ζκτακτισ ανάγκθσ. Επιτρζπεται θ είςοδοσ κι θ 

ςτάκμευςθ ποδθλάτων (κανονικϊν ι θλεκτρικϊν) ςτο προαφλιο που κα κλειδϊνονται 

από τουσ χριςτεσ τουσ ςτο πλαϊνό χϊρο-δεξιά τθσ κυρίασ ειςόδου του ςχολείου. 

7) Πράξεισ και ςυμπεριφορζσ από πλευράσ των μακθτϊν που παρεμποδίηουν  με 

οποιοδιποτε τρόπο ι δυςχεραίνουν μερικά ι ςτο ςφνολο τθν ομαλι κακθμερινι 

λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ ςυνιςτοφν ςοβαρι παραβατικότθτα και απόκλιςθ 

από τουσ κανόνεσ τθσ ςχολικισ ηωισ αλλά και τουσ γενικότερουσ κανόνεσ τθσ πολιτείασ 

και θ διεφκυνςθ με το φλλογο Διδαςκόντων και τα άλλα αρμόδια κεςμικά όργανα 

(όπωσ χολικό υμβοφλιο) επιλαμβάνονται άμεςα για τθν λιψθ των κατάλλθλων 

παιδαγωγικϊν μζτρων για τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλότθτασ ςτθ λειτουργία του 

ςχολείου. Ακόμθ για θμζρεσ που τυχόν το ςχολείο δεν λειτοφργθςε χωρίσ αυτό να 

οφείλεται ςε ανωτζρα βία ι  ςε αποφάςεισ τθσ πολιτείασ ακολουκείται θ 

προβλεπόμενθ διαδικαςία αναπλιρωςθσ του απολεςκζντοσ διδακτικοφ χρόνου. 
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1. Επικοινωνία και υνεργαςία Γονζων/Κηδεμόνων-χολείου 

Ι. Σθμαςία τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ Σχολείου-οικογζνειασ 

Πολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του χολείου και του κλίματοσ 

που δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ των ανιλικων μακθτϊν/ριϊν. Θ εμπιςτοςφνθ του παιδιοφ ςτο χολείο 

ενιςχφεται από τθ κετικι ςτάςθ των γονζων/κθδεμόνων προσ το χολείο και τον 

εκπαιδευτικό. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ είναι ςθμαντικό να ςυνεργάηονται ςτενά με το χολείο, 

προκειμζνου να παρακολουκοφν τθν αγωγι και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ ςε τακτικι 

βάςθ, ςυμμετζχοντασ ςτισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ που οργανϊνονται από το χολείο. 

Θεωρείται αυτονόθτθ θ ςτενι ςυνεργαςία και επικοινωνία των γονζων/κθδεμόνων με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και τον Διευκυντι του χολείου ςτθν επίλυςθ ηθτθμάτων που τυχόν 

προκφψουν. 

 

II. Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων 

το ςχολείο μασ δεν ιςχφει. 

 

III. Σχολικό Συμβοφλιο 
ε κάκε ςχολικι μονάδα τθσ δθμόςιασ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ λειτουργεί 

επταμελζσ χολικό υμβοφλιο, το οποίο ςυγκροτείται με απόφαςθ του Διευκυντι ι του 

Προϊςταμζνου τθσ ςχολικισ μονάδασ και αποτελείται από: α) Σον Διευκυντι κ. Ριηόπουλο 

Ανδρζα Αριςτοτζλθ, τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο οποίοσ είναι ο Πρόεδροσ του χολικοφ 

υμβουλίου. Ο Διευκυντισ αναπλθρϊνεται από τον Α Τποδιευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ 

κ. Σριφφλλθ Νικόλαο ι τθν κα. Κορμπάκθ Αικατερίνθ, εφόςον αδυνατεί και ο υποδιευκυντισ 

Α. Ο εκπαιδευτικόσ που αναπλθρϊνει τον Διευκυντι είναι ο κ. Πανίτςασ Κυριάκοσ β) Δφο (2) 

εκπρόςωπουσ του οικείου Διμου, οι οποίοι ορίηονται από το Δθμοτικό υμβοφλιο. Ο ζνασ εκ 

των δφο αυτϊν εκπροςϊπων είναι αιρετόσ εκπρόςωποσ του οικείου Διμου, ο οποίοσ είναι ο 

Αντιπρόεδροσ του χολικοφ υμβουλίου. Ο ζτεροσ εκπρόςωποσ είναι υπάλλθλοσ τθσ 

Διεφκυνςθσ ι του Σμιματοσ Παιδείασ του οικείου Διμου (δεν ζχουν οριςτεί ακόμθ). γ) Σρεισ 

(3) εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ με τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Οι ωσ άνω 

εκπαιδευτικοί είναι: Βλαχοςωτιροσ Δθμιτριοσ, Κορμπάκθ Αικατερίνθ και Σριφφλλθσ 

Νικόλασ οι αναπλθρωτζσ τουσ είναι ο Καραμάνθσ Κωνςταντίνοσ, Αραβανισ Ιωάννθσ και 

Παναγιωτόπουλοσ Γεϊργιοσ και  δ) Εκπρόςωποσ του υλλόγου Γονζων δεν υπάρχει. ε) 

Εκπρόςωποσ από το 15μελζσ είναι ο μακθτισ Κολλφροσ Θλίασ του τμιματοσ ΓΟ2. Ζργο του 

χολικοφ υμβουλίου που ςυνεδριάηει μια φορά το χρόνο και εκτάκτωσ όταν ανακφπτουν 

δυςλειτουργίεσ ςτθ ςχολικι μονάδα, είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του 

χολείου με κάκε πρόςφορο τρόπο, θ κακιζρωςθ τρόπων επικοινωνίασ διδαςκόντων/ουςϊν 

και οικογενειϊν των μακθτϊν και του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. 
 

IV. Η ςθμαςία τθσ ςφμπραξθσ όλων 

Ζνα ανοιχτό, ςυνεργατικό, ςυμπεριλθπτικό και δθμοκρατικό χολείο ζχει ανάγκθ από τθ 
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ςφμπραξθ όλων: Μακθτϊν/ριϊν, Εκπαιδευτικϊν, Διευκυντι, Βοθκθτικοφ προςωπικοφ, 

Γονζων και Κθδεμόνων, Ανωτζρω Αρχϊν, χολικισ Επιτροπισ, Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, 

Κοινωνικϊν φορζων, για να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. 

 
 5: Πολιτική του χολείου για την προςταςία από πιθανοφσ κινδφνουσ 

Ι. Αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν 

Ο Διευκυντισ του χολείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ ςε ςυνεργαςία με τον φλλογο 

Διδαςκόντων/ουςϊν του χολείου, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που 

προβλζπονται για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. 

τισ περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, κανζνασ/μια μακθτισ/τρια δεν αποχωρεί από το 

χολείο μόνοσ/θ του/τθσ. Οι ανιλικοι μακθτζσ παραδίδονται ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 

Όςον αφορά τθν προςταςία από ςειςμοφσ και φυςικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά 

το χζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ του ειςμικοφ Κινδφνου του χολείου, με 

τθν υλοποίθςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Επίςθσ, ο 

Διευκυντισ ενθμερϊνει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, κακϊσ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ, για τουσ 

βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων αυτϊν. 

Σζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι 

εκπαιδευτικοί, μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ, 

Προϊςτάμενοι/Προϊςτάμενεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να ακολουκοφν ρθτά τισ 

οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΤ, ΤΠΑΙΘ, 

Τπουργείο   Πολιτικισ   Προςταςίασ,   κ.λ.π.   για   τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

 

II. Χϊροσ ςυγκζντρωςθσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ 

Χϊροσ ςυγκζντρωςθσ των μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςε περίπτωςθ ανάγκθσ 

όπωσ κακορίηεται από το χζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ ειςμικοφ 

Κινδφνου του χολείου είναι ο χϊροσ ςτο Προαφλιο μεταξφ Α και Β εξόδου και χϊρου βόλεϊ 

(όπου γίνεται και θ εςπερινι ςυγκζντρωςθ) και υπάρχει και θ ςχετικι ςιμανςθ. 

 

III. Ειδικό ςχζδιο αποχϊρθςθσ λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν 

ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί ςχζδιο 

διαφυγισ και προσ τοφτο πραγματοποιοφνται τακτικά αςκιςεισ ετοιμότθτασ ςε ςυνδυαςμό 

με τισ αντίςτοιχεσ προβλεπόμενεσ ςτο χζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και 

Διαχείριςθσ ειςμικοφ Κινδφνου. 
 
 

 6: Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ- Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ τησ εφαρμογήσ του 

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ 

ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Θ τιρθςθ του από τουσ/τισ μακθτζσ/ριεσ, 

τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ, με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό 

κεςμικό ρόλο τουσ, ϊςτε να ζχει πλθρότθτα, γενικι αποδοχι και εφαρμογι, αποτελεί 

προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του χολείου. Είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο 
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μπορεί το χολείο να οικοδομιςει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του. 

Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται 

κατά περίπτωςθ από τον Διευκυντι και τον φλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν, ςφμφωνα με 

τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε πνεφμα 

ςυνεργαςίασ με όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ιςχφει για ζνα ςχολικό ζτοσ. 

      Ο κανονιςμόσ κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ ενιλικουσ μακθτζσ και ςτουσ    γονείσ 

/κθδεμόνεσ των ανιλικων μακθτϊν/ριϊν προσ ενθμζρωςι τουσ. 

 
       Ο Διευκυντισ 

 

 
Ριηόπουλοσ Ανδρζασ Αριςτοτζλθσ 
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Πθγζσ 

 

 Σεφχοσ B’ 491/09.02.2021,  Αρικμ. 13423/ΓΔ4 «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 
ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.» 

 Ν. 4692/2020, «Αναβάκμιςθ του χολείου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 111/Α/12-6- 
2020) 

 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) Δομι και λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ. 

 Αρικμ. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 «Εγγραφζσ, μετεγγραφζσ, φοίτθςθ και κζματα 

οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ ηωισ ςτα ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ» (ΦΕΚ 

2005/Β/31-5-2019) 

 Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) Κακοριςμόσ των 
ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν 
υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και 
υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων. 

 
 
 
 

 
Εγκρίνεται 

Ο υντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
 

 
 
 
 
 
Θμερομθνία: …………………………………………………. 

                 Θ  Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ 
 
 
 
 

 
Κα Ευγενία Πιερρι  

 
Θμερομθνία: …………………………………………………. 
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