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Η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού και η τήρησή του από τη σχολική κοινότητα έχει ως στόχο 

τη διαμόρφωση ενός υγιούς, δημοκρατικού και αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας. Τα μέλη 

της κοινότητας συνδιαμορφώνουν τους κανόνες, ακριβώς επειδή η εύρυθμη λειτουργία ενός 

ζωντανού και δυναμικού οργανισμού, όπως το Σχολείο, αποδίδει τα μέγιστα όταν έχει λάβει 

υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες όλων των μελών. Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό 

ότι η εφαρμογή του κανονισμού δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως περιστολή της ελευθερίας και της 

δημιουργικής πνοής που πρέπει να χαρακτηρίζει τη σχολική κοινότητα, αλλά ως εξασφάλιση της 

απαραίτητης αρμονίας, ασφάλειας και ισοτιμίας για την απρόσκοπτη επίτευξη των εκπαιδευτικών 

μας στόχων. 

 

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Το σχολείο αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή/τρια σαν μία ξεχωριστή προσωπικότητα, σέβεται τις 

ανάγκες του, τού προσφέρει την καλύτερη δυνατή αγωγή και μόρφωση, αξιοποιεί τις απόψεις του 

και δε μειώνει με πράξεις ή λόγους την προσωπικότητά του. Με τον ίδιο τρόπο θέτει το 

παράδειγμα για τη συμπεριφορά και των μελών μεταξύ τους, διδάσκοντας τον αλληλοσεβασμό, 

την ανοχή, την αλληλεγγύη και το πνεύμα συνεργασίας. 

Η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου προϋποθέτει τη συνεργασία και τον διάλογο διδασκόντων 

και διδασκομένων, με στόχο όχι μόνο την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, αλλά και 

τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής. 

Οι μαθητές στο ξεκίνημα του σχολικού έτους υποχρεούνται να λάβουν γνώση πέραν του 

ωρολογίου προγράμματος και όλων εκείνων των σχετικών διατάξεων που έχει θεσπίσει η 

Πολιτεία, οι οποίες καθορίζουν την ομαλή φοίτηση των μαθητών στο Εσπερινό Λύκειο. 

 

Α. Προσέλευση-παραμονή στο Σχολείο-Αποχώρηση 

1. Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν από την έναρξη της 

λειτουργίας του στις 7:10μμ. 

2. Μαθητής που προσέρχεται καθυστερημένος μετά την έναρξη του μαθήματος και την είσοδο του 

καθηγητή στην αίθουσα, θεωρείται απών και του καταχωρίζεται απουσία. 

3. Μπορεί όμως να γίνει δεκτός στην αίθουσα, για να παρακολουθήσει το μάθημα κατά την κρίση 

του διδάσκοντος. Επίσης καταχωρίζεται απουσία από το διδάσκοντα σε μαθητή που έχει ζητήσει 

άδεια να βγει για λίγο  από την τάξη και καθυστερεί να επιστρέψει πάνω από 10 λεπτά. 
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4. Οι μαθητές που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν για 

οποιονδήποτε λόγο πρέπει να λείψουν, τους χορηγείται άδεια μόνο από τη Διεύθυνση του 

Σχολείου, οι απουσίες τους όμως καταχωρίζονται. 

5.  Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία εφόδια 

(τετράδια, βιβλία, στυλό, κλπ.). 

6.  Όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης, για την ομαλή 

λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι και το συντονισμό της αναλαμβάνει ο διδάσκων. 

Πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται άσκοπες διακοπές ή παρεμβάσεις ή συμπεριφορές που μπορεί να 

προσβάλουν τους συμμετέχοντες ή να ανακόψουν τη διαδικασία. Ο διδάσκων δεν επιτρέπει 

τέτοιες αποκλίσεις και έχει την υποχρέωση, στα πλαίσια της παιδαγωγικής του ευθύνης, να 

επικρίνει τέτοιες συμπεριφορές και να προβαίνει στις απαραίτητες παρατηρήσεις και συστάσεις. 

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα, ο διδάσκων δύναται να απομακρύνει από την αίθουσα όσους 

μαθητές παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία. 

7. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα, πηγαίνει στη Διεύθυνση του    

Σχολείου. Η Διεύθυνση τον απασχολεί με τον πιο πρόσφορο τρόπο. 

8. Ο μαθητής που θεωρεί ότι άδικα τιμωρήθηκε συζητά με το διδάσκοντα και προσπαθούν από 

κοινού, στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, να ερμηνεύσουν τη στάση 

τους. Εάν ο μαθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τιμωρίας, έχει το δικαίωμα να 

συζητήσει το προκύψαν πρόβλημα με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του και με τη 

Διεύθυνση του Σχολείου, εάν συνεχίσει να θεωρεί ότι αδικήθηκε. 

9. Το κουδούνι για διάλειμμα δε σημαίνει άμεση διακοπή του μαθήματος. Οι μαθητές αποχωρούν 

από την αίθουσα μετά το πέρας της διαδικασίας του μαθήματος με την υπόδειξη του καθηγητή. Σε 

περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές κινούνται στους διαδρόμους του σχολείου. 

10.Οι μαθητές στους οποίους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα (απουσιολόγου κ.α.), τα εκτελούν με             

ευσυνειδησία και συνέπεια και φέρουν ευθύνη για κάθε τι που οφείλεται στην παραμέλησή τους. 

11.Σε περίπτωση απουσίας από το Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να πληροφορούνται για τις 

διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που ανατέθηκαν στους μαθητές, ώστε να προετοιμάζονται 

ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επόμενη διδακτική ενότητα. 

12. Οι μαθητές μπορούν να αποχωρήσουν εκτάκτως από το Σχολείο μόνο για σοβαρό λόγο και 

κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή. Οι απουσίες τους στην περίπτωση αυτή καταχωρίζονται 

κανονικά. 
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Β Συμπεριφορά 

Ι. Συμπεριφορά μαθητών-Παιδαγωγικός Έλεγχος 

1. Οι μαθητές και καθηγητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με πνεύμα δημοκρατικό, με σεβασμό 

προς τους συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό.   

2. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων 

πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. 

3. Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν 

αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, 

τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών 

και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη 

δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, 

λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του 

μαθητή. 

4. Δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας, σε οποιοδήποτε εξωσχολικό πρόσωπο η είσοδος στο 

χώρο του Σχολείου. Κατά συνέπεια, η συνάντηση μαθητή με τέτοια πρόσωπα στο χώρο του 

Σχολείου δεν επιτρέπεται. 

5. Η εμφάνιση – αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος 

ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια, ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους 

ευθύνης. Η άσκηση όμως αυτού του δικαιώματος περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η 

μαθητική ιδιότητα, η «αντικειμενική» ευπρέπεια και η ευρύτατη κοινωνική αποδοχή. Σύμφωνα με 

αυτά, οι μαθητές έχουν χρέος να αποφεύγουν τις ακρότητες και κάθε τι το εξεζητημένο στην 

εμφάνιση (κόμμωση, ντύσιμο, κοσμήματα κλπ.). 

6.  Το σχολείο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς και τους ενήλικες 

μαθητές για τυχόν απουσίες, για τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών όπως οι διατάξεις 

ορίζουν. 

 

ΙΙ. Συμπεριφορά καθηγητών 

Οι καθηγητές: 

1. Αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 

προσωπικότητά τους. 

2. Υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης. 
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3. Αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια χωρίς διακρίσεις. 

4. Διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών εντός του σχολείου. 

5. Συμβάλλουν στην διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αίσθημα 

ασφάλειας και εμπιστοσύνης. 

 

Γ. Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού 

1. Τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και καθηγητών πρέπει να διακρίνει ο 

αλληλοσεβασμός και η αλληλοκατανόηση σε πλαίσιο συνεργασίας και ευγένειας. Όπως είναι 

εύλογο μια τέτοια στάση δεν επιτρέπει χειροδικίες, απρεπείς αστεϊσμούς και γενικότερα 

υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά. 

2. Εάν κάποιος από τη σχολική κοινότητα παρενοχλείτε από άλλον συμμαθητή του με αστεϊσμούς, 

περιπαιχτικά σχόλια κ.ά. έχει την υποχρέωση απέναντι στην αξιοπρέπειά του και στην υπόστασή 

του να το συζητήσει πρώτα κόσμια μαζί του για να επιλυθεί η οποιαδήποτε τυχόν παρεξήγηση και 

να το θέσει -εφόσον δεν επιλυθεί - υπόψη του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματός του ή στον 

Διευθυντή.  

3. Απαγορεύεται ρητά η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, σωματικής ή ψυχολογικής. 

4. Οποιαδήποτε συμπεριφορά μεταξύ μαθητών που έχει ως στόχο τον εκφοβισμό και την 

περιθωριοποίηση, ακόμα και αν συμβεί εκτός του σχολικού πλαισίου, θα θεωρείται πράξη 

σχολικού εκφοβισμού και θα αντιμετωπίζεται από το αρμόδιο όργανο του Συλλόγου των 

Καθηγητών και του 15μελούς συμβουλίου. 

 

Δ. Σχολικές εκδηλώσεις-Δραστηριότητες 

1. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις - δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται από κοινού, στα πλαίσια 

της συνεργασίας ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές. Οι μαθητές ενθαρρύνονται και προβλέπεται 

να εκφράζουν την άποψή τους, να συμμετέχουν στη διοργάνωση και να αξιολογούν τα 

αποτελέσματα των δράσεων, έτσι ώστε να βελτιώνεται και να διορθώνεται η διαδικασία στην 

εξέλιξή της. 

2. Το Σχολείο, με αφορμή και τις επετειακές εκδηλώσεις, οργανώνει μια σειρά 

εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον 

εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων 

ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.  

3. Το Σχολείο προτείνει και υλοποιεί σχολικές δραστηριότητες και καινοτόμα σχολικά προγράμματα 

τα οποία ευαισθητοποιούν τους μαθητές πάνω σε θέματα πολιτισμού, υγείας, αθλητισμού, 
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περιβάλλοντος, ευρωπαϊκής ταυτότητας κ.ά. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε 

αυτά σε εθελοντική βάση, η συμμετοχή τους όμως σημαίνει ότι αποδέχονται τις υποχρεώσεις και 

τις εργασίες που προβλέπονται στο περιεχόμενο/στον σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών. 

 

Ε. Συνεργασία Σχολείου-Μαθητών 

1. Θέματα Φοίτησης και Απουσιών καθορίζονται από τη σχετική Νομοθεσία του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και διευθετούνται με τη συνεργασία των υπευθύνων εκπαιδευτικών 

των τμημάτων, των μαθητών/ητριών. Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος παρακολουθεί την 

πορεία των απουσιών των μαθητών/τριών και ενημερώνει τον μαθητή/ήτρια  

2. Οι μαθητές/ήτριες ενημερώνουν τη διεύθυνση του Σχολείου με κάθε πρόσφορο μέσο και 

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις απουσιών που δεν προσμετρώνται (σοβαρά 

και επείγοντα περιστατικά, χρόνιες ασθένειες, κ.ά.) εντός 10 εργάσιμων ημερών από την 

επιστροφή στο σχολείο (ΥΑ799442/ΓΔ4/21-05-2019).  

3. Οι μαθητές δικαιούνται να έχουν πλήρη ενημέρωση για την επίδοση και τις απουσίες τους, ενώ 

παράλληλα φροντίζουν να ενημερώνουν άμεσα το Σχολείο για κάθε θέμα επηρεάζει την επίδοση 

ή τη συμπεριφορά τους. 

 

Στ. Ποιότητα σχολικού χώρου 

Διδάσκοντες και μαθητές πρέπει να σέβονται και να φροντίζουν το περιβάλλον και να 

προστατεύουν την περιουσία του Σχολείου που ανήκει σε όλους. Η οποιαδήποτε φθορά εκτός από 

την τιμωρία, συνεπάγεται και την οικονομική επιβάρυνση του υπαίτιου, για την αποκατάστασή 

της. 

 

 

Οι μαθητές και οι γονείς τους ενημερώνονται από τη Διεύθυνση του σχολείου για τον παρόντα 

κανονισμό και τον αποδέχονται. Ο  παρών κανονισμός που αποτελεί ένα συμβόλαιο ανάμεσα στα 

μέλη της σχολικής κοινότητας, έχει ενσωματώσει τις παρατηρήσεις καθηγητών και μαθητικών 

συμβουλίων του σχολείου μας και έχει γίνει αποδεκτός από αυτούς.  

 

Η αποδοχή του εκ μέρους όλων είναι απαραίτητη για τη συλλογική ζωή με στόχο την 

εκπλήρωση της αποστολής του Σχολείου. 
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10 Μαρτίου 2021 

           Ο Διευθυντής 
 
 
 
 
                                                              ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                                ΧΗΜΙΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγές 

• Ν. 4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) 

• Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) 

• Αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης 

της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-

2019) 

• Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) 

 

 
Εγκρίνεται 

Ο/ΗΣυντονιστής/ρια Εκπαιδευτικού Έργου 

(οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του 

Σχολείου) 

 

 
………………………………………………………… 

Ημερομηνία: …………………………………………………. 

Ο/Η Διευθυντής/ρια Εκπαίδευσης. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 

Ημερομηνία: …………………………………………………. 
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