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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. Με τον όρο «Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής» εννοούμε το σύνολο των όρων 

και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, 

μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να 

αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα 

εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, με αμοιβαίο σεβασμό, 

με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά 

δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του 

σύγχρονου Σχολείου.  

“Πειθαρχία μήτηρ της ευπραξίας”. 

 

1.2. Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της 

ευνομούμενης κοινωνίας. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να 

εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της 

δημοκρατικής κοινωνίας. Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας 

προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών. Κάθε μαθητής είναι μια 

ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να 

την αναπτύσσει ελεύθερα μέσα στην ομάδα. 

 

1.3. Το Σχολείο οφείλει να προσέξει την κοινωνική διάσταση του μαθητή ως μέλους της 

ομάδας. Έτσι καταξιώνεται η προσωπικότητα του μαθητή, αποκτά κοινωνική 

υπόσταση και καλλιεργεί συλλογική συνείδηση. Το άτομο καταξιώνεται ως μέλος της 

ομάδας. Το Σχολείο λοιπόν, με την αγωγή που προσφέρει, έχει το δύσκολο ρόλο να 

συμβιβάσει το άτομο με την κοινωνία. Το άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό 

και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Δικαιούται 

δηλαδή ελευθερίας η οποία γεννά ασφάλεια και υπευθυνότητα. 

 
 

1.4. Παράλληλα όμως η κοινωνία νομιμοποιείται να απαιτήσει τη συνεισφορά του ατόμου 

στην ομαλή λειτουργία της. Αυτό  αποτελεί μία μεγάλη δυσκολία στην αγωγή την οποία 

ασκεί το Σχολείο, γιατί οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία με την κοινωνική ευθύνη. Γι' 
αυτό το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής δεν πρέπει να έχει στατικό 
χαρακτήρα και τη μορφή ενός απλού καθηκοντολογίου, αλλά να συνδέεται 
δυναμικά με το περιβάλλον και την εποχή και να ενσωματώνει όχι μόνο την 
οργανωτική άποψη της σχολικής πειθαρχίας αλλά και την παιδαγωγική. 
 

1.5. Επομένως, ένα Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής πρέπει να είναι 
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προσαρμοσμένο στην ιδιαίτερη κατάσταση που προκύπτει κάθε φορά από την 

παιδαγωγική αποστολή κάθε βαθμίδας και σχολείου, να είναι προϊόν συνεργασίας και 

συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, να προϋποθέτει 

συγκεκριμένους τρόπους και μέσα πειθάρχησης, με έμφαση στην πρόληψη και όχι στη 

θεραπεία, να αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών, να προάγει την 

προσαρμογή και την υπευθυνότητα και τέλος, να περιέχει λογικές, γενικά αποδεκτές, 

κατανοήσιμες και εφαρμόσιμες διατάξεις. 

 

 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

2.1. Δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες και όλους ανεξάρτητα από το φύλο, το χρώμα την 

εθνότητα, την κοινωνική προέλευση, τις θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, την 

ηλικία, τη σωματική υγεία και ακεραιότητα. 

• Αναγνωρίζουμε ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός˙ είμαστε όλοι ίσοι, αλλά 

όχι ίδιοι. 

• Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο. 

• Προασπιζόμαστε την ακεραιότητα της προσωπικότητάς του. 

 

2.2. Η συμπεριφορά μας πρέπει να σηματοδοτεί τον ρόλο και τη σχέση μας προς τους 

άλλους, χωρίς να προκαλούμε αισθήματα ανωτερότητας ή κατωτερότητας. 

 

2.3. Αναγνωρίζουμε τις καθορισμένες αρμοδιότητες των άλλων και φροντίζουμε ώστε η 

στάση μας και η συμπεριφορά μας να μην έρχεται σε σύγκρουση με αυτές. 

 

2.4. Επιδιώκουμε να γνωρίσουμε τις απόψεις των άλλων και υποστηρίζουμε το δικαίωμα 

έκφρασης. 

 

2.5. Δεχόμαστε τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και σεβόμαστε το δικαίωμα της 

μειοψηφίας να εκφράζει τις απόψεις της. 

 

2.6. Επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με τους άλλους και αναζητούμε τρόπους 

συνεργασίας ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες και αντιρρήσεις. 

 

2.7. Συμβάλλουμε στην αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με όλα τα όντα στη φύση και 

είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. 
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2.8. Αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα και ευπρέπεια των χώρων και της λειτουργίας τους 

και φροντίζουμε ώστε η συμπεριφορά μας και η εμφάνισή μας να είναι ανάλογες. 

 

2.9. Προασπιζόμαστε τα ανθρώπινα  δικαιώματα. Οι υποχρεώσεις μας όμως προς το 

σύνολο υπερισχύουν του ατομικού μας συμφέροντος. 

 

2.10. Τηρούμε πάντα τους κανονισμούς της Σχολικής Κοινότητας, ακόμη και όταν 

διαφωνούμε με αυτούς. Η προσπάθεια για αναθεώρησή τους σε καμία περίπτωση δεν 

συνεπάγεται την παράβασή τους. 

 

 

3. ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 
 

3.1. Η διάρκεια του σχολικού και διδακτικού έτους καθώς και οι αργίες όλων των σχολείων 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από τη νομοθεσία του κράτους και τις 

αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το σχολικό 

έτος για όλα τα σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του 

επόμενου έτους. 

 

Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει για το Λύκειο στις 30 Ιουνίου. 

Τα μαθήματα και οι εξετάσεις γίνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Τα 

μαθήματα όλων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρχίζουν στις 11 

Σεπτεμβρίου και λήγουν περίπου στις 20 Μαΐου (καθορίζεται με υπουργική απόφαση). 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών έναρξης και λήξης των 

μαθημάτων από το Υπουργείο Παιδείας, οι γονείς και οι μαθητές ενημερώνονται από τη 

Διεύθυνση του Σχολείου. 

 

3.2. Ο χρόνος διδασκαλίας των μαθημάτων του Λυκείου χωρίζεται στις ακόλουθες 

περιόδους: 

α. Α΄ Τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου - 20 Ιανουαρίου 

β. Β΄ Τετράμηνο: από 21 Ιανουαρίου - μέσα Μαΐου. 

 

 
4. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

κρατικού προγράμματος, τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τις άδειες 
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παρέκκλισης του Υπουργείου Παιδείας και τα δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης. 

 

Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας 

(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες οι 

γονείς ενημερώνονται σχετικά. 

 

5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 
 

5.1. Για να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός του επόμενου σχολικού έτους, 

το Σχολείο θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών όσο το 

δυνατόν νωρίτερα. Για το λόγο αυτό οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που ήδη φοιτούν 

στο Σχολείο είναι απαραίτητο: 

• Να υποβάλουν δήλωση επανεγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος μέσα στις 

προθεσμίες που ορίζονται σε ειδική εγκύκλιο του Σχολείου, η οποία αποστέλλεται 

στους γονείς το μήνα Μάρτιο. 

• Να οριστικοποιήσουν την εγγραφή έως την υποδεικνυόμενη από το Σχολείο 

καταληκτική ημερομηνία. 

 

5.2. Για την εγγραφή νέων μαθητών οι γονείς-κηδεμόνες τους θα πρέπει: 

• Να καταθέσουν στη Γραμματεία του Σχολείου αίτηση εγγραφής υποψηφίου 

συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. 

• Να γνωρίζουν ότι ο υποψήφιος μαθητής γίνεται δεκτός, εφόσον υπάρχουν κενές 

θέσεις, πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής που ορίζονται στο άρθρο 9Α παρ.8  της 

απόφασης  72367/ΓΔ4/24.06.2021 (ΦΕΚ 2675/2021) και λάβουν σχετική 

ειδοποίηση. 

• Αφού ειδοποιηθούν ότι ο υποψήφιος μαθητής γίνεται δεκτός, να οριστικοποιήσουν 

την εγγραφή του καταθέτοντας στη Γραμματεία του Σχολείου τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (σχετικές πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία) και 

καταβάλλοντας το οριζόμενο κάθε χρόνο ποσό έναντι των διδάκτρων, όπως 

καθορίζεται στη σύμβαση που έχουν υπογράψει. 

 

5.3. Επιτρέπεται η απευθείας μετεγγραφή μαθητή από το Σχολείο σε άλλο ιδιωτικό ή 

δημόσιο σχολείο ή από δημόσιο/ιδιωτικό σχολείο στο Σχολείο μας καθ’όλη τη διάρκεια 

του σχολικού έτους (άρθρο 7 Ν. 4713/2020 Εκσυγχρονισμός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις) 
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6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 
 

Κάθε μαθητής/τρια οφείλει: 

 

6.1. Να συμβάλλει στην ομαλή και εποικοδομητική διεξαγωγή του μαθήματος και 
των σχολικών εκδηλώσεων, με την προσοχή, τη σοβαρότητα και το ενδιαφέρον 
του/της. 
 

Ειδικότερα: 
• Να παρευρίσκεται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική 

ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό 

έργο που θα ακολουθήσει. Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού 

είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί μαθητές αλλόθρησκοι ή ευρύτερα 

διαφορετικοί από τη συμπαγή πλειοψηφία του σχολείου. Οι 

ετερόδοξοι/αλλόθρησκοι έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. 

Παράλληλα όμως έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού 

συμμετοχής των υπολοίπων. Το σχολείο είναι απαραίτητο να αποδίδει στο σημείο 

αυτό τη δέουσα σημασία, όπως και σε ευρύτερα ζητήματα διαφορετικότητας 

προστατεύοντας τις κοινωνικές ταυτότητες των ατόμων και αποτρέποντας την 

εγκαθίδρυση διαχωριστικών γραμμών. 

• Σε περίπτωση πρωινής καθυστέρησης η είσοδος στην τάξη θα γίνεται μόνο με 

σημείωμα που θα παίρνει από τη Διεύθυνση του σχολείου. 

• Να μην απομακρύνεται κατά τα διαλείμματα από τον χώρο του Σχολείου. Σε 

αντίθετη περίπτωση διαπράττει πολύ σοβαρό παράπτωμα. 

• Να γνωρίζει ότι η οικειοποίηση ξένης εργασίας, όπως και η αντιγραφή σε τεστ, 

πέραν της βαθμολόγησης με μηδέν, επιφέρει και μείωση στον χαρακτηρισμό της 

συμπεριφοράς. 

 

6.2. Να σέβεται τον χώρο του Σχολείου και να φέρεται με ευπρέπεια προς τους/τις 
καθηγητές/τριες, το προσωπικό του Σχολείου και προς τα άλλα παιδιά. 

 

• Να φροντίζει να μην προκαλεί φθορές ή ρύπανση και να διατηρεί τον χώρο του 

Σχολείου καθαρό, με αποφυγή κάθε ρύπανσης με συνθήματα ή έντυπα 

ανακοινώσεων τα οποία θα πρέπει να αναρτώνται σε καθορισμένο για αυτή την 

χρήση χώρο. 

• Να μην καταναλώνει στις σχολικές αίθουσες τρόφιμα και αναψυκτικά. 

• Να σέβεται τη ρητή απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους του 
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Σχολείου. 

• Να διατηρεί την εμφάνισή του/της απλή και επιμελημένη. Ειδικότερα στο μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής, οι μαθητές/τριες πρέπει να προσέρχονται με αθλητική 

περιβολή, όπως αυτή ορίζεται από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια. 

Διαφορετικά, με βάση τη νομοθεσία, επιβάλλεται ωριαία απομάκρυνση. Επίσης 

όσοι/όσες συμμετέχουν σε παρελάσεις ή άλλες επίσημες εκδηλώσεις πρέπει να 

φορούν την καθιερωμένη επίσημη στολή του Σχολείου. 

 

6.3. Όσον αφορά στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών να γνωρίζει ότι: 
• Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση κινητών 

τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών στους χώρους του Σχολείου (ΥΑ 

Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ). 

• Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και 

οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα 

επεξεργασίας εικόνας και ήχου 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. 

• Απαγορεύεται αυστηρά η φωτογράφιση, η μαγνητοφώνηση και η βιντεοσκόπηση 

οποιουδήποτε προσώπου μέσα στο χώρο του Σχολείου και στον προαύλιο χώρο 

αυτού χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Διεύθυνση. Το παράπτωμα κρίνεται πολύ 

σοβαρό και επιφέρει την ανάλογη ποινή. 

• Απαγορεύεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στον δικτυακό τόπο 

και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σχολείου, χωρίς τη ρητή τους συγκατάθεση. 

Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του Ν.4624/2019, στο μέτρο που 

από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των 

δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά 

συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου 

φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι 

κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Το Σχολείο 

διατηρεί Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι αναρτημένη 

και άμεσα διαθέσιμη και προσβάσιμη στον δικτυακό του ιστότοπο 

https://teenschool.gr/politiki-aporritoy/ .  
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7. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
 

7.1. Το Σχολείο θεωρεί τα παρακάτω παραπτώματα των μαθητών ως σοβαρές 

παραβάσεις του Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και τα αντιμετωπίζει 

αναλόγως 

α. Η ηθελημένη φθορά αντικειμένων και η φθορά ή ρύπανση των χώρων του σχολείου. 

β. Η φθορά ή η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο μαθητή/τρια. 

γ. Η ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά προς άλλο μαθητή: άσκηση σωματικής, 

λεκτικής (κοροϊδία, προσβολές, κτλ.) και έμμεσης βίας (διάδοση ψευδών φημών, 

αποκλεισμό από ομαδικές δραστηριότητες, απομόνωση, κτλ.) προς τους άλλους. 

δ. Η αναιδής και προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή/τρια και προς μέλος του 

προσωπικού του Σχολείου. 

 

7.2. Οι παραπάνω περιπτώσεις εκφράζουν μορφές βίας, που σε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπει το Σχολείο, γι’ αυτό και οι επιπτώσεις είναι βαρύτερες. Είναι αυτονόητο ότι οι 

συνέπειες θα είναι σε κάθε περίπτωση ανάλογες με τη βαρύτητα του παραπτώματος 

και πάντοτε αιτιολογημένες. Για τις περιπτώσεις της 7.1. α. η αποκατάστασης της 

φθοράς κρίνεται απαιτητέα. 

 

7.3. Το Σχολείο εφαρμόζει Πολιτική για τον Σχολικό Εκφοβισμό (Bullying), η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού (Παράρτημα Ι). Η Πολιτική 

αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται και τυχόν παραβίασή της θα θεωρείται παράπτωμα και 

θα λαμβάνονται τα ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 

8 του παρόντος. 
 

 

 

8. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΦΕΚ Β΄ 120/23.01.2018, άρθρο 31). 

 

8.1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε 

ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που 

απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση 

των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν 

την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους 

τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές 

εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία σχολικής διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε 
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παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. 

 

8.2. Σε περιπτώσεις μαθητών/τριών που δεν βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους, τα 

παιδαγωγικά μέτρα που προβλέπονται από την νομοθεσία είναι τα εξής: 

α) Παρατήρηση 

β) Επίπληξη 

γ) Αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας 

δ) Αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών 

ε) Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

 

Τα δυο πρώτα παιδαγωγικά μέτρα μπορούν να αξιοποιηθούν από κάθε 

διδάσκοντα/ουσα και τα τέσσερα πρώτα από τον Διευθυντή του Λυκείου. Ο Σύλλογος 

Διδασκόντων μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα παραπάνω μέτρα. 

 

8.3. 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. Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο 

Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. 

 

8.4. 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 Διευθυντή του σχολείου. 

 

8.5. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της 

επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί 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. 

 

8.6. Οι γονείς ενημερώνονται με επιστολή από τη Διεύθυνση, όταν ένα παιδί 

συμπληρώσει 8 (οκτώ) ωριαίες απομακρύνσεις, οι οποίες ισοδυναμούν με μία ημέρα 

αποβολής. Σε περίπτωση αποβολής (μίας ή δύο ημερών) από τα μαθήματα, ο/η 

μαθητής/τρια προτρέπεται να ενημερώσει ο ίδιος πρώτα τους γονείς του και την 

επόμενη ημέρα ακολουθεί η ενημέρωση των γονέων από τη Διεύθυνση. Οι 

μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ώρες της αποβολής στο Σχολείο και 

απασχολούνται όπως ο Δ/ντής ή/και το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίσουν. 



 
12 

9. ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 
 

9.1. Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου 

χαρακτηρίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών με μία ένδειξη (Α, Β, Γ) με βάση 

το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής. 

 

9.2. Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός 

ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους (ΦΕΚ Β΄ 

120/23.01.2018, άρθρο 32). Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες 

που διέπουν τη σχολική ζωή. Με βάση την τήρηση των κανόνων αυτών, κατά τη λήξη 

του διδακτικού έτους χαρακτηρίζεται η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών. Ιδιαίτερα εκτιμάται για τους μαθητές η έκφραση ειλικρινούς 

αλληλεγγύης προς τους συμμαθητές/συναδέλφους τους. Η διαγωγή μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή». 

 

Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός της διαγωγής έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και 

αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη 

παιδαγωγική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Επομένως, κανένας 

χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών/τριών δεν αναγράφεται πλέον 

στους τίτλους σπουδών οι οποίοι εκδίδονται. 

 

 

10. ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 
 

10.1. Αριστείο προόδου από το Σχολείο απονέμεται στο τέλος του διδακτικού έτους σε 

μαθητές/τριες με γενικό βαθμό τουλάχιστον 18  και συμπεριφορά Α στα δύο τετράμηνα. 

Αριστείο προόδου από το Υπουργείο Παιδείας απονέμεται στην αρχή της επόμενης 

σχολικής χρονιάς σε μαθητές/τριες με γενικό βαθμό τουλάχιστον 18  και διαγωγή 

«εξαιρετική». 

 

10.2. 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 ισοβάθμησαν. 

 

10.3. 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». 
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10.4. 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. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
 

11.1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών εξαρτάται, εκτός από την επίδοσή 

τους, και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού 

έτους. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα και καταχωρίζονται 

όλες στο βιβλίο φοίτησης, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα 

MySchool. 

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των 

απουσιών κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι απουσίες δεν διακρίνονται πλέον 

σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες (ΦΕΚ Β΄ 120/23.01.2018, άρθρο 28). 

 

11.2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών 

του/της δεν υπερβαίνει τις εκατό δεκατέσσερις (114). 

 

11.3. 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 φοίτησή τους στην ίδια τάξη. 

 

 

12. ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 
 

Τα παραπάνω αναφερόμενα στα κεφάλαια 1-11 του Πλαισίου Λειτουργίας δύνανται να 

αποτελέσουν το υλικό για την κατάλληλη σύνταξη του εγκολπίου του μαθητή/μαθήτριας. 

 

 

13. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
 

13.1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ 

ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. (ΦΕΚ Β΄ 120/23.01.2018, άρθρο 29). Ο κηδεμόνας κάθε 

μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα στο 

σχολείο τους λόγους της απουσίας (με τηλεφωνική επικοινωνία ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο). 
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13.2. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση αυτή του κηδεμόνα, το Σχολείο οφείλει να 

ενημερώνει τηλεφωνικά για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται 

τους λόγους της απουσίας τους. Επίσης, ο/η καθηγητής/τρια τάξης κάθε τμήματος, σε 

τακτικές συναντήσεις με τους γονείς, μέσα στο πλαίσιο της γενικής αμοιβαίας 

πληροφόρησης και συνεργασίας, τους ενημερώνει για τον αριθμό απουσιών του 

παιδιού τους. 

 

13.3. Επιπλέον, η Διεύθυνση ενημερώνει ηλεκτρονικά για τον αριθμό των απουσιών τους 

γονείς, σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή 

πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες. Μετά την πρώτη ενημέρωση οι 

γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες κάθε μήνα, 

εφόσον υπάρξει μεταβολή στον συνολικό αριθμό των απουσιών. 

 

 

14. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος, το σχολείο πραγματοποιεί σχολικούς 

περιπάτους, εκπαιδευτικούς πλόες, ημερήσιες επισκέψεις και εκδρομές σε 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία καθώς και διάφορα πολιτιστικά δρώμενα. Οι 

εκδηλώσεις αυτές εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η συμμετοχή όλων 

των μαθητών είναι υποχρεωτική, ενώ θα τηρείται κατά τα δέοντα, απουσιολόγιο. 

 

 

15. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
 

«Ουδέν μορφώνει όσο το παράδειγμα, ουδέν επιβάλλει όσον η ευπρέπεια»  

 

15.1. Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη 

διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει 

να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ 

τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις 

χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση 

συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και 

το Διευθυντή του σχολείου. 

 

15.2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις 

προτάσεις των άλλων. Όταν έχουν άλλη άποψη, πρέπει να την υπερασπίζονται με 

επιχειρήματα και διάλογο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη 
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που συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και αυτή ισχύει για τη σχολική 

μονάδα. Αυτή η δημοκρατική αρχή αποτελεί κανόνα της συλλογικής λειτουργίας του 

σχολείου. 

 

15.3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα 

τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να συζητούν 

μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να 

προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων 

επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαιτούν 

ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους. 

 

15.4. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου πρέπει να επιδιώκουν την κατακόρυφη συνεργασία 

και να εξετάζουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων 

ενός κλάδου μέσα στο σχολείο. 

 

15.5. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι καθοδηγητικός και η 

επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί 

με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. 

 

15.6. Δεδομένου ότι στο Σχολείο λειτουργεί αποκλειστικά ο τομέας ναυτικών επαγγελμάτων 

οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιδιώκουν να καλλιεργούν το αίσθημα ευθύνης ιδιαίτερα 

έχοντας υπόψιν ότι οι μαθητές και μαθήτριες πρόκειται να αποτελέσουν τα μελλοντικά 

στελέχη και τους αξιωματικούς της ελληνικής ναυτιλίας. 

 

15.7. Η μορφή και το ύφος της γλώσσας των εκπαιδευτικών, η κοινωνική τους ζωή και η 

γενικότερη παρουσία τους δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές, ιδίως 

των μικρότερων ηλικιών, αλλά και για τους πολίτες των μικρότερων κοινωνιών. Είναι, 

επομένως, ανάγκη να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την 

εικόνα του εκπαιδευτικού. 

 
15.8. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα 

μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την 

αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι ευνομούμενη 

ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί για τους μαθητές παράδειγμα 

δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής. 

 

15.9. Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, 

τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο 
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και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης του μαθητή. Γι' αυτό ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει κάθε πρόβλημα προσαρμογής των 

μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι θα μπορεί 

να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς 

και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του. 

 

15.10. Η ενημέρωσή του εκπαιδευτικού πάνω σε θέματα υγείας των μαθητών του κρίνεται 

απολύτως αναγκαία, γιατί θα του επιτρέψει να προσαρμόσει ανάλογα τη συμπεριφορά 

του και θα τον προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις του μαζί τους. 

 

15.11. Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να 

οργανώνει τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών. Χρέος του είναι να αξιοποιεί τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα των μαθητών, να διευρύνει διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους στις 

διάφορες δραστηριότητες και να τους ωθεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

 

15.12. Ο εκπαιδευτικός έχει συχνή καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές 

μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και τους διαδρόμους του 

σχολείου κατά τα διαλείμματα, και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του 

σχολείου. Αυτή η πολλαπλή επικοινωνία του με τους μαθητές πρέπει να γίνεται με 

ιδιαίτερη προσοχή και με τους όρους που επιβάλλει μια έντιμη παιδαγωγική σχέση, η 

οποία σημαίνει: 

(α) Ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για το 

μαθητή. 

(β) Σεβασμό στην προσωπικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές, 

πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή, πράγμα που 

επιβάλλεται και από την πολυπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας μας. 

(γ) Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με παράλληλη 

απαίτηση να υπάρχει σεβασμός σε αυτούς τους κανόνες και από την πλευρά των 

μαθητών. 

(δ) Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο, 

με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. 

(ε) Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η εξασφάλιση της ευταξίας για την 

αποδοτική λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα αλλά και για την καλλιέργεια 

της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές. 

 

15.13. Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος 

επικοινωνίας εκπαιδευτικών - μαθητών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά 
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στην πράξη και πρέπει να στηρίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία: 

(α) Στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν τις ερωτήσεις και δίνουν τις 

απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και γενικά στον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν τους μαθητές. 

(β) Στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές τους. 

(γ) Στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην 

τάξη και στην αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες. 

(δ) Στη συχνότητα με την οποία καταφεύγουν στο Διευθυντή του σχολείου για να 

αντιμετωπίσει προβλήματα που αναφύονται μέσα στην τάξη και τα οποία θα 

μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι. 

 

15.14. Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της 

περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία 

διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να 

ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την 

υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν. 

 

15.15. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της 

παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται 

με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την 

αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς 

και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας. 

 

15.16. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του 

συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική 

επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις 

και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο. 

 

15.17. Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται 

συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες 

θα μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων θα ήταν χρήσιμο να μην υπάρχει μεγάλη 

διασπορά των ωρών ενημέρωσης κατά τη διάρκεια εβδομάδας. 

 

 

16. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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«Οραματιζόμαστε τη σχολική αυτή μονάδα, ως μία κυψέλη μάθησης, γνώσης και αριστείας 

που θα προετοιμάζει και θα γαλουχεί από τρυφερή ηλικία νέους και νέες, για να γίνουν μια 

μέρα οι ηγέτες, που τόσο έχει ανάγκη η Ελληνική Ναυτιλία».  

καπτ. Παναγιώτης Τσάκος 

  

16.1. Ο Διευθυντής του σχολείου όντας ανώτερος ιεραρχικά, έχει τις περισσότερες ευθύνες 

αλλά και μπορεί να εμπνέει τα μέλη της σχολικής κοινότητας στην κατεύθυνση της 

φιλοσοφίας του σχολείου. Ευθύνεται για την οργάνωση, το συντονισμό και την 

πραγματοποίηση του έργου μέσα στο σχολείο και ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση 

των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού. 

 

16.2. Οι  εντολές και οι οδηγίες του Διευθυντή που απορρέουν μόνο από τη νόμιμη εξουσία 

του είναι συχνά ατελέσφορες για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του 

σχολείου, αν δε στηρίζονται στις αρετές και στην προσωπική επίδραση του σε 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. 

 

16.3. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του Διευθυντή του σχολείου 

περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.  

 
Πιο συγκεκριμένα: 

α) Όταν ο Διευθυντής επικοινωνεί με τους μαθητές, όταν απευθύνεται σε αυτούς ή 

αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα, πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα γι’ 

αυτούς. Η παιδαγωγική του ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς 

κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου. 

β) Ακραία συμπεριφορά προς τους μαθητές, με αυταρχικό πνεύμα και 

χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και προσβλητικούς, πρέπει να θεωρείται αρνητικό 

στοιχείο. Περισσότερο πρέπει να χρησιμοποιεί τον έπαινο, τις παραινέσεις, τις 

συμβουλές και, γενικότερα, θετικά κίνητρα. 

γ) Ο Διευθυντής στις σχέσεις του με τους μαθητές δεν πρέπει να δείχνει έλλειψη 

ενδιαφέροντος για όσα γίνονται στο σχολείο ούτε να αμελεί να κάνει αισθητή την 

παρουσία του. Αποκλίσεις από τους κανόνες του σχολείου και γενικά τη σωστή 

μαθητική συμπεριφορά οφείλει να τις παρατηρεί και να τις αντιμετωπίζει με 

παιδαγωγική ευθύνη, να κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις, να ανακαλεί στην τάξη αυτούς 

που διέπραξαν παραπτώματα και, αν χρειαστεί, να τους τιμωρεί. Ο γενικός κανόνας 

ο οποίος πρέπει να ισχύει είναι ότι τα θετικά κίνητρα είναι περισσότερο 

αποτελεσματικά από τα αρνητικά. 

 

16.4. Η πρόσβαση των μαθητών στο Γραφείο του Διευθυντή πρέπει να γίνεται άνετα και 
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ανεμπόδιστα. Η συζήτηση με τους μαθητές και η επικοινωνία μαζί τους πρέπει να 

γίνονται ελεύθερα αλλά και με τον πρέποντα σεβασμό εκ μέρους τους. Η επικοινωνία 

αυτή δε σημαίνει υιοθέτηση της απόλυτης ισοπέδωσης, η οποία αποδυναμώνει την 

παιδαγωγική λειτουργία του ρόλου του. Η δημοκρατική επικοινωνία έχει κανόνες και 

όρια συμπεριφοράς, αναγνωρίζει ρόλους και απαιτεί από τους φορείς διάθεση να 

υπερασπιστούν το ρόλο τους. Ο Διευθυντής γνωρίζει ότι η αγωγή και η μόρφωση δεν 

γίνονται με αυτοεξέλιξη. Χρειάζεται τη διαμεσολαβητική παρέμβαση του ώριμου 

εκπαιδευτικού και, ακόμη περισσότερο, του Διευθυντή. 

 

16.5. Ο Διευθυντής οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση τη συμπεριφορά του προς 

τους μαθητές, γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για ισότιμη και 

δίκαιη συμπεριφορά προς όλους. Οφείλει να χρησιμοποιεί με δικαιοσύνη και χωρίς 

διακρίσεις, τα οποιασδήποτε μορφής κίνητρα, θετικά ή αρνητικά. 

 

16.6. Ο Διευθυντής έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη 

πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Με τη συνεργασία 

και την κοινή προσπάθεια επιλύονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται. Οι αποφάσεις του Διευθυντή του σχολείου για 

θέματα που αφορούν άμεσα τους γονείς και τους μαθητές έχουν μεγαλύτερο κύρος, 

όταν προκύπτουν ύστερα από συνεργασία με τους γονείς. 

 

16.7. Ο Διευθυντής φροντίζει ώστε στην επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου, τους γονείς, τους μαθητές και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας να 

εξασφαλίζει την "έντιμη" διοικητικά και παιδαγωγικά σχέση, να αναγνωρίζει και να 

κατοχυρώνει το ρόλο της κάθε πλευράς. Κάθε παράγοντας της σχολικής κοινότητας 

ασκεί έναν ιδιαίτερο ρόλο, που έχει το δικό του περιεχόμενο και τη δική του σημασία. 

Ο Διευθυντής του σχολείου οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να 

ασκεί ο καθένας σωστά το ρόλο του. 

 

16.8. Ο Διευθυντής του σχολείου με τις εμπειρίες και τις εξειδικευμένες γνώσεις του στον 

τομέα της διοίκησης και της εκπαίδευσης οφείλει να δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας 

κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σ αυτόν και τους εκπαιδευτικούς και να εξασφαλίζει 

τη συναίνεση και τη συνεργασία τους. 

 

16.9. Ο Διευθυντής του σχολείου στον τομέα άσκησης του εκπαιδευτικού έργου θα πρέπει 

να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου του να ικανοποιούν την 

ανάγκη για αναγνώριση της προσωπικότητας και της αξίας τους από το περιβάλλον. 

Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη σχεδίαση 
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και οργάνωση της εργασίας τους καθώς και στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν. 

Εξυπακούεται ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι αμφίδρομη. 

 

16.10. Ο Διευθυντής του σχολείου πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί το σημαντικό 

ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, να 

παραδέχεται και να εκτιμά την προσωπικότητα του άλλου, να αναπτύσσει θετικές 

στάσεις απέναντι στους υφισταμένους του και να ικανοποιεί βασικές ανάγκες τους. 

 

 

17. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ 
 

17.1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη να υλοποιεί 

τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Στο έργο του σχολείου περιλαμβάνονται τρεις κυρίως εκπαιδευτικοί 

σκοποί: 

α) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των γνωστικών και των νοητικών ικανοτήτων των 

μαθητών. 

β) Η συναισθηματική καλλιέργεια για την αποδοχή αρχών που θα στηρίξουν τις αξίες 

τους και θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση 

για τη ζωή και την κοινωνία. 

γ) Η καλλιέργεια και διεύρυνση των ψυχοκινητικών ικανοτήτων του μαθητή για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. 

 

17.2. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των 

μαθήματων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος. 

 

17.3. Παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, εφόσον, χρειασθεί 

παρεμβαίνει διορθωτικά. 

 

17.4. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάθεση στο 

διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθήματων στις τάξεις και τα τμήματα. 

 
17.5. Οργανώνει τον καταμερισμό́ των εργασιών στα μέλη του, έτσι ώστε να αξιοποιούνται 

οι δυνατότητες όλων των μελών του και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η 

ομαλή́ λειτουργιά της σχολικής μονάδας. 

 

17.6. Αποφασίζει, την ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, την οργάνωση 

επισκέψεων και εκδηλώσεων που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία. Με τον τρόπο 
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αυτό ευαισθητοποιούνται και προβληματίζονται οι μαθητές και διαμορφώνουν θετικές 

στάσεις και συμπεριφορές. 

 

17.7. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την ευθύνη για την ποιοτική βελτίωση και την 

αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων. 

 

17.8. Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περίπατων ή επισκέψεων, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

 

17.9. Ενημερώνει, σε συνεργασία με το Διευθυντή, τους γονείς και κηδεμόνες, τουλάχιστον 

κάθε τρίμηνο ή τετράμηνο, σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των 

μαθητών. Η ενημέρωση γίνεται εκτός των ωρών εργασίας του σχολείου. 

 

17.10. Αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία για την κάλυψη των ωρών του ωρολογίου 

προγράμματος σε εκπαιδευτικούς του ιδίου σχολείου σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

17.11. Αποφασίζει για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών (σύμφωνα με τις 

σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας), για την προαγωγή, απόλυση, 

παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα 

σχετικά στοιχειά και τη βαθμολογία που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία, σύμφωνα 

με τις σχετικές διατάξεις. 

 

17.12. Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές. 

Στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής, 

τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του. 

 

 

18. ΓΟΝΕΙΣ 
 

18.1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι οι 

κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. 

Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή. 

 

18.2. Οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το 

Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη 

φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για 

όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
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του στο σχολείο. 

 

18.3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο 

μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί 

σχετικά είναι ο κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το 

σχολείο. 

 

18.4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να 

υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το 

σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του κηδεμόνα για κάποιες άλλες 

εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία 

εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή. 

 

18.5. Ο κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά 

οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την 

επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο. 

 

18.6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των 

Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη 

συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι 

το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του 

Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως 

της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και 

το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των 

εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

 

18.7. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι 

επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους 

ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο 

έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο 

κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει 

το μορφωτικό έργο του. 

 

19. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID 19 
 

Το Σχολείο λαμβάνει μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 

έχοντας την υποχρέωση να εφαρμόζει τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα που ορίζονται με 

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τις σχετικές Εγκυκλίους που εκδίδονται από τα 
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αρμόδια Υπουργεία.  Συνεπακολούθως τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές οφείλουν 

να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Σχολείου στα θέματα που αφορούν το θέμα 

αυτό (πχ πιστοποιητικά εμβολιασμού, διαγνωστικά tests, εφαρμογή προστατευτικών 

μασκών, χρήση αντισηπτικών κλπ). 

 

 

20. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
 

20.1. Το παρόν «Πλαίσιο Οργάνωσης» προτείνει ένα σύνολο κανόνων και αρχών που 

έχουν ως στόχο τη ρύθμιση της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και της Σχολικής 

Κοινότητας στο σύνολό της, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλότητα, η τάξη και η ευρυθμία, 

να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να βελτιστοποιείται η παρεχόμενη παιδεία. 

Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συναίνεση όλων των συντελεστών της 

σχολικής ζωής, η από μέρους τους συνειδητή αποδοχή των κανόνων που 

περιλαμβάνει και η έμπρακτη βούληση της εφαρμογής των κανόνων αυτών. 

 

20.2. H εγγραφή του μαθητή στο σχολείο σημαίνει και αποδοχή, εκ μέρους αυτού και των 

κηδεμόνων του, όλων ανεξαιρέτως των όρων του παρόντος κανονισμού. Ο κανονισμός 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του «ΤΣΑΚΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ» (www.teenschool.gr), ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος σε 

όλους. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 682/77 (Α’ 

244) μετά την εγγραφή του μαθητή, τόσο ο μαθητής όσο και ο κηδεμόνας του (εφόσον 

πρόκειται για ανήλικο μαθητή) παραλαμβάνει αντίγραφο του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας. Η παραλαβή συνιστά δήλωση αποδοχής του Κανονισμού. 

 

20.3. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή τροποποιήσει άρθρα και 

διατάξεις του Πλαισίου Οργάνωσης εφόσον το κρίνει επιβεβλημένο ή σκόπιμο. Για 

οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο του κανονισμού, μετά την αρχική του έγκριση, 

η Διοίκηση του Σχολείου έχει την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους 

συντελεστές της σχολικής ζωής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ (“BULLYING”) 

 

Με το παρόν κείμενο ορίζεται το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και παρέχεται 

πληροφόρηση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προβαίνει το Σχολείο προκειμένου να 

αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό. 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται όλο 

και πιο συχνά σε πολλές χώρες του κόσμου. Ο σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται στη χρήση 

βίας μεταξύ μαθητών ή συνομήλικων παιδιών με στόχο να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση. 

Εμφανίζεται με τη μορφή του λεκτικού εκφοβισμού (κοροϊδία, διακρίσεις, σεξουαλικά σχόλια), 

του κοινωνικού εκφοβισμού (διάδοση φημών, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, 

απομόνωση από την ομάδα), του σωματικού εκφοβισμού (χτυπήματα, σπρωξίματα, 

κλωτσιές), του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (εκβιασμός μέσω διαδικτύου και email, μέσω 

μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο). 

 

Άλλοι ορισμοί του φαινομένου: 

 

Αρνητικές πράξεις που συνιστούν εκφοβισμό είναι η σωματική ή λεκτική δράση που έχει 

εχθρικό κίνητρο, έχει αρνητική επίδραση στα θύματα, επαναλαμβάνεται στον χρόνο και 

εμπεριέχει μια διαφορά δύναμης ανάμεσα στον θύτη και το θύμα (Craig & Pepler, 2003). 

 

Ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν εκτίθεται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια 

κάποιου χρονικού διαστήματος στις αρνητικές πράξεις ενός ή περισσοτέρων μαθητών 

(Olweus, 1991;1999). 

 

Εκφοβισμό αποτελεί οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά που μπορεί να έχει σωματικές ή 

ψυχολογικές συνέπειες για τον δέκτη (Bosworth et. al., 1999). 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
 

Στο Σχολείο ΔΕΝ επιτρέπεται: 

ü Να σπρώχνουμε, να κλωτσάμε, να χτυπάμε και γενικότερα να προκαλούμε πόνο ή να 

τραυματίζουμε ηθελημένα τους συμμαθητές μας. 

ü Να παρακινούμε κάποιον απ’ τους συμμαθητές μας να μην κάνει παρέα με κάποιον 

άλλον συμμαθητή μας. 
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ü Να κοιτάζουμε με επίμονα ή με απειλητικό ύφος κάποιον συμμαθητή μας ή να λέμε 

άσχημα πράγματα για έναν συμμαθητή μας πίσω από την πλάτη του. 

ü Να κρύβουμε, να λερώνουμε, να κλέβουμε ή να καταστρέφουμε πράγματα κάποιου 

συμμαθητή μας. 

ü Να απειλούμε έναν συμμαθητή μας με οποιονδήποτε τρόπο για να μας δώσει χρήματα 

ή πράγματα. 

ü Να κοροϊδεύουμε η να λέμε προσβλητικά και υποτιμητικά σχόλια, για την καταγωγή, τη 

φυλή, την οικογένεια, το ντύσιμο, την οικονομική κατάσταση ή την εξωτερική εμφάνιση 

κάποιου.  

ü Να βρίζουμε , να ειρωνευόμαστε, να κάνουμε απρεπείς χειρονομίες και απρεπή σχόλια 

για κάποιον συμμαθητή μας. 

ü Να αγγίζουμε έναν συμμαθητή μας με τέτοιον τρόπο που του είναι δυσάρεστος. 

ü Να στέλνουμε προσβλητικά μηνύματα με οποιονδήποτε τρόπο (πχ με σημείωμα ή με 

email ή με μήνυμα στο κινητό). 

ü Να βγάζουμε φωτογραφίες ή βίντεο με το κινητό ή άλλο μέσο και να το δείχνουμε σε 

άλλους συμμαθητές ή να το αναρτούμε στο διαδίκτυο. 

ü Να λέμε ψέματα και να απειλούμε έναν συμμαθητή μας ότι αν καταδώσει κάποια από 

την άσχημη συμπεριφορά μας θα του κάνουμε κακό. 

 

Τα ανωτέρω συνοψίζονται στις εξής αρχές:  

 

ü Κάνουμε παρέα στα μοναχικά παιδιά 

ü Μιλάμε με καλά λόγια για τους συμμαθητές μας και σεβόμαστε τα πράγματα τους 

ü Είμαστε όλοι διαφορετικοί κι είμαστε όλοι ίσοι 

ü Φερόμαστε όπως θα θέλαμε να μας φέρονται 

ü Είμαστε φιλικοί με όλους 

ü Όταν σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τους άλλους, είμαστε πραγματικά δημοφιλείς 

ü Ακούμε τα προβλήματα των συμμαθητών μας και τους βοηθάμε να τα λύσουν 

ü Έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε για αυτά που μας απασχολούν 

ü Λέμε πάντα την αλήθεια 

           (www.mentroras.org) 

 

Το Σχολείο προβαίνει σε λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού 

εκφοβισμού τα οποία είναι τα εξής: 

 

1. Ενημερώνει σχετικά με το φαινόμενο και προάγει θετικό κλίμα εντός του οποίου πάντοτε 

τα αποτελέσματα είναι καλύτερα στην αντιμετώπιση τέτοιων σύνθετων κοινωνικών 

φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα: 
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α) Θεσπίζει Πολιτική κατά του σχολικού εκφοβισμού, η οποία αποτελεί παράρτημα του 

ίδιου του κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου, ο οποίος πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά 

και απαρέγκλιτα. 

β) Ενθαρρύνει τους μαθητές να συζητούν για τέτοια περιστατικά στον Διευθυντή και στους 

καθηγητές του Σχολείου 

γ) Έχει θεσπίσει και ενημερώνει τους μαθητές σχετικά με τους βασικούς κανόνες 

συμπεριφοράς ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό 

 

2. Παρεμβαίνει σε ομάδες ή άτομα, τα οποία θεωρεί ότι είναι πιο επιρρεπή να εμπλακούν σε 

περιστατικά εκφοβισμού είτε ως θύματα είτε ως θύτες, καθώς και σε μαθητές οι οποίοι 

έχουν ήδη εμπλακεί σε κάποιο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού. Η παρέμβαση αυτή 

γίνεται μέσω της συμβουλευτικής, άμεση ενημέρωση των γονέων καθώς και διάφορες 

παιδαγωγικές ενέργειες οι οποίες κρίνονται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής διαμορφώνεται σε συνεδρίαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων στην οποία συμμετέχει το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων και εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας. Κατά τη διαμόρφωση του 
κανονισμού λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες 
της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με το αρ.4 του Ν.4713/2020 όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 1 του αρ.11 του Ν. 682/1977 κάθε ιδιωτικό σχολείο οφείλει να έχει 
έγγραφο Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση του 
σχολείου, τους όρους και τη διαδικασία υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί και φοιτούν 
στο σχολείο οι μαθητές, καθώς και τις υποχρεώσεις των μαθητών και των γονέων ή 
κηδεμόνων αυτών. Αντίγραφο του κανονισμού λειτουργίας κοινοποιείται από το 
Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει τη 
δυνατότητα να τον αναπέμψει μόνον σε περίπτωση αντίθεσης συγκεκριμένου όρου του 
Κανονισμού προς ρητή διάταξη του νόμου. Ο συγκεκριμένος όρος και η διάταξη νόμου 
στην οποία προσκρούει αναφέρονται στην πράξη αναπομπής, η οποία κοινοποιείται 
στον Δ/ντη του ιδιωτικού σχολείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών. Αν η 
προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη θεωρείται ότι ο Κανονισμός εγκρίθηκε. 


