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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης  

Εισαγωγή 

  

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

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης συντάχθηκε  κατά 
το σχολικό έτος 2012 -13  και επικαιροποιείται εφεξής κάθε χρόνο, ύστερα από ́

εισήγηση της Διευθύντριας και  με τη συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων/ ουσών, 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και του 
Προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, σύμφωνα ΚΑΙ με τις νέες 
νομοθετικές ρυθμίσεις.  

Κατά το  σχολικό έτος 2018 -19 επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με την Υ. Α. 1064/ΓΔ4/22-

1-2018 /ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018. 

Για το σχολικό έτος 2020-21 επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με την 79942/ΓΔ4/21-5-2019 

(ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υ. Α. και την Απόφαση 13423/ΓΔ4/4-2-2021 (ΦΕΚ 491/Β/9-2-

2021) του ΥΠΑΙΘ) και με την επιπλέον συμμετοχή του κ. Σβάρνα Β. ως εκπροσώπου του 
Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Για το σχολικό έτος 2021-22 επικαιροποιείται σύμφωνα με την  Υ. Α. 13423/ΓΔ4/4-2-

2021 (ΦΕΚ 491/Β/9-2-2021) του ΥΠΑΙΘ) και με την επιπλέον συμμετοχή του  προέδρου 

της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Ταπανίδη 
Θεόδουλου ως εκπροσώπου του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα 
νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από 

τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με 
αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική 

αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του 
Σχολείου.  
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Υποβάλλεται για έγκριση στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Σωκράτη 
Τουμπεκτσή ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και στην Διευθύντρια  
Εκπαίδευσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (άρθρο 37, 
Ν.4692/2020).  Ύστερα από την έγκρισή του θα κοινοποιηθεί σε όλους του 
γονείς/κηδεμόνες και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Σχολείου. 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του Σχολείου, 
των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, 

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του Σχολείου και 
τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή/τη 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής 
επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη 
της σχολικής κοινότητας. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για το σχολικό έτος 2021-22 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Ονομασία Σχολείου 2ο ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τύπος Σχολείου ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

Κωδικός (ΥΠAIΘ) 1951020 

Απόφαση ΦΕΚ  Ίδρυσης 1158/Β/20-09-1976 

Θεμελίωση Σχολικού συγκροτήματος  
1931  [πρόγραμμα σχολικών κτιρίων της 
κυβέρνησης Βενιζέλου (1928-1932)] . του 
αρχιτέκτονα Ν. Μητσάκη. Διατηρητέο.  

Διεύθυνση στην οποία ανήκει το σχολείο 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική Διεύθυνση ΙΚΤΙΝΟΥ 5, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Συστέγαση 

2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης,  
1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης  και  
1ο Εσπερινό Λύκειο Θεσσαλονίκης  

Τηλέφωνο/ Fax: 2310235977  

Email: mail@2lyk-thess.thess.sch.gr  

Ιστοσελίδα http://2lyk-thess.thess.sch.gr  

Διευθυντής Ευάγγελος Μπούμπας ΠΕ04.01 

Υποδιευθυντής Γεώργιος Γιαννίκης ΠΕ01 

Πρόεδρος συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Αναστάσιος Νικάκης 

Αριθμός Μαθητών 

Αριθμός Τμημάτων 

151 

07 

http://2lyk-thess.thess.sch.gr/
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Σημ: Το 1914 δημιουργήθηκε το 2ο Γυμνάσιο Αρρένων επί των οδών Εγνατίας και 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, (έργο του Ερνέστου Τσίλλερ) 

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  

Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη 
συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό 
και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας.  

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

Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου 
επιδιώκεται:   

• Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών 
της σχολικής κοινότητας.   

• Η θεμελίωση και ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας, με τη διαμόρφωση 
προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες των 
άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους με πνεύμα ισότητας, 
ανεκτικότητας, αλληλεγγύης.   

• Η σύνδεση της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινωνία και τις υποστηρικτικές 
δομές της οικείας εκπαιδευτικής  περιφέρειας και της ευρύτερης κοινότητας με 
την ανάπτυξη δεσμών  συνεργασίας και τη  διασύνδεση με πανεπιστημιακά 
ιδρύματα και ευρωπαϊκά σχολεία μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

• Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την 
απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.   

• Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/ριας, αλλά και όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας.   

• Η εξασφάλιση ενός  ευχάριστου μαθησιακού περιβάλλοντος με τη δημιουργία 
εύρυθμων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.  

• Χρειαζόμαστε παιδιά γεμάτα χαμόγελα, ευτυχισμένα και ασφαλή. 

 

2. Λειτουργία του Σχολείου 

Ι. Διδακτικό ωράριο: Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού 
προγράμματος και τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και 
ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. 
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 II. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου: Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες 
ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των 
προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του 
σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή 
διδασκόντων/ουσών ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. 

IIΙ. Προσέλευση Παραμονή και Αποχώρηση από το σχολείο  

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής 
φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας .Οι μαθητές/τριες 
προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Μετά την πρωινή 
συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει και παραμένει κλειστή σε όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας του (Εγκύκλιος 2368/Γ2/09-01-2007  

Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη 
διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της 
Διεύθυνσης και ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια ενημερώνει την οικογένεια. 
Στη συνέχεια, παραμένουν σε κατάλληλο χώρο του Σχολείου υπό την εποπτεία 
εκπαιδευτικού και εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας 
διδακτικής ώρας και  καταχωρίζεται απουσία.  Επανειλημμένες καθυστερήσεις 
προσεγγίζονται με παιδαγωγικό τρόπο σε συνεργασία με την οικογένεια. 
 

Παραμονή στο σχολείο. Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το 
κουδούνι. Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η 
είσοδος σε κανέναν μαθητή.  Καθυστερημένη προσέλευση /απουσία από την 
αίθουσα διδασκαλίας σε ενδιάμεσες ώρες δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται επίσης η 
κατανάλωση φαγητού και αναψυκτικού στην αίθουσα διδασκαλίας.   
 

Αποχώρηση από το σχολείο Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το 
Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη 
έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. αδιαθεσία), 
ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να παραλάβει το 
παιδί του. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,  καλείται το ΕΚΑΒ και ειδοποιούνται 
άμεσα οι γονείς. Εάν οι γονείς αδυνατούν να συνοδέψουν το παιδί στο νοσοκομείο τότε 
διατίθεται ένας /μία εκπαιδευτικός 

 Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για άλλο ειδικό λόγο να πάρει το 
παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, ενημερώνει τη Διεύθυνση του Σχολείου. 
 

IV. Απουσίες μαθητών Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν. 

 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους (Παράρτημα, Άρθρα13 και 29). Οι γονείς/κηδεμόνες 
οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο μέχρι τις 9.00 το πρωί για την απουσία των 
παιδιών τους.  

 

 V. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων  
Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω:  



5 
 

• της Ιστοσελίδας του Σχολείου. 
• της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

• των ενημερωτικών σημειωμάτων / βεβαιώσεων/ Υπευθύνων Δηλώσεων για την 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση 
εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λ.π.   

• της επίσκεψης στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο 
Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες. 

• Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις 

  

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή  

Ι. Φοίτηση: Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι 
καθήκον και υποχρέωση τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και 
συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει το 
σχολικό έργο όσο και δημιουργεί διδακτικό κενό. (Παράρτημα, Άρθρο 28 

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες) 

II. Σχολικοί χώροι Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό 
και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Γι αυτό  οι μαθητές/τριες:   

➢ Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου, το φυσικό και 
δομημένο  περιβάλλον.   

➢ Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.   
➢ Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση.  
➢ Μαθητής/τρια  που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται 

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

 

III. Διάλειμμα  

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν αμέσως στον αύλειο χώρο 

και όλοι οι χώροι παραμένουν κλειδωμένοι. Σε περίπτωση αδιαθεσίας μαθητή/τριας 
απαιτείται άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή/τρια για την παραμονή στον 
εσωτερικό χώρο του σχολείου 

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, 
αφού κλειδώσει την αίθουσα. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο 
Διδασκόντων/ουσών οι πλέον κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών/ριών. 
Το διάλειμμα είναι χρόνος χαλάρωσης , ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και 
χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/ριες 
αλληλοεπιδρούν, επικοινωνούν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία 
αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί.  
Απαγορεύεται αυστηρά η συγκέντρωση των μαθητών/τριών στις εισόδους των 
τουαλετών και η παρουσία περισσότερων του ενός μέσα στις τουαλέτες κατά τη 
διάρκεια της χρήσης τους. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται αυστηρό 
πειθαρχικό έλεγχο. 
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Στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου δεν επιτρέπονται 
συμπεριφορές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών (των 
ίδιων και των άλλων).  
 

Το παιγνίδι  απαγορεύεται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων γιατί  υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος τραυματισμών. Οι μαθητές μπορούν να παίζουν ομαδικά παιχνίδια 
στην αυλή του Σχολείου (καλαθόσφαιρα, βόλεϋ κτλ.) μόνο κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος της γυμναστικής, παρουσία της καθηγήτριάς τους.  
 

Τα τυχερά παιχνίδια, στην οποιαδήποτε μορφή τους απαγορεύονται. (Ως «τυχερά 
παιχνίδια» ορίζονται εκείνα «των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν 
μέρει από την τύχη». Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται τα «τεχνικά - ψυχαγωγικά 
παιγνίδια», των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από 
την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη (Νόμος 4002, άρθρα 25, παρ. β και 32, 
παρ. α (ΦΕΚ Α 180 (22.8.2011).] 

Η επικοινωνία με εξωσχολικά άτομα σε όλη τη διάρκεια του σχολείου με οποιοδήποτε 
τρόπο απαγορεύεται αυστηρά. Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας με την οικογένεια 
χρησιμοποιείται το υπηρεσιακό τηλέφωνο του σχολείου. 

 IV. Εμφάνιση Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από 
ευπρέπεια και να αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης∙ οι υπερβολές δεν συνάδουν με 
τη μαθητική ιδιότητα. 
 

Ακολουθεί απόσπασμα από τον κανονισμό των Μαθητικών Κοινοτήτων (Διαθέσιμος 
στο παράρτημα) 
Σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας 
μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 6, παρ. 5 «Η αμφίεση μέσα στο σχολείο ανήκει στην 
προσωπική ευθύνη των ίδιων των μαθητριών και των μαθητών. Η μαθητική κοινότητα 
έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει, όταν παρατηρούνται ακρότητες ή εκκεντρισμοί και να 
συστήνει συμμόρφωση σε ότι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι πλατιάς 
κοινωνικής αποδοχής. Τα οποιαδήποτε προβλήματα όμως σχετικά με την εμφάνιση των 
μαθητριών ή των μαθητών αντιμετωπίζονται με πνεύμα διαλόγου, καλής θέλησης και 
με συνεννόηση των μαθητικών κοινοτήτων με τη διεύθυνση του σχολείου, το 
σύλλογο των καθηγητών και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Αν ανάλογο θέμα 
παραπεμφθεί για συζήτηση και απόφαση στο σύλλογο των καθηγητών, όπου ανήκει 
και η όποια τελική απόφαση, στη συζήτηση του συλλόγου καθηγητών παραβρίσκονται, 
με δικαίωμα λόγου, ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, στην οποία ανήκει η 
μαθήτρια ή ο μαθητής που κρίνεται, καθώς και το τριμελές προεδρείο του μαθητικού 
συμβουλίου του σχολείου» (Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός 
λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 39 «Τρεις εκπρόσωποι των 
μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του μαθητικού συμβουλίου του 
σχολείου μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο του σχολείου, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 51 του Ν. 1566/1985») 

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις  

 

(Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1 /ΦΕΚ 1340/2002 Υ. Α.) 
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Ο/Η Διευθυντής/ντρια   
 

➢ Είναι υπεύθυνος/η, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και 
αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας 
και ασφάλειας των μαθητών.   

➢ Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική 
νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του 
Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.   

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

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

➢ Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, 

την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την 
αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς 

➢  Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο 
σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της 
σχολικής κοινότητας. 

➢ Συνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση της σχολικής ζωής, 
μέσα σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας. 

➢ Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ 
μαθητών και διδασκόντων. 

➢ Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη 
λειτουργία του σχολείου. 

 

Ο Υποδιευθυντής 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, 
αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή.  
Ειδικότερα ο Υποδιευθυντής: 

1. Αναπληρώνει το Διευθυντή του σχολείου, όταν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή 
κωλύεται, και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες. 

2. Συνεργάζεται με το Διευθυντή και τον βοηθά για την ομαλή λειτουργία του σχολείου 

3. Έχει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και τη διεκπεραίωση της 
υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου. 
4. Συντάσσει τα απογραφικά δελτία συμπληρώνει και αποστέλλει στις αρμόδιες 
υπηρεσίες τα στατιστικά στοιχεία και όσα άλλα ζητούνται από αυτές. 

5. Καταρτίζει το πρόγραμμα για τους επόπτες της ημέρας σε συνεργασία με τους 
διδάσκοντες και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του. 

6. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε συνεργασία 
με τον διδάσκοντα που ορίζει ο Σύλλογος. 
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7. Τηρεί το βιβλίο υλικού του σχολείου και φροντίζει για την παραλαβή και καλή 
λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των ειδών εξοπλισμού του σχολείου. 

8. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των μαθητικών εκδηλώσεων και μαθητικών 
εκλογών. 

9. Σε περίπτωση απουσίας του Υποδιευθυντή, ο Σύλλογος των Διδασκόντων, αναθέτει 
σε μέλη του τις παραπάνω αρμοδιότητες του Υποδιευθυντή. 

 

Οι εκπαιδευτικοί  

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

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να:   
➢ Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου, 

καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές.  
➢ Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 

προσωπικότητα τους.   
➢ Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους 

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

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

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

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

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

➢  Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και 
ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους 
μαθητές.  Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην 
οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών 
τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να 
αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.  
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➢  Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και 
καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.  

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

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

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

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

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

➢ Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων των σχολείων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παίρνουν μέρος, με δικαίωμα λόγου, 
εκπρόσωποι των μαθητών, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν και 
εφόσον αυτά ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων. 

 

 Οι μαθητές/μαθήτριες  

Η συμπεριφορά των μαθητών διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στον εαυτό 
τους, το  εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους 
και στη σχολική περιουσία.  

Οι μαθητές είναι απαραίτητη ανάγκη να:   
➢ Σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους εντός της σχολικής κοινότητας, δέχονται με 

ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών και  όλου του προσωπικού του σχολείου, 
χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και δεν εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά 

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

➢ Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, 
συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.   

➢ Δεν παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιοδήποτε τρόπο 

➢ Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, 
συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.   

➢ Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Η 
προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. 
Απαγορεύεται το γράψιμο στα θρανία, στις καρέκλες ή στους τοίχους του σχολείου.  

➢ Στα εργαστήρια του σχολείου, ακολουθείται ο ιδιαίτερος κανονισμός που ισχύει για 
τους ευαίσθητους αυτούς χώρους. 
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➢ Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής προκαλέσει φθορά ἠ  φθορά σε περιουσία του 
σχολείου, εκτός της επιβαλλόμενης ποινής οι γονείς ή κηδεμόνες του θα πρέπει να 
αποκαταστήσουν τη ζημιά. 

➢ Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η 
εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των 
εκπαιδευτικών μέσων. 

➢ Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης 
μορφής.  

➢ Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, χωρίς να 
καταφεύγουν στη χρήση Βίας. Η χειροδικία, η αυτονομία και η άσκηση σωματικής 
ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα. 
Είναι ανάγκη να ακολουθούν διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:  
1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.  
2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο 

Σχολικής Ζωής.  
3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια.   

➢ Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, 
ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα 
παραπάνω βήματα.  

➢  Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης.  

➢ Δεν καθυστερούν κατά την είσοδό τους στην τάξη, μετά τα διαλείμματα. Κανένας 
μαθητής/τρια, δεν επιτρέπεται να απουσιάσει από την αίθουσα διδασκαλίας χωρίς 
αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως στη Διεύθυνση του Σχολείου, η οποία υποχρεούται 
να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών που βρίσκονται, για οποιοδήποτε 
λόγο, εκτός αιθούσης διδασκαλίας. 

➢ Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε 
συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται 
μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή. 

➢ Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν 
παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για 
μάθηση.  Η διδακτική διαδικασία απαιτεί αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Γι αυτό 
απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιοδήποτε τρόπο  

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, του επιβάλλεται 
προφορική παρατήρηση και εάν δεν συμμορφωθεί απομακρύνεται  από την 
αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της 
Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση 
επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις 
απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το 
Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.  Στην 
περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, 
οφείλει αμέσως ναι παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της 
Διεύθυνσης. 

➢ Κατά τη διάρκεια του μαθήματος σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η λήψη 
τροφής ή αναψυκτικών. 

Η κατανάλωση του καφέ απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου.  
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➢ Στο μάθημα της Γυμναστικής δεν συμμετέχει κανείς χωρίς αθλητική φόρμα και 
παίρνει απουσία.(Εγκύκλιος Γ4/752/18-09-1986.  «Οι μαθητές που δεν θα φέρουν 
αθλητική περιβολή, εσκεμμένα και κατ’ επανάληψη, θα τους καταλογίζεται 
απουσία, θα ενημερώνεται ο Διευθυντής του σχολείου. Η αθλητική περιβολή είναι 
αναγκαία για την κινητική δραστηριότητα και την διασφάλιση της σωματικής 

ακεραιότητας και της  υγείας των μαθητών. Και οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα 
πρέπει να έχουν αθλητική περιβολή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του 
μαθήματος της Φ.Α. και του Αθλητισμού»). 

➢ Αντιγραφή σε διαγώνισμα: η  απόπειρα αντιγραφής τιμωρείται με αφαίρεση και 
μηδενισμό του γραπτού και ακολουθεί ο πειθαρχικός έλεγχος. (Πρβ. Παράρτημα : 
Συμπεριφορά εξεταζομένων)  

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

➢ Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των 
τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.   

➢ Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 
σχολείου ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών και 
συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. Προσωρινή απομάκρυνση 
μαθητή/τριας  από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του 
αρχηγού της εκδρομής και επίβλεψη συνοδού καθηγητή/τριας. Οι μαθητές/τριες  
έχουν κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά και δεν ενοχλούν ή προκαλούν τους 
πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή -επικοινωνία. 

➢ Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την 
πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται. 
 

VΙ. Άλλα θέματα  
 

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν για την πιστή και απαράβατη 
εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν:  
 

α) Το κάπνισμα 

 

 

 

 

 

 

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά 
(Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ/Δ2β/οικ.8809/31/01 

/2018)καθώς και  η χρήση ηλεκτρονικού 
τσιγάρου σε όλους τους χώρους του 
Σχολείου εσωτερικούς και εξωτερικούς για 
όλους. 

Απαγορεύεται και σε οποιαδήποτε 
ημερήσια ή πολυήμερη εκδρομή και σε 
κάθε δραστηριότητα της Σχολικής Ζωής 
εκτός των ορίων του σχολικού χώρου. 
 

 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΗΝ 
ΚΑΠΝΙΖΩ 
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Σε περίπτωση ελέγχου των υγειονομικών αρχών το παράπτωμα θεωρείται ποινικό 
αδίκημα. Ο καπνιστής εκπαιδευτικός, μαθητής ή και επισκέπτης που αγνοεί τη 
νομοθεσία, σε περίπτωση καταδίκης, οφείλει να πληρώσει χρηματικό ποσό: (€2.000, 
€850 διοικητικό πρόστιμο του προϊστάμενου Υγειονομικών Υπηρεσιών, €85 εξώδικο). 
Ευθύνη φέρει και η Διεύθυνση του σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει τις ίδιες ποινές. 
           

β) Την κατοχή κινητών  

Δεν επιτρέπεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν στην κατοχή τους εντός του 
σχολικού χώρου - κτηρίων και υπαίθριων χώρων-  κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά 
μέσα μετάδοσης πληροφοριών (π.χ. mp3), έξυπνα ρολόγια (smartwatches)  ή  άλλα 
αντικείμενα..." που διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου 
(π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος 
εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την 
εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Κάθε παρέκκλιση αποτελεί αντικείμενο 
παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τα προβλεπόμενα στην 10645/ΓΔ4/22-

1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) Υ.Α. πειθαρχικά μέτρα 
 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

(Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Φ.25/103373/Δ1/22-06-

2018/ΥΠΠΕΘ) 
 

 

Β. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός 
λειτουργίας εκτός από τα κινητά τους τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που 
διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου. Παράλειψη του 
ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που εμπίπτει στην έννοια της 
περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'). 
 

Οι εκπαιδευτικοί, εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές 
(H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ) μπορούν να χρησιμοποιήσουν και 
τον δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής 
πράξης και για τις ανάγκες της, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

γ) την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο  

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές/τριες στους 
δικτυακούς τόπους της σχολικής μονάδας. Η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά 
μέσα (π.χ. αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής 
ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν οι γονείς ή 
κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. 
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Πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης πριν από την αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα και 
την ανάρτηση εικόνων και βίντεο με μαθητές στις ιστοσελίδες και ιστολόγια του 
σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά στην ασφάλεια των μαθητών στο 
Διαδίκτυο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, είναι 
διαθέσιμο στον ενημερωτικό κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο» (http://internet-safety.sch.gr/. (Διαθέσιμο και στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού) 
 

Επισήμανση: Ο σύλλογος των καθηγητών αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους 

της σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής επιστήμης για την αντιμετώπιση κάθε 
παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις 
υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης).  
Η παρέκκλιση όμως από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση 
αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων.  
 

VIΙ. Παιδαγωγικός έλεγχος  

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της 
διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα 
χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι:   

• προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης  
απαγόρευση της βίας 

• δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό   
• καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητα  
• προώθηση της συνεργατικής μάθησης 

• σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή 

• προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων. 
 

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, 
όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της 
Σχολικής Ζωής. ¨Όταν όμως για διάφορους λόγους η συμπεριφορά τους δεν είναι 
αποδεκτή στο σχολείο αυτό αποτελεί αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων 
με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον/τη 
Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/τη 
Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή 
παιδαγωγική αντιμετώπιση τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε 
απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και 
των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. Το Σχολείο, ως 

φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να 
συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν 
την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά 
του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από 
την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον 
παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που 
διέπουν την ηλικία του.  
 

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο 
αντιμετωπίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 

http://internet-safety.sch.gr/
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2005/Β/31-5-2019 Υπουργική Απόφαση Άρθρο 31) (Πρβ. Παράρτημα: Ενέργειες και 
Μέτρα παιδαγωγικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου)  
 

VIII. Σχολικές Δραστηριότητες  

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου που στόχο 
έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό στην αρχή του σχολικού 
έτους υπάρχει σχεδιασμός που λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια. Το Σχολείο 
επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και τη συμμετοχή όλων των 
μαθητών/ριών στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις γιατί 
έτσι αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το 
ταλέντο τους.  
 
4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου  

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από 
τη σύμπραξη όλων −μαθητών/ριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/ριας, Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να επιτύχει στην 
αποστολή του. Γι αυτό θεωρούμε πολύ σημαντική την επικοινωνία και την 
εποικοδομητική συνεργασία  με την οικογένεια και με τον Σύλλογο Γονέων με 
αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο 
Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και 
τον εκπαιδευτικό. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με 
το Σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών 
τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που 
οργανώνονται από το Σχολείο.  
 

Σχολικό Συμβούλιο  

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο 
Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις 
εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου 
τους. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
Σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας 
διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.  
 

5: Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους 

Το σχολείο είναι σε θέση να προστατέψει τα παιδιά από κινδύνους. 
Μέτρα για την Ασφάλεια και την προστασία της Υγείας   των μαθητών/τριών   
 

 Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών  

Ο/Η Διευθυντής/ρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του 
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σχολικού χώρου. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από 
το Σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους.  

4.  Ενημέρωση Μαθητών Εκπαιδευτικών Γονέων 

Για την εμπέδωση των προαναφερομένων ενημερώνονται μαθητές/τριες  και 
εκπαιδευτικοί για τις ενδεδειγμένες στην περίπτωση εκδήλωσης σεισμού οδηγίες 
προστασίας, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πανικός και τραυματισμοί. 

Σε περίπτωση που ανακοινωθεί διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων οι 
γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από τον προεπιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης 
και καταφυγής του σχολείου. 

 

 Ι. Χώρος συγκέντρωσης και καταφυγής σε περίπτωση ανάγκης  

Κάτοψη Χώρου Συγκέντρωσης & Καταφυγής: Ο προαύλιος 
χώρος του σχολείου 
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Σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 
μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, ακολουθούμε ρητά 
τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, 
Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 
μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

 

Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται 
τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου 
του Σχολείου, και υλοποιούνται  ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους. Επίσης, ο/η Διευθυντής/ρια ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους 
γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την 
εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

IΙ. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών  

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο 
διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας. Στην κάθε 

αίθουσα του σχολείου έχει  αναρτηθεί και η αντίστοιχη κάτοψη του ορόφου.  

Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας 

Ισόγειο: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

Αίθουσα    1  από Κεντρική Είσοδο - Έξοδο 

Αίθουσα    2  από Δυτική Είσοδο - Έξοδο 

Αίθουσα    3  από Δυτική Είσοδο - Έξοδο 

Αίθουσα    4  από Δυτική Είσοδο - Έξοδο 

Αίθουσα    5 Υπολογιστών από Δυτική Είσοδο - Έξοδο 

Αίθουσα Φυσικών επιστημών από Δυτική Είσοδο – Έξοδο 

 

1ος  Όροφος: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

Αίθουσα    6 από Κεντρική Είσοδο - Έξοδο 

Αίθουσα    7 από Κεντρική Είσοδο - Έξοδο 

Αίθουσα    8 από Κεντρική Είσοδο - Έξοδο 

Αίθουσα    9 από Κεντρική Είσοδο - Έξοδο 

Αίθουσα   10 από Κεντρική Είσοδο – Έξοδο 

Αίθουσα   11 από Κεντρική Είσοδο – Έξοδο 

 

2
ος Όροφος: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

Δώμα:   από Κεντρική Είσοδο - Έξοδο 
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Χώρος καταφυγής ορίζεται το κέντρο του αύλειου χώρου 

Η διαδικασία εκκένωσης απεικονίζεται και στις ακόλουθες κατόψεις. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκκενώνονται κατά σειρά οι αίθουσες:       
   

 Ενδεικτικό σχέδιο: 
Κάτοψη Ισογείου 

• 1 από την Κύρια είσοδο-έξοδο του διδακτηρίου. 
• 2, 3, 4, Εργαστήριο Πληροφορικής & Εργαστήριο Φυσικής από τη Δυτική 

είσοδο-έξοδο του διδακτηρίου. 
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1
ος

   Ο Ρ Ο Φ Ο Σ  

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκκενώνονται κατά σειρά οι αίθουσες 6, 7, 8, 9,10 
&11 και οι μαθητές εξέρχονται από την Κύρια είσοδο-έξοδο του διδακτηρίου. 

Κάτοψη 1ου    Ορόφου 

 

 2
ος

   Ο Ρ Ο Φ Ο Σ  

Κάτοψη 2ου Ορόφου 

 
 

6: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής 
του  

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις 
σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις 
μαθητές/ριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό 
στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και 
εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το 
θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους 
και το όραμά του.  



https://www.oasp.gr/userfiles/OASP_SXEDIO_MNHMONIOU_ENERGEION_2019-
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  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα παρακάτω 
θέματα: 

➢ Φοίτηση σύμφωνα με την 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 

Υπουργική Απόφαση Άρθρο 23 

➢ Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν 
(79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική Απόφαση, Άρθρο 29)  

➢ Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 
(79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική Απόφαση, Άρθρο 24)  

➢ Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες(79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-

2019 Υπουργική Απόφαση, Άρθρο 28)  
➢ Ενημέρωση γονέων Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που 

απουσιάζουν(79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική 
Απόφαση, Άρθρο 29)  

➢ Ενέργειες και Μέτρα παιδαγωγικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία 
του σχολείου (Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική 
Απόφαση Άρθρο 31)  

➢ Καθήκοντα και αρμοδιότητες του υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας του 
τμήματος (79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική Απόφαση 
Άρθρο 30)  

➢ ΑΡΙΣΤΕΙΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ (79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική 
Απόφαση Άρθρο 31) 

➢ Έπαινος προσωπικής βελτίωσης 

➢ Το Συμβούλιο Τμήματος (79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 

Υπουργική Απόφαση Άρθρο 30) 
➢ Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται 

με τους ακόλουθους τρόπους:  
➢ Εφημερεύοντες – Επιτήρηση μαθητών  

➢ ΑΡΙΣΤΕΙΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ (79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική 
Απόφαση Άρθρο 31) 

➢ Έπαινος προσωπικής βελτίωσης 

➢ Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών ΑΡΙΣΤΕΙΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ (79942/ΓΔ4/21-5-

2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική Απόφαση Άρθρο 13) 
➢ Συμπεριφορά εξεταζομένων  
➢ Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική 

ιστοσελίδα 

➢ Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων Aριθ. 
23.613/6/Γ2/4094/86(ΦΕΚ – 619 Β/25-9-86) και Γ2/336/29-01-1991 Απόφαση 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 Άρθρο 23 Φοίτηση σύμφωνα με την 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 

Υπουργική Απόφαση 

1) Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, 
Επαγγελματικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών 
Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός από την επίδοση 
τους κι από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους. 

2) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των 
απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

3) Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. 

4) Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου 
θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την 
ημέρα της πραγματοποίησής τους. 

5) Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου 
θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την 
ημέρα της πραγματοποίησής τους. 

6 ) Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται 
απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την 
ημέρα της πραγματοποίησής του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη 
κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον 
περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη 
στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν 
συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να 
παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε 
σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28022017 υπουργική απόφαση (Β' 681), 
καταχωρίζονται απουσίες. 

 (Στην 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική Απόφαση, Άρθρο 24, 
αναφέρονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για το 
χαρακτηρισμό της φοίτησης)  

Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν 
(79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική Απόφαση, Άρθρο 29)  

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε 
γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους 
επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας 
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σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά 
την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24. 
2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους 
κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της 
απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από 
λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο –εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες 
έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή 
με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι 
γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι 
απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την 
αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η 
προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες. 
3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή 
πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι 
υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της  
μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον 
λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την 
πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η 
εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, 
εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών. 

Άρθρο 24: Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της 
φοίτησης 

Άρθρο 28 Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες 

1) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των 
απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

2) Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της 
Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις 
απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το 
σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά 
τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και 
αδικαιολόγητες. Επίσης, δεν προβλέπεται η περίπτωση ανάθεσης εργασίας από τον/τη 
Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας σε μαθητή/τριας χωρίς την καταχώριση 
απουσίας/απουσιών. 

3) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των 
απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 

4) Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από 
εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση 
χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους 
στην ίδια τάξη. 
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Άρθρο 29 Ενημέρωση γονέων Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που 
απουσιάζουν 

1) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από 
το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με 
έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή 
του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη 
υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 24. 

2) Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους 
κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους 
της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από ηλεκτρονική διεύθυνση του 
σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι κηδεμόνες στο σχολείο 
στη σχετική υπεύθυνη δήλωση τους ή με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο των κηδεμόνων 
(SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι 
κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι 
απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την 
αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η 
προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες. 

3) Αν ο/η μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει 
πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι 
υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της 
μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον 
λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την 
πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η 
εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, 
εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών. 

4) Όταν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες απουσίες σε ώρες του ημερήσιου 
προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), 
μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, 
αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα 

που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες. 

5) Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον 
χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών. 

6) Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό 
πρόσωπο που καθορίζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν 
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση 
για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους. 
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 Το Συμβούλιο Τμήματος  

α. αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο τμήμα και προεδρεύει ο/η 
αρχαιότερος/η των διδασκόντων/ουσών ή ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Υποδιευ- 

θυντής/ντρια, εφόσον διδάσκουν σ' αυτό,  
β. συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη 
συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών/τριών του τμήματος,  
γ. συγκαλείται από τον/την προεδρεύοντα/ουσα ή αν το ζητήσουν με έγγραφο τους 
δύο τουλάχιστον διδάσκοντες/ουσες, ή και ένας/μία ή περισσότεροι/ες μαθητές/ 
τριες για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα,  
δ. στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχει και το προεδρείο της 
μαθητικής κοινότητας του τμήματος,  
ε. συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας 
των εκπαιδευτικών,  
στ. συζητεί και εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ ουσών θέματα που σχετίζονται 
με την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών/τριών του τμήματος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.  
 

Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους 
ακόλουθους τρόπους:  
α) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη πραγματοποίηση των εορτών 
και των μαθημάτων,  
β) περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και  
γ) περικοπή περιπάτων και εκδρομών.  
Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να εξομαλυνθεί η λειτουργία 
του, ο/η Διευθυντής/ντρια συγκαλεί ανά εβδομάδα, τουλάχιστον, το Σχολικό 
Συμβούλιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μόλις εξομαλυνθεί η 
λειτουργία του σχολείου, ο/η Διευθυντής/ ντρια συγκαλεί αμέσως το Σχολικό 
Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο 
αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης, και ο 
Σύλλογος αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών 
υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 
ενημέρωση.  
Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή 
μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Εφημερεύοντες – Επιτήρηση μαθητών  

Οι εκπαιδευτικοί εκτελούν εφημερία  και έχουν την ευθύνη της επιτήρησης,  της 
προστασίας και της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών, καθώς και του ελέγχου της 
καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την 
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ασφάλειά τους. [ΠΔ 201/1998, ΑΡΘΡΟ 13, §2 &Υπ. Απόφαση 
Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 29, παρ. 5 «(Ο 
Διευθυντής) είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς (…) για την προστασία της 
υγείας και ασφάλειας των μαθητών»] 

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο 
προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα εφημερίας που 
περιλαμβάνει και επιτήρηση κατά όροφο. 

β . Η κατάσταση με τα ονόματα των εφημερευόντων δεν υπόκειται σε έγκριση από τις 
προϊστάμενες αρχές του σχολείου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα που υποβάλλεται στο σχολικό σύμβουλο για ενημέρωσή του. Κατάσταση 
εφημερίας μπορεί να γίνει για όλο το σχολικό έτος ή για μικρότερο χρονικό διάστημα.  

Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από το 
διευθυντή του σχολείου. α . Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι 
εφημερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους. Αντίγραφο 
του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του διευθυντή και στο γραφείο των εκπ/κών. 
Κατά τη σύνταξη των κινδύνων εφημερίας δίνεται προτεραιότητα στην επιτήρηση και 
τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο 
καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την 
ασφάλειά τους. Ο χρόνος προσέλευσης των εφημερευόντων, που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος των δεκαπέντε (15) λεπτών πριν την έναρξη των μαθημάτων, καθώς και ο 
χρόνος αναχώρησής τους 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας του τμήματος 
(79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική Απόφαση Άρθρο 30)  

Σε κάθε τμήμα, με απόφαση συλλόγου, ορίζεται ένας  ορίζεται ένας υπεύθυνος/η 
καθηγητής/τρια ο/η οποίος/α έχει την υποχρέωση: 

1. Να παρακολουθεί τη φοίτηση των μαθητών/τριών, να τους υποστηρίζει  
συστηματικά και να δημιουργεί  θετικό  κλίμα στη σχολική κοινότητα  

2. Να εντοπίζει έγκαιρα τις μαθησιακές, οικογενειακές, οικονομικές και 
συναισθηματικές δυσκολίες των μαθητών/τριών, ώστε να μπορεί το σχολείο να 
τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά  

3. Να βοηθά μαζί με το Συμβούλιο Τμήματος (Παράρτημα σελ. ) στην εφαρμογή 
του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής  

4. Να ενημερώνει έγκαιρα τους γονείς και κηδεμόνες με κάθε πρόσφορο μέσο 
(τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων 
(SMS), επιστολή) και να φροντίζει να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας 
των μαθητών/τριών. Η ενημέρωση γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της 
εβδομάδας που σημειώθηκε. 
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5. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή 
πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του 
τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας 
και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Για τον λόγο 
αυτό ενημερώνεται ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο 
βιβλίο φοίτησης. 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ (79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική 
Απόφαση Άρθρο 31) 

7. Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» 
απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο 
Προόδου».  
8. Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό 
ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Βραβείο Προόδου».  
Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους 
μαθητές/τριες που ισοβάθμισαν.  

9. Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της 
επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, 
«Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης».  
10. Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και 
κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς 
φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος. 
 11. Ο τύπος και οι διαστάσεις των ειδικών διπλωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 
αυτό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

12. Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την Εορτή της 
Σημαίας. Στην τελετή αυτή προσκαλούνται να παραστούν οι τοπικές αρχές και οι 
γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών.  

Έπαινος προσωπικής βελτίωσης 

Ο Έπαινος προσωπικής βελτίωσης αφορά κάθε μαθητή που έχει σημειώσει σημαντική 
βελτίωση της επίδοσής του και η λογική του είναι «έξω από το στοιχείο της 
ανταγωνιστικότητας, είναι ένα παιδαγωγικά προτιμότερο μέτρο. Δεν έχει σημασία αν 
βγήκες πρώτος ή δεύτερος, αλλά το ότι ξεκίνησες και έκανες έναν δρόμο». «Αν ένα 
παιδί ξεκίνησε με 8 και κατάφερε να πάει στο 13, είναι μια σημαντική διαδρομή και 
θεωρούμε ότι είναι πολύ δημοκρατικό και ουσιαστικό να αναγνωρίζεται. . Έτσι, 
επιβραβεύεται και η προσπάθεια μαθητών που μπορεί να μην συγκέντρωσαν υψηλή 
βαθμολογία, κατάφεραν όμως να σημειώσουν σημαντική βελτίωση της συνολικής 
επίδοσής τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα 

                      Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr – Άλλη μία υπηρεσία του ΠΣΔ 

 

Προϋπόθεση: 

ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα  όπως κάθε πληροφορία που 
αναφέρεται στο παιδί μου, για παράδειγμα το όνομα,  τη διεύθυνση της 
οικίας μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα 
ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Ο γονέας /κηδεμόνας (ονοματεπώνυμο) ……………………………………………………………………….. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω την ανάρτηση σε φωτογραφία ή βίντεο του υιού/της  κόρης 
μου…………………………………………………………… μαθητή/μαθήτρια της  ________Τάξης  του 2ου  ΓΕΛ 
Θεσσαλονίκης  στο ιστολόγιο του σχολείου.     

                                                                                                                          Ο/Η    Δηλών/ούσα 

                                                                                                                                     Υπογραφή  

......…………./………/…………………/202… 

Παρακαλούμε να επιστραφεί το παρόν έγγραφο στον/στην κ. ………………………………………  

……………….…….…   έως……………………   

 

Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών 

 Άρθρο 13 σύμφωνα με την 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική 
Απόφαση 

1) Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας και η 
μητέρα. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων ή διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, 
κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας είναι το πρόσωπο που ασκεί νόμιμα την 
επιμέλεια του/της μαθητή/τριας. Σε περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται 
από τον νόμο, κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας είναι αυτός που έχει 
την επιμέλεια του/της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

2) Εάν ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν 
διαμένει στην περιοχή που εδρεύει το σχολείο, όπως αυτή η περιοχή προσδιορίζεται 
με το άρθρο 12 της παρούσας απόφασης, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο 
το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως. 

3) Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο κηδεμόνας, εννοείται και ο/η κατά την 
προηγούμενη παράγραφο ορισμένος/η αντιπρόσωπος του/της. Η κατοικία του 

http://internet-safety.sch.gr/
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αντιπροσώπου δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του σχολείου στο οποίο 
θα φοιτήσει ο μαθητής όπως αυτό προσδιορίζεται με το άρθρο 12 της παρούσας 
απόφασης. 

4)Ο κηδεμόνας έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα και ιδίως 
από τα άρθρα 9, 21 και 29. 

5) Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας 
δεν γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον/τους κηδεμόνα/ 
ες του/της ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον/τους κηδεμόνα/ες. 

6)Σε ό,τι αφορά θέματα που άπτονται επιτροπείας ή προσωρινής κηδεμονίας 
ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4554/2018 (Α' 130). 

Συμπεριφορά εξεταζομένων  
Στις ενδοσχολικές και άλλες εξετάσεις ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ  ΜΑΖΙ ΣΑΣ 

Στυλό μπλε ή μαύρο, μολύβια, σβήστρα, νερό ή αναψυκτικό 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ  ΜΑΖΙ ΣΑΣ Βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό 
υγρό (blanco) ή ταινία, υπολογιστικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα,  ηλεκτρονικά μέσα 
μετάδοσης πληροφοριών (π.χ. mp3) ή άλλα αντικείμενα, και τα οποία πρέπει να 
παραμένουν εκτός αίθουσας και οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να δολιεύσει την 
διαδικασία της εξέτασης (γραμμένα χέρια κτλ.). Δεν επιτρέπεται η  είσοδο στην 
αίθουσα εξέτασης σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτές. 
Αν ο μαθητής /τρια :  

• φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από  
αυτά που απαγορεύονται ή   

• αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους 
σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου ή  

• θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των   επιτηρητών 
επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζόμενων 
ή δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο την εξέτασή του  

απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση του 
συλλόγου διδασκόντων και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο 
βαθμό μηδέν (0). Η Διευθύντρια, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε 
προφορική απολογία τον μαθητή/τρια και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Τα 
οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό. Κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα εκτός 
από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός επιτηρητής, 
ο οποίος συνοδεύει τον εξεταζόμενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους 
που αυτός επισκέπτεται για την αποφυγή περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων. 
 

Ενέργειες και Μέτρα παιδαγωγικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου (Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 Υπουργική Απόφαση Άρθρο 31)  

Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή και από το Πλαίσιο οργάνωσης 
σχολικής ζωής και αναλόγως του βαθμού της παρέκκλισης είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν: 
α) παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες και 
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β) παιδαγωγικά μέτρα. 

Οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες (όπως έκφραση συγγνώμης, αποκατάσταση 
ζημιών, έμπρακτη μεταμέλεια, διαμεσολάβηση) χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών με περισσότερο ήπια μέσα από τα 
παιδαγωγικά μέτρα. Για τον λόγο αυτό οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες 
αποφασίζονται μετά από συζήτηση και σε συμφωνία με όποιον/α μαθητή/τρια 
αφορούν και μπορούν να περιγράφονται εκτενέστερα στο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Σχολικής Ζωής κάθε σχολείου. Στόχος είναι το σχολείο, πριν προχωρήσει στη λήψη 
παιδαγωγικών μέτρων, να εξαντλεί όλες τις δυνατότητες παιδαγωγικής παρέμβασης 
και αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς και συγκρούσεων που 
αναφύονται εντός της σχολικής κοινότητας, στοχεύοντας οι μαθητές/-τριες να 
συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους και να αλλάξουν στάση/συμπεριφορά. Τονίζεται η 
παιδαγωγική αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς εντός του σχολικού 
περιβάλλοντος. Το μέτρο της αποβολής σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιβάλλεται με 
φειδώ, καθώς επιβαρύνει την παιδαγωγική σχέση και δεν συμβάλλει στην 
αποκατάσταση θετικού κλίματος στην τάξη/σχολείο. 

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο 
Σύλλογος Διδασκόντων/ ουσών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  προβαίνει στη 
λήψη των παρακάτω μέτρων, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία:  
α) προφορική παρατήρηση (από τον/την διδάσκοντα/ουσα, την  Διευθύντρια του 
σχολείου και  τον Σύλλογο Διδασκόντων) 
Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/ τη μαθητή/τρια ότι η συμπεριφορά 
του/της παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής 
Ζωής και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης 
Εύρυθμης Λειτουργίας.  

Το μέτρο της προφορικής παρατήρησης μπορεί να συνοδεύεται από την απομάκρυνση 
του/της μαθητή/τριας από την τάξη, εφόσον παρακωλύεται η διεξαγωγή του 
μαθήματος, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του 
σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση 
επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις 
απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το 
Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 

β) επίπληξη (από τον/την  διδάσκοντα/ουσα , την  Διευθύντρια του σχολείου και τον   
Σύλλογο Διδασκόντων) 
γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας ( Διευθυντής/ντρια του σχολείου και 
το Σύλλογο Διδασκόντων ) 
δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών (από το Σύλλογο Διδασκόντων) 
ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (από το Σύλλογο Διδασκόντων) 
2. Τα παιδαγωγικά μέτρα γ' και δ' επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά 
μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο σχολείο δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης 
του/της μαθητή/τριας ή εφόσον πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και 
μεμονωμένη.  
Τα παιδαγωγικά μέτρα β΄,γ΄, δ΄ και ε΄καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής 
Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.  
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Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο 
σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με 
ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός 
του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο 
παιδαγωγικό μέτρο.  
 

Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων 

Γ2/336/29-01-1991 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Κατάργηση των Γ2/4247/2.11.90, Γ2/5162.18.12.90 αποφάσεων ΥΠ.Ε.Π.Θ. και επαναφορά 
σε ισχύ της Φ. 236.316, Γ2/4094/23.9.86 όμοιας  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

Έχοντας υπόψη :  

Την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 τευχ. Α/30.9.85) «∆ομή και 
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,  

                                                            αποφασίζουμε :  

Καταργούμε τις αποφάσεις Γ2/4247/2.11.90 (ΦΕΚ 722 τ.Β) 19.11.90) και Γ2/5162/ 18.12.90 
(ΦΕΚ 843/ τ. Β/31.12.90) περί κανονισμού λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων και 
επαναφέρουμε σε ισχύ την αντίστοιχη απόφαση Φ.236.216 Γ2/4094/23.9.86 (ΦΕΚ 619 
τ.Β/25.9.86) με τις παρακάτω τροποποιήσεις:  

Οι προβλεπόμενες από την παραπάνω υπουργική απόφαση τακτικές γενικές συνελεύσεις 
κάθε μαθητική κοινότητα διεξάγονται σε κάθε τάξη ή τμήμα στην τελευταία διδακτική ώρα 
του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος ενώ οι τακτικές γενικές συνελεύσεις όλων των 
μαθητών του σχολείου τις τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες του ημερήσιου ωρολογίου 
προγράμματος.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

240/5/Γ2/1519/1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Παρακαλούμε να γνωρίσετε στους διευθυντές των σχολείων 
της αρμοδιότητας σας ότι απαγορεύεται κάθε ομιλία πολιτικού περιεχομένου προς μαθητές 
ή εκπαιδευτικούς μέσα στο χώρο του σχολείου από εκπροσώπους κομμάτων, φορείς 
συλλογικών οργάνων ή άλλα πρόσωπα.  

Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων 

Aριθ. 23.613/6/Γ2/4094/86 (ΦΕΚ – 619 Β/25-9-86) 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167), 
αποφασίζουμε : 
Καθορίζουμε ως εξής τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση των μαθητικών 
κοινοτήτων των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα όργανα και στη 
διαδικασία εκλογής τους, καθώς και στον τρόπο συμμετοχής τους στην οργάνωση της 
μαθητικής ζωής.  
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Άρθρο 1. Συμμετοχή των μαθητών στη  σχολική ζωή.  
1. Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά, 
με τη μάθηση και την αγωγή, για μια σωστή και αποδοτική ζωή, τα προετοιμάζει και τα 
διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική 
κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Για το σκοπό αυτό καθιερώνει το 
διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή στην αναζήτηση και 
στη μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, λευτερώνει και ενισχύει την πρωτοβουλία των 
παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει με ότι είναι αναγκαίο για να γίνουν 
ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις δραστηριότητες, που συνεχώς 
αναπτύσσονται, της κοινωνίας μέσα στην οποία θα ζήσουν.       
2. Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές σχέσεις 
και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας 
του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση, αλλά και καθορίζει την αντίληψη που 
παρέχεται στα παιδιά για τη ζωή και την κοινωνία. 
3. Για να εκπληρώσει το σχολείο τον προορισμό του πρέπει, πρώτα απ' όλα, να είναι 
χώρος αποδοτικός και αποδεκτός από τους καθηγητές και τους μαθητές. Προϋπόθεση 
γι' αυτό αποτελεί η ύπαρξη σχολείου με καινούρια δομή, με σύγχρονη και επιστημονική 
γνώση, με δημοκρατική σχολική ζωή. Προς την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία παρέχει το 
πλαίσιο και τη συμπαράσταση που πρέπει να αξιοποιηθεί με την κοινή προσπάθεια 
καθηγητών και μαθητών καθώς και όλων των φορέων που έχουν σχέση με το σχολείο.   
  

Άρθρο 2. Έννοια, σκοπός και χαρακτήρας των μαθητικών κοινοτήτων. 
1. Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που συνδέεται άρρηκτα με 
την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής 
πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής, όπου, με το 

διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη 
δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και 
προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.     
2. Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά θέματα και 
πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών - γονέων - μαθητών, για 
την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αντιμετώπιση των 
θεμάτων που την αφορούν.  
3. Στη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων δεν είναι δυνατό να υποβαθμίζεται ο 
ρόλος τους από αυταρχικές μεθόδους λειτουργίας και αντιδημοκρατικούς 
περιορισμούς, που θα περιθωριοποιούσαν το μαθητή στη σχολική ζωή.   Αντίθετα 
πρέπει να εξασφαλίζονται εκείνες οι λειτουργίες, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 
δημοκρατικού διαλόγου και της συνεργασίας στη ζωή του σχολείου.    
4. Παράλληλα και ταυτόχρονα θα πρέπει η λειτουργία τους να συμβάλλει στη 
διαφύλαξη και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη συστηματική μετάδοση 
της ουσιαστικής γνώσης. 
5. Στόχος του κανονισμού για τις μαθητικές κοινότητες είναι να αποκαταστήσει το 
πραγματικό νόημα και τον αληθινό τους χαρακτήρα. Να τις αναδείξει σε 
δημοκρατικούς θεσμούς, όπου με τη συμμετοχή όλων των μαθητών στις διαδικασίες 
τους, θα απελευθερώνονται οι δημιουργικές ικανότητες όλων των παιδιών, θα 
εθίζονται οι μαθητές στη συλλογική ζωή, θα αναπτύσσεται η υπευθυνότητα, θα 
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κατοχυρώνονται τα δικαιώματα αλλά και θα συνειδητοποιούνται τα καθήκοντα και οι 
υποχρεώσεις των μαθητών. 
6. Με τον κανονισμό αυτό κατοχυρώνεται ο ρόλος των μαθητικών κοινοτήτων και 
αναπτύσσεται το πλαίσιο της δημοκρατικής ζωής στο σχολείο. Στους μαθητές απομένει 
να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες,  αναπτύσσοντας τις λειτουργίες των 
μαθητικών κοινοτήτων με τη συμμετοχή όλων των παιδιών στις διαδικασίες για λήψη 
των αποφάσεων, με επεξεργασία απόψεων, ώστε οι μαθητές να έχουν γνώμη για τα 
θέματα που τους αφορούν. Με την υλοποίηση αυτού του κανονισμού και την  μαθητική 
πρωτοβουλία οι μαθητικές κοινότητες θα αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο και θα 
συμμετέχουν ενεργά στη ζωή και στη λειτουργία του σχολείου.    
7. Οι μαθητικές κοινότητες είναι κύτταρα δημοκρατικής ζωής στο σχολείο. Αποτελούν 
χώρο πρωτοβουλίας, αναζήτησης και δημιουργίας. Συνδέονται άρρηκτα με την 
εκπαιδευτική διαδικασία και διαπνέονται, όπως η εκπαίδευση, από τα ιδανικά της 
εθνικής ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής και πνευματικής προόδου 
του λαού μας. Καλλιεργούν ακόμα την πίστη στις ανθρώπινες αξίες, στον ίδιο τον 
άνθρωπο, το ξεπέρασμα των διακρίσεων, την ισότητα των δύο φύλων καθώς και την 
πίστη στην ειρήνη και τη φιλία ανάμεσα στους λαούς.   
8. Με τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση 
των ιδεών, χωρίς καμιά αναγόρευση κυρίαρχης ιδεολογίας, η ελευθερία της έκφρασης 
και η αβίαστη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή με την άσκηση στη 
δημοκρατική διαδικασία και τη δυνατότητα σχηματισμού απόψεων για όλα τα 
προβλήματα που  απασχολούν τους μαθητές. Επίσης υποβοηθείται το έργο της 
μάθησης και της αγωγής, η διπλή αυτή αποστολή του σχολείου  της δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης.    
9. Οι μαθητές συμμετέχοντες στη ζωή των μαθητικών κοινοτήτων, μέσα σε πνεύμα 
δημοκρατικού διαλόγου, συνεργασίας και συλλογικότητας, θα αναδεικνύονται σε 
υπεύθυνα άτομα, με αναπτυγμένη δυνατότητα να κρίνουν και να εκτιμούν τη σημασία 
και το νόημα κάθε δραστηριότητας στα πλαίσια του σχολείου.    
10. Οι μαθητικές κοινότητες εκφράζουν τη θέληση των μαθητών για τη ζωή και τη 
λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές διαμορφώνουν μέσα από τις λειτουργίες των 
μαθητικών κοινοτήτων τις απόψεις τους και προτείνουν λύσεις στο σύλλογο των 
καθηγητών και τη διεύθυνση για τα προβλήματα του σχολείου.   
11. Οι μαθητικές κοινότητες συμβάλλουν, μαζί με τους άλλους φορείς του σχολείου, 
στην άνοδο του επιπέδου των σπουδών, στην καλλιέργεια των δημιουργικών κλίσεων, 
της πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας των μαθητών, στη δημιουργία γενικά ενός 
σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας, του λαού και του τόπου. 
Από κοινού με τη διεύθυνση και το σύλλογο των καθηγητών, αντιμετωπίζουν και 
λύνουν τα προβλήματα του σχολείου, τα προβλήματα των μαθητών. 
  

Άρθρο 3. Όργανα,  σύνθεση και λειτουργία των  μαθητικών κοινοτήτων. 
1. Μαθητική κοινότητα αποτελεί το σύνολο των μαθητών κάθε τάξης ή, όπου οι τάξεις 
διαιρούνται σε τμήματα, το σύνολο των μαθητών κάθε τμήματος. 
2. Ισότιμα μέλη κάθε μαθητικής κοινότητας είναι υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές κάθε 
τάξης ή τμήματος. Τα μέλη κάθε μαθητικής κοινότητας έχουν το δικαίωμα να 
συμμετέχουν στις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, ελέγχου 
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και ψήφου, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης των γενικών 
συνελεύσεων με γραπτή πρότασή τους προς το συμβούλιο κάθε μαθητικής κοινότητας, 
να αρθρογραφούν στις εφημερίδες των μαθητικών κοινοτήτων.   
3. Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας 
και τις αποφάσεις των συνελεύσεων των μαθητικών κοινοτήτων, να εναρμονίζουν τη 
δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των μαθητικών 
κοινοτήτων, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των 
αποφάσεων των συνελεύσεων, να πληρώνουν τη συνδρομή τους στις μαθητικές 
κοινότητες, εφ' όσον προβλέπεται συνδρομή με απόφαση της γενικής συνέλευσης κάθε 
μαθητικής κοινότητας (τάξης ή τμήματος). 
4.  Όργανα κάθε μαθητικής κοινότητας είναι : 
α) Η  Γενική Συνέλευση 

β) Το 5μελές Συμβούλιο. 
5. Η γενική συνέλευση, όπου μετέχουν όλα τα μέλη κάθε μαθητικής κοινότητας, δηλαδή 
όλοι οι μαθητές κάθε τάξης ή τμήματος, είναι το ανώτερο όργανο κάθε μαθητικής 
κοινότητας.  Στη γενική συνέλευση οι μαθητές συζητούν και αποφασίζουν για τα 
προβλήματα που τους απασχολούν.    
6. Η γενική συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε μήνα με την ευθύνη του συμβουλίου 
ή έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβούλου ή με αίτηση προς το συμβούλιο του 1/2 των 
μελών κάθε μαθητικής κοινότητας. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις διεξάγονται σε 
κάθε τάξη ή τμήμα σε μία από τις 3 πρώτες διδακτικές ώρες. Οι τακτικές γενικές 
συνελεύσεις, ορίζονται σε διαφορετική μέρα κάθε μήνα σε συνεργασία των 
συμβουλίων με τους συλλόγους των καθηγητών και τη διεύθυνση. 
7. Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις  συγκαλούνται εκτός διδακτικών ωρών. 
8. Στις γενικές συνελεύσεις προεδρεύει  το τριμελές προεδρείο που εκλέγεται από τη 
γενική συνέλευση. Ο πρώτος σε ψήφους εκλέγεται πρόεδρος, ο δεύτερος γραμματέας 
και ο τρίτος  αντιπρόεδρος. Προεδρεύει ο πρόεδρος με συλλογική συμμετοχή και 
ευθύνη του προεδρείου.    
9. Στις γενικές συνελεύσεις  των μαθητικών κοινοτήτων των γυμνασίων 
παραβρίσκεται καθηγητής που ορίζεται στην αρχή της χρονιάς για κάθε κοινότητα 
από το σύλλογο των καθηγητών. Σκοπός της παρουσίας του είναι να συμβουλεύει 
τους μαθητές αποκλειστικά σε διαδικαστικά θέματα. Η παράγραφος αυτή δεν 
εφαρμόζεται στα λύκεια και στις τεχνικές - επαγγελματικές σχολές.  
                                          

                                                5μελές συμβούλιο 

10. Στην πρώτη γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς, που συνέρχεται μέσα στον 
πρώτο μήνα των μαθημάτων, εκλέγεται 5μελές συντονιστικό όργανο, το συμβούλιο 
της μαθητικής κοινότητας. Η πρώτη συνέλευση κάθε χρονιάς συγκαλείται με ευθύνη 
του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου (των μελών που έχουν παραμείνει, δεν 
έχουν αποφοιτήσει). 
11. Η τελευταία γενική συνέλευση κάθε χρονιάς αποφαίνεται για τον απολογισμό των 
πράξεων του συμβουλίου καθώς και για τον οικονομικό απολογισμό που τον εγκρίνει 
ή τον απορρίπτει. Το συμβούλιο παραμένει σε λειτουργία μέχρι και την τελευταία ώρα 
λειτουργίας του σχολείου κάθε χρόνο.     
12. Δικαίωμα για υποβολή ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές, όλα τα 
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μέλη της μαθητικής κοινότητας.      

13. Οι εκλογές για την ανάδειξη των συμβουλίων πρέπει να ακολουθούν, ύστερα από 
πλατύ διάλογο πάνω στα προβλήματα των μαθητών και του σχολείου. 
 

14. Η διαδικασία   της εκλογής είναι η ακόλουθη :    
α) Από τη γενική συνέλευση εκλέγεται 3μελής εφορευτική επιτροπή που έχει την 
ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν 
μπορούν να είναι υποψήφιοι για το συμβούλιο.   
β) Στο γυμνάσιο ο καθηγητής - σύμβουλος συμμετέχει στην εφορευτική επιτροπή, 
χωρίς ψήφο με σκοπό να συμβουλεύει τους μαθητές για διαδικαστικά θέματα. 
γ) Η εφορευτική επιτροπή γράφει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων 
σε φύλλα χαρτιού (ψηφοδέλτια), τόσα όσα  είναι και οι μαθητές.  
δ) Η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε μαθητής σημειώνει,  με μπλε μελάνι, σταυρό 
δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων  της προτίμησής του. Κάθε μαθητής έχει 
δικαίωμα να σημειώνει από ένα μέχρι πέντε σταυρούς. Ψηφοδέλτια που έχουν 
διακριτικά γνωρίσματα ή σταυρούς περισσότερους από πέντε θεωρούνται από την 
εφορευτική επιτροπή άκυρα. Οποιοδήποτε μέλος της μαθητικής κοινότητας έχει το 
δικαίωμα να υποβάλλει στην εφορευτική επιτροπή ένσταση, αν θεωρεί ότι 
παραβιάστηκε η μυστικότητα της ψηφοφορίας ή δεν τηρείται ο κανονισμός των 
μαθητικών κοινοτήτων. Η εφορευτική  επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια για να κρίνει 
την οποιαδήποτε ένσταση.  

 

ε) Οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα τακτικά μέλη του 
συμβουλίου και οι τρεις επόμενοι τα αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, οι 
εκλογές επαναλαμβάνονται μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Αν μετά από δύο 
επαναληπτικές ψηφοφορίες παραμένει η ισοψηφία τότε γίνεται κλήρωση. 
στ) Μετά την εκλογή συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό από την εφορευτική 
επιτροπή που κοινοποιείται με ευθύνη της στη διεύθυνση του σχολείου. 
15. Το συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση με φανερή 
ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Αποτελείται από τον πρόεδρο, το γραμματέα, τον 
ταμία και 2 μέλη. Το 5μελές προεδρείο συντονίζει τη λειτουργία της μαθητικής 
κοινότητας, και την εκπροσωπεί μεταφέροντας τις αποφάσεις των γενικών 
συνελεύσεων στις συναντήσεις - συνεργασίες με τις άλλες μαθητικές κοινότητες, τη 
διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο των καθηγητών.    
16. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου διεξάγονται εκτός διδακτικών ωρών στο χώρο 
του σχολείου.    
17. Ο πρόεδρος του συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συγκαλεί με 
ευθύνη του τις έκτακτες συνεδριάσεις του συμβουλίου. Υπογράφει την αλληλογραφία 
και μαζί με τον ταμία τις αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών.  Υπογράφει επίσης την 
ημερήσια διάταξη του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας.  
18. Ο γραμματέας αναπληρώνει τον πρόεδρο, τηρεί βιβλίο πρακτικών των 
συνεδριάσεων του συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις 
του σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προεδρείου. Την ημερήσια διάταξη 
υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Φροντίζει επίσης, για τη διεξαγωγή της 
αλληλογραφίας.   
19. Ο ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, έχει την ευθύνη εισπράξεων και πληρωμών της 
μαθητικής κοινότητας.   
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20. Τα δύο άλλα μέλη του συμβουλίου είναι ισότιμα προς τα υπόλοιπα μέλη του 
συμβουλίου.  
21. Το 5μελές συμβούλιο έχει συλλογική ευθύνη για το συντονισμό των λειτουργιών 
της μαθητικής κοινότητας. 
22. Το συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα και έκτακτα με 
πρωτοβουλία του προέδρου ή τριών μελών του. Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία 

αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 3 μέλη του. 
23. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα μέλη δικαιούνται από μία 
ψήφο. Το συμβούλιο είναι κάθε στιγμή ανακλητό από τη γενική συνέλευση που το 
εξέλεξε.  Σε περίπτωση που ένα μέλος του συμβουλίου παραιτηθεί ή ανακληθεί τη θέση 
του παίρνει ο κατά σειρά πρώτος αναπληρωματικός. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί ο 
πρόεδρος, το συμβούλιο μετά τη συμπλήρωσή του, επανασυγκροτείται σε σώμα. Αν 
παραιτηθούν τρία ή περισσότερα μέλη του συμβουλίου (ή ανακληθούν από τη γενική 
συνέλευση), επαναλαμβάνονται οι εκλογές.   
24. Όλες οι ψηφοφορίες, εκτός από αυτήν για την ανάδειξη του συμβουλίου, είναι 
φανερές. 
25. Τα συμβούλια των μαθητικών κοινοτήτων εκπροσωπούν τους μαθητές στη 
συνεργασία τους με τους άλλους φορείς του σχολείου.   
26. Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων. Το 
συμβούλιο κάθε μαθητικής κοινότητας έχει μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας της τάξης 
ή του τμήματος δικό του ερμάριο, για να φυλάει εκεί τα βιβλία και τα έγγραφα που 
χρησιμοποιεί. Η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να εξασφαλίσει τα σχετικά ερμάρια. 
                                                  15μελές συντονιστικό όργανο 

27. Σε κάθε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεσμοθετείται η συνέλευση όλων 
των μαθητών του σχολείου, που συγκαλείται για να συζητήσει και να αποφασίσει για 
κοινά προβλήματα των μαθητών. Η γενική συνέλευση του σχολείου συγκαλείται 
τακτικά 3 φορές σε κάθε σχολική χρονιά με την ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου 
του σχολείου ή έκτακτα με πρωτοβουλία του μαθητικού συμβουλίου ή με αίτηση 
προς το συμβούλιο των 2/3 των μαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου. Οι τακτικές 
γενικές συνελεύσεις σχολείου συγκαλούνται στις τρεις πρώτες διδακτικές ώρες. Οι 
έκτακτες εκτός διδακτικών ωρών. Τόσο οι τακτικές όσο και οι έκτακτες γενικές 
συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα 2/3 των μαθητών κάθε 
σχολείου. 
28. Στις γενικές συνελεύσεις του σχολείου προεδρεύει το μαθητικό συμβούλιο του 
σχολείου. Στις γενικές συνελεύσεις του γυμνασίου παραβρίσκονται και οι καθηγητές 
- σύμβουλοι των τάξεων με δικαίωμα λόγου. Ο σκοπός της παρουσίας τους είναι για 
να συμβουλεύουν σε διαδικαστικά θέματα. 
29. Στην πρώτη γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς που συνέρχεται μέσα στις 
πρώτες 45 μέρες και μετά από την εκλογή των  συμβουλίων των μαθητικών 
κοινοτήτων, εκλέγεται 15μελές συντονιστικό όργανο για κάθε σχολείο : το μαθητικό 
συμβούλιο του σχολείου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται με ευθύνη των μελών του 
μαθητικού συμβουλίου του σχολείου της προηγούμενης χρονιάς που δεν έχουν 
αποφοιτήσει. 
30. Οι αρμοδιότητες του μαθητικού συμβουλίου κάθε σχολείου είναι : 
α) Ο συντονισμός της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων του σχολείου.    
β) Η εκπροσώπηση των μαθητών του σχολείου στη συνεργασία τους με τους άλλους 
φορείς (τις μαθητικές κοινότητες άλλων σχολείων, το σύλλογο των καθηγητών και τη 
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διεύθυνση, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του σχολείου τους, την τοπική 
αυτοδιοίκηση).    
γ) Η προώθηση των αποφάσεων των μαθητών στα θέματα που τους απασχολούν. 
31. Οι εκλογές για την ανάδειξη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου πρέπει να 
ακολουθούν μετά από διάλογο πάνω στα προβλήματα των μαθητών και του 
σχολείου. 

32. Δικαίωμα υποβολής ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές κάθε 
σχολείου. 
33. Η διαδικασία της εκλογής είναι η ακόλουθη :  α) Από κάθε μαθητική κοινότητα 
εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος για την εφορευτική επιτροπή, που έχει την ευθύνη για 
τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι 
υποψήφιοι για το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου. 
β) Η εφορευτική επιτροπή γράφει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων 
σε ψηφοδέλτια τόσα όσοι είναι και οι μαθητές του σχολείου. 
γ) Η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε μαθητής σημειώνει με μπλε μελάνι σταυρό δίπλα 
στα ονόματα των υποψηφίων της προτίμησής του. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να 
σημειώνει από ένα μέχρι επτά σταυρούς. Ψηφοδέλτια που έχουν παραπάνω από 7 
σταυρούς ή διακριτικά γνωρίσματα θεωρούνται από την εφορευτική επιτροπή άκυρα. 
Η εφορευτική  επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια για να κρίνει την οποιαδήποτε 
ένσταση. 
δ) Οι 15 πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα τακτικά μέλη του μαθητικού 
συμβουλίου και οι 5 επόμενοι τα αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας οι 
εκλογές επαναλαμβάνονται μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Αν στην επαναληπτική 
ψηφοφορία παραμείνει η ισοψηφία τότε γίνεται κλήρωση. 
ε) Μετά την εκλογή συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό από την εφορευτική 
επιτροπή που κοινοποιείται με ευθύνη της στη διεύθυνση του σχολείου. 
34. Το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη του 
συνεδρίαση με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Αποτελείται από τον 
πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και 12 μέλη ισότιμα με το προεδρείο. Οι 
αρμοδιότητες του προεδρείου είναι αντίστοιχες με αυτές των μελών των συμβουλίων 
των μαθητικών κοινοτήτων. 
35. Το μαθητικό συμβούλιο συνεδριάζει στο σχολείο εκτός διδακτικών ωρών, τακτικά 
μία φορά τη βδομάδα ή έκτακτα με πρωτοβουλία του προεδρείου ή 8 μελών του. 
Βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 8 μέλη του. 
36. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα μέλη έχουν μία ψήφο. Το 
συμβούλιο είναι ανακλητό από τη γενική συνέλευση που το εξέλεξε. Για να ανακληθεί 
το μαθητικό συμβούλιο, τη συνέλευση του σχολείου πρέπει να συγκαλέσουν τα 2/3 των 
μαθητικών κοινοτήτων και να παραβρίσκονται και να ψηφίσουν τουλάχιστον τα 2/3 
των μαθητών που ψήφισαν για να το εκλέξουν. 
37. Σε περίπτωση που ένα μέλος του μαθητικού συμβουλίου παραιτηθεί, τη θέση του 
παίρνει ο κατά σειρά πρώτος αναπληρωματικός. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί ο 
πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή ο γραμματέας, το συμβούλιο, μετά τη συμπλήρωσή του, 
συμπληρώνει με ψηφοφορία την κενή θέση του προεδρείου. Αν παραιτηθούν 8 ή 
περισσότερα μέλη του συμβουλίου (ή ανακληθούν από τη γενική συνέλευση του 
σχολείου) τότε επαναλαμβάνονται οι εκλογές. 
38. Το τριμελές προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το σχολείο. 
39. Τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του 
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μαθητικού συμβουλίου του σχολείου μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο του σχολείου, 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1566/1985. Ο πρόεδρος του μαθητικού 
συμβουλίου μετέχει στη σχολική επιτροπή του σχολείου κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 52 του Ν. 1566/85.   
40. Και μετά την εκλογή του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου ο κυρίαρχος λόγος 
παραμένει στις γενικές συνελεύσεις των μαθητικών κοινοτήτων, που είναι τα ανώτατα 
όργανά τους.  

Άρθρο 4. Πόροι των μαθητικών κοινοτήτων. 
1. Οι πόροι κάθε μαθητικής κοινότητας είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί είναι οι 
εισφορές των μελών της κοινότητας, σύμφωνα με όσα θα καθορίσει η πρώτη γενική 
συνέλευση κάθε μαθητικής κοινότητας. Έκτακτοι πόροι είναι όσοι προέρχονται από 
προσφορές και εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας.    
2. Ποσά που προέρχονται από εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνουν μέρος μαθητές από 
διάφορες μαθητικές κοινότητες του σχολείου, χωρίζονται σε ίσα μέρη και μοιράζονται 
στα ταμεία των μαθητικών κοινοτήτων από το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου.   
3. Τους πόρους της μαθητικής κοινότητας διαχειρίζεται το συμβούλιό της. Οι 
αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής υπογράφονται από τον πρόεδρο  και τον ταμία. 
4. Οι πόροι που μένουν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς παραδίδονται στη διεύθυνση 
του σχολείου και φυλάσσονται απ'  αυτήν, μεταφέρονται δε στην επόμενη τάξη, ενώ το 
υπόλοιπο του ταμείου της τελευταίας τάξης παραδίδεται στην πρώτη τάξη του 
επόμενου σχολικού χρόνου.    

Άρθρο 5. Πειθαρχικά. 
1. Για να κατοχυρωθεί η ουσιαστική και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου 
προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη της συνεργασίας καθηγητών - μαθητών. Τα θέματα 
που δημιουργούνται από τη συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο σχολείο δεν 
αποτελούν αντικείμενο προστριβής και αντιδικίας αλλά αντιμετωπίζονται με διάλογο, 
κατανόηση και καλή θέληση. 
2. Σε περιπτώσεις που δημιουργείται πρόβλημα από τη συμπεριφορά μαθητή ή 
μαθήτριας στο σχολείο, ανεξάρτητα και πέρα από τη διαδικασία επιβολής ποινών, 
όπως ορίζεται από τη σχολική νομοθεσία, η γενική συνέλευση της μαθητικής 
κοινότητας, στην οποία ανήκει ο μαθητής ή η μαθήτρια συνέρχεται έκτακτα με 
πρωτοβουλία του συμβουλίου της κοινότητας, συζητάει το θέμα και εισηγείται τον 
τρόπο αντιμετώπισής του στο σύλλογο των καθηγητών που έχει και την ευθύνη της 
τελικής απόφασης. 
3. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας μεταφέρει στο σύλλογο των καθηγητών την 
άποψη της γενικής συνέλευσης της κοινότητας. 
4. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας καθώς και το προεδρείο του μαθητικού 
συμβουλίου του σχολείου παραβρίσκονται στις αντίστοιχες συνεδριάσεις του 
συλλόγου των καθηγητών με δικαίωμα λόγου.    
5. Μαθητής, παραπεμπόμενος για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών, έχει 
δικαίωμα της απολογίας. 
6. Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά 
θέματα παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι 
εκπρόσωποι των μαθητών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου. 
Άρθρο 6. Δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων. 
1. Οι μαθητικές κοινότητες των διαφόρων τάξεων ή τμημάτων μπορούν, μετά από 
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απόφαση ή των γενικών συνελεύσεων, ή των συμβουλίων τους ή του μαθητικού 
συμβουλίου του σχολείου να πραγματοποιούν κοινές εκδηλώσεις.     
2. Το σχολείο, πέρα από χώρος παιδείας, μπορεί και πρέπει να γίνει χώρος πολιτιστικής 
δημιουργίας και ανάπτυξης καθώς και καλλιέργειες του αθλητικού πνεύματος και της 
άθλησης. Οι μαθητικές κοινότητες με δική τους πρωτοβουλία και με τη συνεργασία και 
την τελική έγκριση της διεύθυνσης και του συλλόγου των καθηγητών του σχολείου, 
προωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις (επιστημονικές διαλέξεις, συζητήσεις, ποιητικές ή 
μουσικές βραδιές, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρο κ.λ.π.) που αναφέρονται σε κάθε 
μορφή επιστήμης και τέχνης, όπως επίσης και διοργανώσεις αθλητικών αγώνων. Σε 

κάθε σχολείο μπορεί να ιδρυθούν όμιλοι ψυχαγωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, 

στους οποίους μπορούν να δραστηριοποιούνται οι μαθήτριες και οι μαθητές, από 
διάφορες τάξεις ή τμήματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους (π.χ.  κινηματογραφικός 
όμιλος,  θεατρικός, φωτογραφικός, σκακιστικός, όμιλος φίλων του περιβάλλοντος, 
λογοτεχνικός, μουσικός,  αθλητικός, πρακτικών κατασκευών κ.λ.π.). Οι συνεδριάσεις 
αυτών των ομίλων πραγματοποιούνται στο σχολείο, σε ώρες εκτός των διδακτικών, 

ικανοποιούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών και καλλιεργούν το ταλέντο των 
μελών τους. Αρμόδιο όργανο για το συντονισμό της δουλειάς τους είναι το μαθητικό 
συμβούλιο του σχολείου.     
3. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όταν συζητιούνται πολιτιστικές, 
αθλητικές και γενικά μαθητικές δραστηριότητες (π.χ. συγκρότηση βιβλιοθήκης, 
μορφωτικές επισκέψεις και εκδρομές, διοργάνωση σχολικών εορτών,  δημιουργία και 
συντήρηση σχολικού μουσείου κ.λ.π.) συμμετέχει με δικαίωμα λόγου, το προεδρείο 
του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου.    
4. Η ελευθερία της έκφρασης αναγνωρίζεται ως βασικό μέσο αγωγής και επικοινωνίας. 
Το δικαίωμα αυτό στο σχολικό περιβάλλον υλοποιείται με τα παρακάτω : 
α) Με ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου υπάρχει στο σχολείο πίνακας 
μαθητικών ανακοινώσεων για μαθητικά θέματα. Η διεύθυνση του σχολείου θα 
πρέπει, σε συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο, να παραχωρήσει το χώρο που θα 
αναρτηθεί ο πίνακας σε κεντρικό σημείο του σχολείου. Ευνόητο είναι πως ο πίνακας 
αυτός θα χρησιμοποιείται και από τις μαθητικές κοινότητες, για μαθητικά θέματα.   
β) Με πρωτοβουλία επίσης των μαθητικών κοινοτήτων μπορούν να εκδίδονται έντυπα 
(σχολικό περιοδικό, εφημερίδα, ενημερωτικά έντυπα) από τους μαθητές για την 
ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων με τους συμμαθητές τους ή και τους άλλους 
φορείς του σχολείου. Την ευθύνη για τη σύνταξη του περιοδικού ή της εφημερίδας θα 
έχει συντακτική επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη της μαθητικής κοινότητας. 
Καθηγητής - σύμβουλος, ορίζεται από το σύλλογο των καθηγητών, για τη 
συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση των εντύπων.  
5. Η αμφίεση μέσα στο σχολείο ανήκει στην προσωπική ευθύνη των ίδιων των 
μαθητριών και των μαθητών. Η μαθητική κοινότητα έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει, 
όταν παρατηρούνται ακρότητες ή εκκεντρισμοί και να συστήνει συμμόρφωση σε ό,τι 
θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής. Τα 
οποιαδήποτε προβλήματα όμως σχετικά με την εμφάνιση των μαθητριών ή των 
μαθητών αντιμετωπίζονται με πνεύμα διαλόγου, καλής θέλησης και με συνεννόηση 
των μαθητικών κοινοτήτων με τη διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο των καθηγητών 
και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Αν ανάλογο θέμα παραπεμφθεί για συζήτηση 
και απόφαση στο σύλλογο των καθηγητών, όπου ανήκει και η όποια τελική απόφαση, 
στη συζήτηση του συλλόγου καθηγητών παραβρίσκονται, με δικαίωμα λόγου, ο 
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πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, στην οποία ανήκει η μαθήτρια ή ο μαθητής που 
κρίνεται, καθώς και το τριμελές προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου.     
6. Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των 
μέσων διδασκαλίας (θρανία, μαυροπίνακες, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, έπιπλα, 
κ.τ.λ.) όχι μόνο αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του 
σχολείου αλλά και υποχρέωση της σχολικής κοινότητας απέναντι στα μέλη της και στον 
ελληνικό λαό.    
7. Οι μαθητικές κοινότητες και τα μέλη τους αναλαμβάνουν να περιφρουρήσουν το 
δικαίωμα των μαθητών να ζουν τη σχολική ζωή τους σε χώρους που θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις για μάθηση, να περιφρουρήσουν την περιουσία του ελληνικού λαού. 
Σκόπιμη φθορά της σχολικής περιουσίας με πράξεις ή παραλείψεις αποτελεί 
ουσιαστικά αντικοινωνική συμπεριφορά αφού η δαπάνη για αγορά, επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση προέρχεται από τους φόρους που πληρώνει ο εργαζόμενος ελληνικός 
λαός. Οι μαθητικές κοινότητες σ' αυτό το θέμα συνεργάζονται και υποβοηθούν τη 
διεύθυνση του σχολείου, που βέβαια έχει την ευθύνη για την προστασία των μέσων 
διδασκαλίας καθώς και για την καθαριότητα του διδακτηρίου και των υπολοίπων 
σχολικών χώρων. Οι μαθητικές κοινότητες επίσης μπορούν και πρέπει να επεμβαίνουν 
και ελέγχουν τα μέλη τους, ώστε να αποφεύγεται η αναγραφή στους τοίχους των 
αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων και των κοινοχρήστων χώρων συνθημάτων, 
σχημάτων, συμβόλων, ασέμνων λέξεων ή φράσεων κ.τ.λ.  που και αντιαισθητικά είναι 
αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια υποβαθμίζουν. 
8. Οι μαθητικές κοινότητες σε συνεργασία και μετά από έγκριση του συλλόγου 
καθηγητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας των 
σχολικών κυλικείων. Το μαθητικό συμβούλιο κάθε σχολείου και εκπρόσωποι των 
καθηγητών θα πρέπει να ελέγχουν την καθαριότητα και τον τρόπο εξυπηρέτησης των 
μαθητών στα κυλικεία.    
9. Οι μαθητικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν σχολικούς χώρους για 
τις δραστηριότητες που περιγράφει ο Κανονισμός λειτουργίας τους. 
  

Άρθρο 7.  
Τελικές διατάξεις. 
1. Από την κοινοποίηση αυτού του κανονισμού παύει η ισχύς του από 31.3.1982 
προηγούμενου κανονισμού λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων. 
2. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το σχολικό έτος 1986-87 σε όλες 
τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιες και ιδιωτικές.    
3. Με τη φροντίδα και την ευθύνη της διεύθυνσης και του συλλόγου των διδασκόντων 
κάθε σχολείου, ο κανονισμός αυτός διανέμεται σε όλους τους διδάσκοντες, αναρτάται 
σε εμφανές σημείο κάθε σχολείου, παραδίδεται ένα αντίτυπο στο συμβούλιο κάθε 
μαθητικής κοινότητας και γίνεται ευρεία ενημέρωση των μαθητών για το περιεχόμενό 
του. 
4. Η τήρηση του κανονισμού αποτελεί αντικείμενο καθημερινής προσπάθειας των 
οργάνων της κοινότητας, βασίζεται όμως κύρια στην υπευθυνότητα των μελών της 
σχολικής ζωής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 
Σεπτεμβρίου 1986 

 


