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1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
1.1. ϑμφωνα με το ϑνταγμα των Ελλόνων (Ωρθρο 16 §2) βαςικϐσ ςκοπϐσ τησ παιδεύασ εύναι 
η «διϊπλαςη ελεϑθερων και υπευθϑνων πολιτών».  
 
1.2. Ο Νϐμοσ 1566/1985 καθορύζει ϐτι «ςκοπϐσ τησ Εκπαύδευςησ εύναι να ςυμβϊλλει ςτην 
ολϐπλευρη, αρμονικό και ιςϐρροπη ανϊπτυξη των διανοητικών και ψυχοςωματικών 
δυνϊμεων των μαθητών, ώςτε, ανεξϊρτητα απϐ φϑλο και καταγωγό, να ϋχουν τη δυνατϐτητα 
να εξελιχθοϑν ςε ολοκληρωμϋνεσ προςωπικϐτητεσ και να ζόςουν δημιουργικϊ». 
 
1.3. Η ςχολικό κοινϐτητα εύναι μύα οργανωμϋνη ομϊδα που ϋχει ϐλα τα χαρακτηριςτικϊ τησ 
κοινωνύασ. Σο ςχολεύο προετοιμϊζει τουσ νϋουσ να ενταχθοϑν ομαλϊ ςτην κοινωνύα. Η 
εςωτερικό οργϊνωςη τησ ςχολικόσ ζωόσ οφεύλει να εκπαιδεϑει και να διαπαιδαγωγεύ 
ςϑμφωνα με τα πρϐτυπα και τισ ανϊγκεσ τησ δημοκρατικόσ κοινωνύασ. 
 
1.4. Η δημοκρατικό οργϊνωςη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ προϒποθϋτει κανϐνεσ, ϐρια, 
κατανομό ρϐλων και ευθυνών, ιεραρχικό διϊρθρωςη τησ ομϊδασ, ςτοιχεύα τα οπούα 
ςυναντοϑμε βϋβαια και ςτη λειτουργύα αυταρχικϊ οργανωμϋνησ ομϊδασ. Η ειδοποιϐσ 
διαφορϊ ϐμωσ τησ δημοκρατικϊ οργανωμϋνησ ομϊδασ ϋγκειται ςτο ςημαντικϐ γεγονϐσ ϐτι τα 
προηγοϑμενα ςτοιχεύα προϋρχονται απϐ τα μϋλη τησ ομϊδασ, με ελεϑθερη εκλογό, με 
ςυναύνεςη και ςυμμετοχό και αφόνουν περιθώρια διαφορών και πλουραλιςμοϑ απϐψεων. 
 
1.5. ϑμφωνα με τον καθηγητό Ι. Κακριδό «Σο ελληνικϐ ιδανικϐ τησ ελευθερύασ ζητοϑςε απϐ 
τον ϊνθρωπο να μεταςτρϋψει τον εξωτερικϐ εξαναγκαςμϐ ςε πειθαρχύα εςωτερικό… Σο κϊθε 
ϊτομο χρωςτοϑςε να υψωθεύ ςε ακεραιωμϋνη, υπεϑθυνη προςωπικϐτητα, και με το φρϐνημα 
αδοϑλωτο να κϊνει τισ επιταγϋσ του θεοϑ, τησ πολιτεύασ και των αρχϐντων επιταγϋσ τησ 
ψυχόσ του τησ ύδιασ. Όλεσ οι μεγϊλεσ ανθρώπινεσ αξύεσ, για να μεύνουν αξύεσ, ϋπρεπε να 
πϊψουν να εύναι ετεροκύνητεσ και να δικαιωθοϑν μϋςα ςτην ψυχό του κϊθε πολύτη». 
 
1.6. Κϊθε μορφό κοινωνικόσ οργϊνωςησ, ϐπωσ εύναι εν προκειμϋνω το ςχολεύο, οφεύλει να 
ςϋβεται και να εφαρμϐζει ϋνα ςϑνολο αρχών, να υπεραςπύζεται αξύεσ και να προβϊλλει 
πρϐτυπα ςυμπεριφορϊσ, πϊνω ςτα οπούα θα οικοδομηθεύ η ουςιαςτικό ςυνϑπαρξη και θα 
αρτιωθεύ η προςωπικϐτητα των μαθητών του. Σο ςϑνολο των κανϐνων, αρχών, αξιών και 
προτϑπων που καθορύζουν και διευθετοϑν ουςιαςτικϊ την καθημερινό ζωό του ςχολεύου 
αποτελοϑν τον «Εςωτερικϐ Κανονιςμϐ Λειτουργύασ του χολεύου».  
 
1.7. Με τον ϐρο «χολικϐσ Κανονιςμϐσ» εννοοϑμε το ςϑνολο των ϐρων και των κανϐνων που 
αποτελοϑν προϒποθϋςεισ για να πραγματοποιεύται ανενϐχλητα, μεθοδικϊ και αποτελεςματικϊ 
το ϋργο του ςχολεύου. Οι ςυνθόκεσ αυτϋσ πρϋπει να αποβλϋπουν ςτη διαμϐρφωςη ενϐσ 
παιδαγωγικοϑ και διδακτικοϑ κλύματοσ το οπούο θα εξαςφαλύζει τη ςυνεργαςύα των μελών 
τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ, χωρύσ εντϊςεισ και ςυγκροϑςεισ, με αμοιβαύο ςεβαςμϐ, με ανοχό 
και αναγνώριςη. το πλαύςιο αυτϐ ο ϐροσ «ςχολικό πειθαρχύα» αποκτϊ δημοκρατικϐ 
περιεχϐμενο και αναδεικνϑεται ςε βαςικϐ ποιοτικϐ ςτοιχεύο του ςϑγχρονου δημοκρατικοϑ 
ςχολεύου. 
 
1.8. Η ποιϐτητα των ςτοιχεύων τησ ενδοςχολικόσ ζωόσ επιδρϊ και επηρεϊζει την ποιϐτητα των 
ςτοιχεύων τησ προςωπικϐτητασ των μαθητών. Αντύςτροφα, η δικό τουσ δραςτηριϐτητα 
επηρεϊζει την ποιϐτητα τησ ςχολικόσ ζωόσ, εφϐςον ανϊμεςα ςτο μαθητό και το ςχολεύο 
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υπϊρχει δυναμικό ςχϋςη αλληλεπύδραςησ. Ϊνα ευνοώκϐ λοιπϐν περιβϊλλον ςχολικόσ ζωόσ, 
μϋςα ςτο οπούο ο μαθητόσ ζει, δραςτηριοποιεύται και προςπαθεύ να καταξιωθεύ, λειτουργεύ 
θετικϊ για τη ςυνολικό ανϊπτυξη τησ προςωπικϐτητασ του και τη δικαύωςη των προςπαθειών 
του.   
 
1.9. Σο παρϐν «Πλαύςιο Λειτουργύασ» εύναι ςϑμφωνο με την ιςχϑουςα νομοθεςύα, τισ 
εγκυκλύουσ, τισ οδηγύεσ και τισ προτϊςεισ των εκπαιδευτικών αρχών, τισ αποφϊςεισ του 
υλλϐγου Διδαςκϐντων, παρϊλληλα ϐμωσ διατηρεύ και αναδεικνϑει διαχρονικϊ ςτοιχεύα τησ 
παιδαγωγικόσ παρϊδοςησ και εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ τησ Ελληνογαλλικόσ χολόσ 
Καλαμαρύ. 
 
 
 

2. ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 
 
2.1. Σο ςχολεύο καλεύται να ςυμβϊλλει, πρωτύςτωσ, ςτη διαμϐρφωςη προςωπικοτότων µε 
ςτϋρεεσ ηθικϋσ αρχϋσ και ιςχυρό αυτοαντύληψη και να δώςει βαρϑτητα ςτην ικανοπούηςη του 
ςυνϐλου των ςυναιςθηματικών και νοητικών αναγκών και των ενδιαφερϐντων του μαθητό. 
 
2.2. Η χολό Καλαμαρύ επιδιώκει: 
 
2.2.1. Ο/Η µαθητόσ/-τρια να αναπτϑξει μια προςωπικϐτητα με: 
α. ιςχυρό αυτοαντύληψη, 
β. ςυναιςθηματικό ςταθερϐτητα, 
γ. κριτικό και διαλεκτικό ικανϐτητα καθώσ και 
δ. θετικό διϊθεςη για ςυνεργαςύα και αυτενϋργεια.  
Μια προςωπικϐτητα  
υπεϑθυνη, 
δημοκρατικό και ελεϑθερη, 
µε κοινωνικϋσ και ανθρωπιςτικϋσ αρχϋσ, 
χωρύσ θρηςκευτικϋσ και πολιτιςμικϋσ προκαταλόψεισ, 
 
2.2.2. Σην καλλιϋργεια τησ ικανϐτητασ κϊθε ατϐμου για κριτικό προςϋγγιςη των νϋων 
τεχνολογιών τησ πληροφορύασ και τησ επικοινωνύασ, και τη ςωςτό εκμϊθηςη τησ Γαλλικόσ 
και Αγγλικόσ γλώςςασ.  
 
2.2.3.Ση ςυμβολό ςτη διατόρηςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ μϋςα απϐ την παροχό ύςων 
ευκαιριών και την καλλιϋργεια κοινών ςτϊςεων και αξιών.  
 
2.2.4. Σην καλλιϋργεια τησ ςυνεύδηςησ του ευρωπαύου πολύτη µε την ταυτϐχρονη προϊςπιςη 
τησ εθνικόσ µασ ταυτϐτητασ και την κατϊκτηςη τησ ιςτορικόσ και πολιτιςμικόσ µασ 
αυτογνωςύασ. 
 
2.2.5 Ση δημιουργύα Πολιτών του Κϐςμου με Ελληνικό υνεύδηςη.   
 
2.2.6. Σην ανϊπτυξη πνεϑματοσ ςυνεργαςύασ και ςυλλογικϐτητασ. 
 
2.2.7. Σην ανθρωπιςτικό καλλιϋργεια με ϋμφαςη ςτον πολιτιςμϐ. 
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2.2.8. Σην εμπϋδωςη τησ αντύληψησ τησ δια βύου ανανϋωςησ των γνώςεων και των 
δεξιοτότων. 
 
2.2.9. Σην εφαρμογό τησ καινοτομύασ ωσ απαραύτητησ προϒπϐθεςησ για την διϊκριςη τησ 
ςχολικόσ μονϊδασ και των μελών τησ. 
 
2.2.10. Σην ανϊδειξη του ϋμψυχου δυναμικοϑ ωσ τον ςημαντικϐτερο παρϊγοντα αξύασ του 
ςχολικοϑ μασ οργανιςμοϑ. 
 
2.2.11. Ση δημιουργύα καλοϑ παιδαγωγικοϑ κλύματοσ με ςυναιςθηματικό διαθεςιμϐτητα, 
ανϊπτυξη των δεξιοτότων, ανϊδειξη και καλλιϋργεια των ενδιαφερϐντων των μαθητών καθώσ 
και εξιςορρϐπηςη των οικογενειακών ό κοινωνικών αδυναμιών. 
 
2.3. Επιδιώξεισ και Μϋςα υποςτόριξησ τησ Υιλοςοφύασ του χολεύου: 
α. Η Διαρκόσ Αυτοαξιολϐγηςη του ϋργου μασ. 
β. Η Διαρκόσ Επαγγελματικό μασ Ανϊπτυξη. 
γ. Η Διαρκόσ Βελτύωςη του Κλύματοσ ςε ϐλα τα επύπεδα λειτουργύασ τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 
δ. Η Αποκεντρωτικό Λειτουργύα τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 
ε. Η Ουςιαςτικό Εμπλοκό και η Αϑξηςη του Εϑρουσ Εμπλοκόσ των γονϋων ςτη διαδικαςύα 
τησ λειτουργύασ τησ ςχολικόσ μονϊδασ, με διακριτϐ ρϐλο. 
σ. Η Βελτύωςη  τησ Ποιϐτητασ και των Μορφών  υνεργαςύασ μεταξϑ των καθηγητών, μεταξϑ 
ϐλων των μελών τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ και βεβαύωσ μεταξϑ των μαθητών. 
 
2.4. Ειδικού ςτϐχοι: 
α. Η Αϑξηςη του Ποςοςτοϑ των Ερευνητικών Εργαςιών και Δραςτηριοτότων ςε ϐλη τη 
ςχολικό κοινϐτητα και ιδιαύτερα ςτην τϊξη.  
β. Η Αξιοπούηςη Εναλλακτικών Μορφών Διδαςκαλύασ και κυρύωσ τησ ςυνεργατικόσ 
μϊθηςησ, πϋραν τησ μετωπικόσ.  
γ. Η Ωρτια προετοιμαςύα των μαθητών για την Ειςαγωγό τουσ ςτην Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη. 
 
2.5. Μϋςα για την επύτευξη ϐλων των παραπϊνω εύναι:  
α. Ο Διϊλογοσ, ωσ το μϐνο αποδεκτϐ μϋςο προβολόσ απϐψεων και επύλυςησ διαφορών  
β. Η Δυναμικό Αξιοπούηςη τησ Σεχνολογύασ 
γ. Η Δημιουργικό και αποτελεςματικό Αξιοπούηςη του Φρϐνου Εργαςύασ  
δ. Η Διαρκόσ Προςπϊθεια Αυτοβελτύωςησ 
ε. Η υνϋπεια, η ςταθερϐτητα και η προςόλωςη ςτισ αρχϋσ και τουσ ςτϐχουσ 
 
2.6. Η Υιλοςοφύα του χολεύου και οι Εκπαιδευτικού τϐχοι που προϋρχονται απϐ αυτόν 
διαμορφώνονται με κριτόρια:  
α. Σο ςεβαςμϐ και την τόρηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Νομοθεςύασ 
β. Σην μακρϐχρονη, για 120 και πλϋον ϋτη, Ιςτορύα του χολεύου 
γ. Ση διαρκό ςυνειςφορϊ τησ χολόσ Καλαμαρύ ςτην τοπικό κοινωνύα τησ Θεςςαλονύκησ 
δ. Σον Ανθρωπιςτικϐ Προςανατολιςμϐ τησ παρεχϐμενησ Εκπαύδευςησ 
ε. Σην κριτικό παρακολοϑθηςη και την επιςτημονικό διερεϑνηςη νϋων Παιδαγωγικών, 
Διδακτικών και Εκπαιδευτικών προςεγγύςεων  
σ. Σην αρμονικό ςϑζευξη τησ Παρϊδοςησ με την Καινοτομύα 
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3. ΚΑΝΟΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ - ΜΑΘΗΣΕ 
 
 

3.1. ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ 
 
3.1.1. Βαςικό αρχό τησ ουςιαςτικόσ ςυνϑπαρξησ μϋςα ςε ϋνα κοινωνικϐ ςϑνολο εύναι η ςκϋψη 
του ϊλλου ανθρώπου. Η εκτύμηςη των ςυνεπειών που μπορεύ να ϋχουν οι πρϊξεισ του 
καθενϐσ ςτη ζωό των ϊλλων. Η ςυνειδητό εκχώρηςη μϋρουσ τησ ελευθερύασ του ατϐμου και 
η εκοϑςια περιςτολό του «εγώ» οδηγεύ τον πολϑτιμο αυτοπεριοριςμϐ, αναγκαύα ςυνθόκη 
κϊθε ομαλόσ και εϑρυθμησ κοινωνικόσ ςυμβύωςησ.   
 
3.1.2. τισ ςχϋςεισ μεταξϑ των μαθητών εύναι απαραύτητο να καλλιεργεύται ο αμοιβαύοσ 
ςεβαςμϐσ, ο δημοκρατικϐσ διϊλογοσ, η αναγνώριςη και η ανοχό του ϊλλου, η αλληλεγγϑη, η 
υπευθυνϐτητα και η ςυνϋπεια.  
 
3.1.3. Οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ οφεύλουν να ςϋβονται το δικαύωμα των ςυμμαθητών τουσ 
για μϊθηςη και το δικαύωμα των εκπαιδευτικών για διδαςκαλύα. Για το λϐγο αυτϐ φϋρονται 
με ευπρϋπεια, ςεβαςμϐ και ευγϋνεια προσ ϐλουσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ του ςχολεύου, τουσ 
ςυμμαθητϋσ τουσ καθώσ επύςησ και προσ ϐλα τα πρϐςωπα που βοηθοϑν το ςχολικϐ ϋργο, και 
εν γϋνει ςυμπεριφϋρονται με τρϐπουσ που τιμοϑν τουσ ύδιουσ ωσ ϊτομα, τουσ γονεύσ τουσ και 
το ςχολειϐ ςτο οπούο φοιτοϑν. 
 
3.1.4. Η ειρωνεύα, η αγϋνεια, η κακολογύα, η διαςπορϊ φημών, οι ϑβρεισ και οι απειλϋσ δεν 
μποροϑν ςε καμύα περύπτωςη να αποτελϋςουν πρακτικϋσ ςυνϑπαρξησ και ςυμβύωςησ. Επύςησ 
η απειλό ό η χρόςη οποιαςδόποτε μορφόσ βύασ απϐ ϊτομα ό ομϊδεσ αποτελεύ ςοβαρϐτατο 
παρϊπτωμα και θα αντιμετωπύζεται ανϊλογα απϐ το ςϑνολο τησ κοινϐτητασ του χολεύου.  
 
3.1.5. Καθοριςτικό ςημαςύα ςτη ςχολικό ζωό ϋχουν ο δημοκρατικϐσ διϊλογοσ και οι κανϐνεσ 
του. Η αναγνώριςη των ρϐλων, η δυνατϐτητα εναλλαγόσ με ςεβαςμϐ και χωρύσ εντϊςεισ εύναι 
βαςικϐσ ςτϐχοσ τησ ςχολικόσ αγωγόσ. Η δημοκρατύα και η δημοκρατικό ςυμπεριφορϊ εύναι 
αρετϋσ που εμπεριϋχονται ωσ ςτοιχεύα ςτην κοινωνικοποιητικό αποςτολό του ςχολεύου. 
 
3.1.6. Η ευγενόσ ϊμιλλα εύναι χρόςιμη. Εκεύνο που δεν μπορεύ να γύνει αποδεκτϐ εύναι ο 
επιθετικϐσ ανταγωνιςμϐσ. 
 
 

3.2. ΣΗΝ ΠΡΨΙΝΗ ΤΓΚΕΝΣΡΨΗ 
 
3.2.1. Όλοι οι μαθητϋσ/-τριεσ και οι εκπαιδευτικού που ϋχουν μϊθημα την πρώτη ώρα, πρϋπει 
να παρευρύςκονται ςτην πρωινό ςυγκϋντρωςη.  
 
3.2.2. Η προςϋλευςη ςτο χώρο τησ πρωινόσ ςυγκϋντρωςησ πρϋπει να εύναι ϋγκαιρη, αμϋςωσ 
μετϊ το χτϑπημα του κουδουνιοϑ. Σο θϋαμα μαθητών οι οπούοι καθυςτεροϑν την ϋναρξη ϐλησ 
τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ αποτελεύ προςβολό για τη ςυνϋπεια ϐλων των υπολούπων. 
 
3.2.3. Η ςυγκϋντρωςη γύνεται ςτον προκαθοριςμϋνο χώρο ςε γραμμϋσ των δϑο ατϐμων, 
ςϑμφωνα με τον τρϐπο που ϋχουν ορύςει οι γυμναςτϋσ. Εύναι αναγκαύα η πειθαρχύα ςτα 
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παραγγϋλματα ςϑνταξησ, προκειμϋνου το ςχολεύο ςτο ςϑνολϐ του να περϊςει ςε μια 
διαδικαςύα ομαδικόσ λειτουργύασ και βϋβαια να αποφευχθοϑν οι ϊςκοπεσ καθυςτερόςεισ και 
ο εκνευριςμϐσ. 
 
3.2.4. Σο ςχολεύο ςϋβεται την ελευθερύα τησ θρηςκευτικόσ ςυνεύδηςησ. Θεωρεύ ϐμωσ 
απαραύτητη την επύδειξη ςεβαςμοϑ προσ τουσ ςυμμαθητϋσ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ, που 
επιθυμοϑν να ςυμμετϊςχουν ςτην πρωινό προςευχό. Οι ετερϐδοξοι μαθητϋσ παρύςτανται 
ςτην πρωινό ςυγκϋντρωςη χωρύσ ςυμμετοχό ςτην προςευχό. 
 
3.2.5. Εύναι επιβεβλημϋνη η τόρηςη τησ ηςυχύασ κατϊ την εκφώνηςη των ανακοινώςεων, 
προκειμϋνου να γύνονται αντιληπτϋσ πληροφορύεσ που εύναι αναγκαύεσ για την απρϐςκοπτη 
λειτουργύα του χολεύου.  
 
3.2.6. Η αποχώρηςη προσ τισ αύθουςεσ γύνεται ςυντεταγμϋνα, ανϊ τμόμα, μετϊ το τϋλοσ των 
ανακοινώςεων και την ϊδεια απϐ τη Διεϑθυνςη.  
 
 

3.3. ΣΗΝ ΣΑΞΗ 
 
3.3.1. ε περύπτωςη καθυςτερημϋνησ προςϋλευςησ ςτο χολεύο, οι μαθητϋσ υποχρεοϑνται να 
περϊςουν απϐ τη Διεϑθυνςη και να λϊβουν ςχετικό ϊδεια ειςϐδου ςτην τϊξη. Μαθητόσ που 
δεν ϋχει λϊβει ςημεύωμα υπογεγραμμϋνο απϐ το Διευθυντό ό τον αναπληρωτό του, δεν μπορεύ 
να γύνει δεκτϐσ ςτο μϊθημα.  
 
3.3.2. Γενικϊ απαιτεύται ϋγκαιρη προςϋλευςη των μαθητών ςτισ τϊξεισ, εύτε μετϊ την 
αποχώρηςη απϐ το χώρο τησ πρωινόσ ςυγκϋντρωςησ εύτε αμϋςωσ μετϊ το χτϑπημα του 
κουδουνιοϑ ςτα διαλεύμματα. Αδικαιολϐγητη καθυςτϋρηςη ϋχει ωσ ςυνϋπεια την επύπληξη ό 
την επιβολό ποινόσ.  
 
3.3.3. Αποκαρδιωτικό για την ωριμϐτητα και τη λειτουργύα μιασ τϊξησ εύναι η εικϐνα μαθητών 
που θορυβοϑν, ςπρώχνονται, περιφϋρονται ό περιμϋνουν τον καθηγητό ςτο διϊδρομο, 
δημιουργώντασ πολλϋσ φορϋσ εκνευριςμϐ κατϊ την ϋναρξη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ.  
 
3.3.4. Οι μαθητϋσ περιμϋνουν καθιςμϋνοι ςτισ θϋςεισ τουσ και κατϊ την εύςοδο του καθηγητό 
(ό ενϐσ επιςκϋπτη εκπαιδευτικοϑ) ςτην αύθουςα εύναι καλϐ να ςηκώνονται, αποδύδοντασ ϋτςι 
ϋνα εύδοσ «χαιρετιςμοϑ» και ςηματοδοτώντασ την ϋναρξη τησ διδακτικόσ διαδικαςύασ.  
 
3.3.5. Οι μαθητϋσ παρακολουθοϑν µε προςοχό την ώρα του μαθόματοσ, δεν ενοχλοϑν τουσ 
ςυμμαθητϋσ ό τισ ςυμμαθότριϋσ τουσ, ςυνεργϊζονται αρμονικϊ µε τα µϋλη τησ ομϊδασ και 
μοιρϊζονται μαζύ τουσ διαφορετικϋσ ιδϋεσ και απϐψεισ, πϊντα µε ςεβαςμϐ. υμμετϋχουν ςτισ 
δραςτηριϐτητεσ τησ τϊξησ και ακολουθοϑν τισ οδηγύεσ του καθηγητό. ϋβονται το δικαύωμα 
των ςυμμαθητών και των καθηγητών να ςυμμετϋχουν ςε μια δημιουργικό διδακτικό ώρα. 
 
3.3.6. Σο οικεύο κλύμα μϋςα ςτην τϊξη εύναι επιθυμύα ϐλων. Δεν πρϋπει ϐμωσ οι μαθητϋσ να 
ξεπερνοϑν τα ϐρια τησ ευπρϋπειασ. Για να μιλόςει κϊποιοσ μαθητόσ ςτην τϊξη, ςηκώνει το 
χϋρι και περιμϋνει να του δοθεύ ο λϐγοσ. Η αυθϊδεια και η αγϋνεια θεωροϑνται αρνητικό, 
προκλητικό και προςβλητικό ςυμπεριφορϊ.  
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3.3.7. Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να ϋχουν μαζύ τουσ τον απαιτοϑμενο εξοπλιςμϐ (βιβλύα, τετρϊδια 
κ.λπ.), που αντανακλϊ ωσ ϋνα βαθμϐ τη ςυνϋπεια και την επιμϋλειϊ τουσ και ςυμβϊλλει ςτη 
θετικό τουσ αξιολϐγηςη μϋςα ςτην εκπαιδευτικό πρϊξη.  
 
3.3.8. Δεν επιτρϋπεται η κατανϊλωςη τροφών, αναψυκτικών, ροφημϊτων ό νεροϑ την ώρα 
του μαθόματοσ, καθώσ και το μϊςημα τςύχλασ.  
 
3.3.9. Οι μαθητϋσ δε γρϊφουν ςε καρϋκλεσ, θρανύα και τούχουσ. Ϊνα ακαλαύςθητο περιβϊλλον 
βλϊπτει εν γϋνει τη διαδικαςύα μϊθηςησ με την ϋλλειψη ςεβαςμοϑ και αιςθητικόσ.   
 
3.3.10. Εύναι ευθϑνη ϐλων, τϐςο των μαθητών ϐςο και των διδαςκϐντων, η καθαριϐτητα του 
πύνακα, των θρανύων και γενικϊ τησ αύθουςασ. Κϊθε πρϐβλημα καθαριϐτητασ του χώρου θα 
πρϋπει να αντιμετωπύζεται ϊμεςα. 
 
3.3.11. Για να μετακινηθοϑν οι μαθητϋσ μϋςα ςτην αύθουςα για οποιονδόποτε λϐγο ό για να 
απουςιϊςουν, ζητοϑν ϊδεια απϐ τον καθηγητό τουσ. Δεν επιτρϋπεται η ϋξοδοσ των μαθητών 
απϐ την αύθουςα, παρϊ μϐνο ςε περιπτώςεισ εξαιρετικόσ ανϊγκησ, οι οπούεσ υπϐκεινται ςτην 
κρύςη του διδϊςκοντα. το μϋτρο που κρύνεται επιβεβλημϋνη κϊποια μετακύνηςη την ώρα του 
μαθόματοσ, ο μαθητόσ δεν παρενοχλεύ τη λειτουργύα του μαθόματοσ ςτισ υπϐλοιπεσ τϊξεισ.  
 
3.3.12. την περύπτωςη αιφνύδιασ αδιαθεςύασ ό αςθϋνειασ θα πρϋπει να προηγηθεύ επύςκεψη 
ςτη διεϑθυνςη και ςτη ςυνϋχεια να ακολουθόςει επύςκεψη ςτη νοςηλεϑτρια. Εύναι 
απαραύτητη η χρόςη ςημειώματοσ ςτο οπούο θα αναγρϊφεται η ώρα εξϐδου απϐ την τϊξη και 
το αναρρωτόριο.  
 
3.3.13. Σο μϊθημα τελειώνει με το χτϑπημα του κουδουνιοϑ, αλλϊ δεν αποχωρεύ κανεύσ πριν 
δώςει την ϊδεια ο καθηγητόσ. 
 
3.3.14. Σο ςχολεύο θεωρεύ την αξιοπρεπό και ϋντιμη ςυμπεριφορϊ ϐλων απαραύτητη 
προϒπϐθεςη για τη δημιουργύα του κατϊλληλου κλύματοσ, μϋςα ςτο οπούο επιτυγχϊνεται η 
κατϊκτηςη τησ γνώςησ. Εύναι αυτονϐητο ϐτι η καταδολύευςη των πϊςησ φϑςεωσ γραπτών 
εξετϊςεων, η αντιγραφό, η πλαςτογρϊφηςη τησ υπογραφόσ του κηδεμϐνα καθώσ και η 
επύκληςη ανϑπαρκτων προβλημϊτων υγεύασ, δεν μποροϑν να γύνουν αποδεκτϊ απϐ τη 
ςχολικό κοινϐτητα. 
 
3.3.15. Η ιςχϑουςα εκπαιδευτικό νομοθεςύα προβλϋπει τισ ςυνϋπειεσ τησ χρόςησ αθϋμιτων 
μϋςων ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ. Σο ςχολεύο ϋχει χρϋοσ να αντιμετωπύζει αποφαςιςτικϊ αυτϊ τα 
φαινϐμενα, τϐςο για ουςιαςτικοϑσ λϐγουσ, επειδό παρουςιϊζεται παραπλανητικϊ η 
πραγματικό γνωςτικό κατϊςταςη του μαθητό, ϐςο και, κυρύωσ, για παιδαγωγικοϑσ. Σο 
ςχολεύο πρϋπει να αποδοκιμϊςει την ϊποψη ϐτι ο μαθητόσ μπορεύ, με ϊλλουσ τρϐπουσ, ϐχι 
τύμιουσ, να επιτϑχει ϋνα αποτϋλεςμα και, εϊν αυτϐ γύνει αντιληπτϐ, να μην ϋχει καμιϊ 
ςυνϋπεια. 
 
 

3.4. ΣΟΤ ΔΙΑΔΡΟΜΟΤ 
 
3.4.1. Σμόματα και μαθητϋσ που πρϋπει να μετακινηθοϑν ομαδικϊ ςε ςυγκεκριμϋνη αύθουςα, 
δεν θορυβοϑν οϑτε οχλαγωγοϑν κατϊ τη διϋλευςό τουσ ςτο διϊδρομο. Τπϊρχουν τϊξεισ που 
εκεύνη την ώρα πιθανϐν να ϋχουν ςυνεχϐμενο μϊθημα.  
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3.4.2. Μαθητϋσ που για επιβεβλημϋνο λϐγο διϋρχονται απϐ το διϊδρομο κατϊ την ώρα 
μαθόματοσ, οφεύλουν να ςϋβονται το μϊθημα των ϊλλων τϊξεων και να μη διαςαλεϑουν τη 
διαδικαςύα του μαθόματοσ ς’ αυτϋσ.  
 
3.4.3. Δεν επιτρϋπεται η διϋλευςη και η παραμονό των μαθητών ςτα γραφεύα τησ Διεϑθυνςησ 
και των καθηγητών. Μαθητϋσ που θα πρϋπει να ςυναντηθοϑν για οποιονδόποτε λϐγο με 
κϊποιον καθηγητό, βρύςκονται μαζύ του ςε ςυγκεκριμϋνο χώρο και με καθοριςμϋνο τρϐπο. Η 
ϊςκοπη περιόγηςη ςτουσ διαδρϐμουσ του κτιρύου Διούκηςησ οδηγεύ ςε ςϑγχυςη των ρϐλων 
και δικαιολογημϋνο εκνευριςμϐ.  
 
 

3.5. ΣΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΑ 
 
3.5.1. Για λϐγουσ που ςχετύζονται με την υγεύα των μαθητών (επιβϊλλεται ο αεριςμϐσ των 
αιθουςών) και με την αλλαγό παραςτϊςεων και την ξεκοϑραςη του μυαλοϑ, οι μαθητϋσ θα 
πρϋπει να κατεβαύνουν με το χτϑπημα του κουδουνιοϑ ςτην αυλό.  
 
3.5.2. Μετϊ το τϋλοσ του μαθόματοσ  
α. ανούγουν τα παρϊθυρα για αεριςμϐ τησ αύθουςασ 
β. Οι μαθητϋσ βγαύνουν ςϑντομα απϐ την τϊξη 
γ. Ο καθηγητόσ τησ ώρασ και οι τελευταύοι μαθητϋσ μεριμνοϑν για το ςβόςιμο των φώτων τησ 
αύθουςασ 
δ. Η αύθουςα κλειδώνεται απϐ τον καθηγητό. 
 
3.5.3. Δεν επιτρϋπεται η παραμονό ςτουσ διαδρϐμουσ, παρϊ μϐνο μετϊ απϐ ϋγκριςη των 
υπεϑθυνων καθηγητών, ςε περιπτώςεισ βροχόσ, υπερβολικοϑ κρϑου και ϋντονων καιρικών 
φαινομϋνων. 
 
3.5.4. Κατϊ τη μετϊβαςη ςτην αυλό θα πρϋπει να αποφεϑγονται ακρϐτητεσ (αναρριχόςεισ, 
ακροβαςύεσ, ςπρωξύματα κ.λπ.) που μπορεύ να προκαλϋςουν πτώςεισ, τραυματιςμοϑσ κ.λπ.  
 
3.5.5. την αυλό οι μαθητϋσ νοιϊζονται πϊντα για την αςφϊλειϊ τουσ και την αςφϊλεια των 
ϊλλων. Οι μεγαλϑτεροι μαθητϋσ θα πρϋπει να ςϋβονται τα παιχνύδια και το χώρο των 
μικρϐτερων, οι διαφορϋσ θα πρϋπει να λϑνονται με ειρηνικϐ τρϐπο και γενικϊ θα πρϋπει να 
πειθαρχοϑν ςτισ υποδεύξεισ του εκϊςτοτε εφημερεϑοντοσ καθηγητό.  
 
3.5.6. Οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ οφεύλουν να διατηροϑν τισ τουαλϋτεσ και τουσ 
βοηθητικοϑσ χώρουσ καθαροϑσ, για λϐγουσ υγιεινόσ αλλϊ και ευπρϋπειασ. Σηροϑν τουσ 
ςτοιχειώδεισ κανϐνεσ υγιεινόσ (χαρτιϊ ςτουσ κϊδουσ, τακτικϐ πλϑςιμο χεριών, κλεύςιμο τησ 
βρϑςησ κ.λπ.). Οποιοςδόποτε καταςτροφικϐσ «αςτεώςμϐσ» ςτο χώρο τησ τουαλϋτασ 
εγκυμονεύ κινδϑνουσ για την υγεύα και την ποιϐτητα ζωόσ των υπολούπων ςυμμαθητών. 
Επύςησ δεν ϋχει κανϋνα νϐημα η παραμονό για μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα ςτουσ χώρουσ τησ 
τουαλϋτασ.  
 
3.5.7. το κυλικεύο τηρεύται αυςτηρϊ η ςειρϊ προτεραιϐτητασ και επιδεικνϑεται ο ανϊλογοσ 
ςεβαςμϐσ προσ τον εκϊςτοτε πωλητό των ειδών. Οι μικρϐτεροι, ϐπωσ ϐλοι οι μαθητϋσ, ϋχουν 
τη ςειρϊ που δικαιοϑνται. Οι μεγαλϑτεροι οφεύλουν να ςϋβονται αυτϐ το δικαύωμα και να 
αποτελοϑν υπϐδειγμα και πρϐτυπο για τουσ μικρϐτερουσ μαθητϋσ. Η παραβύαςη τησ ςειρϊσ 
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προτεραιϐτητασ ςτο πλαύςιο ενϐσ «εξυπνακιςμοϑ» προδύδει ϋλλειψη αγωγόσ, προκλητικϐ 
εγωιςμϐ και προςβολό τησ νοημοςϑνησ των υπολούπων. 
 
 

3.6. ΦΕΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΣΨΝ ΜΑΘΗΣΨΝ 
 
3.6.1. Σισ ςχϋςεισ των μαθητών θα πρϋπει να χαρακτηρύζουν ο αμοιβαύοσ ςεβαςμϐσ, η 
δημοκρατικϐτητα, η αναγνώριςη και η ανοχό του ϊλλου, η αλληλεγγϑη, η υπευθυνϐτητα και 
η ςυνϋπεια. Επομϋνωσ δεν εύναι αποδεκτϋσ ςυμπεριφορϋσ που περιορύζουν την ελεϑθερη 
ανϊπτυξη τησ προςωπικϐτητασ των ϊλλων μαθητών και εμποδύζουν τη δικό τουσ προςπϊθεια 
ςτη γνώςη, την ευδοκύμηςη και την αριςτεύα.  
 
3.6.2. Οι μαθητϋσ πρϋπει να ςϋβονται τη γνώμη και την ιδιαύτερη προςωπικϐτητα των ϊλλων. 
Δεν κϊνουν ειρωνικϊ ςχϐλια, κακϐβουλη ό προςβλητικό κριτικό. 
 
3.6.3. Ο ςεβαςμϐσ προσ τισ ατομικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ του καθενϐσ εύναι επιβεβλημϋνοσ, καθώσ 
ϋχει διαπιςτωθεύ πωσ η αποδοχό ό μη του Ωλλου και του διαφορετικοϑ εύναι αυτό που ανϊγει 
μια ιδιαιτερϐτητα ςε πρϐβλημα, δικαύωμα ό φυςικϐ γεγονϐσ. Απϐ την ϊποψη αυτό κανεύσ δεν 
ϋχει δικαύωμα να προςβϊλλει κανϋναν για λϐγουσ ςωματικοϑσ (π.χ. για το ϑψοσ ό το βϊροσ 
τουσ), διανοητικοϑσ (π.χ. ϑπαρξη νοητικών ιδιαιτεροτότων), εθνικοϑσ (π.χ. για την καταγωγό 
τουσ απϐ ϊλλη χώρα), θρηςκευτικοϑσ (π.χ. για την ϋνταξη ςε ϊλλη θρηςκεύα) ό φυλετικοϑσ 
(π.χ. χρώμα δϋρματοσ, μαλλιών) . 
 
3.6.4. Οι μεγαλϑτεροι ςε ηλικύα μαθητϋσ θα πρϋπει να καταλϊβουν ϐτι αποτελοϑν πρϐτυπο 
για τουσ μικρϐτερουσ και ςυνεπώσ απϐ τη δικό τουσ ςυμπεριφορϊ θα κριθοϑν πολλϊ μϋςα 
ςτο ςχολικϐ χώρο. Ϊτςι εύναι απαρϊδεκτο, εύτε να παρενοχλοϑν τουσ μικρϐτερουσ μαθητϋσ 
εύτε να επιβϊλλονται με πρακτικϋσ δικαύου του ιςχυροτϋρου ςτισ μεταξϑ τουσ διαφορϋσ. ε 
κϊθε περύπτωςη αρμϐδιοι για την επύλυςη προβλημϊτων ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ εύναι οι 
υπεϑθυνοι καθηγητϋσ. 
 
3.6.5. Δεν επιτρϋπεται η χωρύσ ϊδεια χρόςη ό η φθορϊ προςωπικών αντικειμϋνων των ϊλλων 
μαθητών. Μια τϋτοια ςυμπεριφορϊ θεωρεύται παρϊπτωμα και αντιμετωπύζεται ανϊλογα, 
ακϐμα και αν γύνεται ωσ παιχνύδι. 
 
3.6.6. το ςχολεύο δεν επιτρϋπονται οι επιςκϋψεισ μαθητών απϐ ϊλλα ςχολεύα οϑτε και οι 
επαφϋσ μαθητών και μαθητριών με τρύτουσ, για λϐγουσ που δεν ϋχουν να κϊνουν με την 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα.   
 
3.6.7. Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να αποφεϑγουν να φϋρνουν ςτο ςχολεύο πολϑτιμα προςωπικϊ 
αντικεύμενα ό μεγϊλα χρηματικϊ ποςϊ. Πϋρα απϐ το γεγονϐσ ϐτι αποτελοϑν παρϊγοντα μιασ 
ελεγχϐμενησ κοινωνικόσ επύδειξησ, τα αντικεύμενα ό τα χρόματα μποροϑν να αποτελϋςουν 
κύνητρο κλοπόσ ό φθορϊσ. Για τυχϐν απώλεια τϋτοιων αντικειμϋνων, ςτο ςχολικϐ χώρο, το 
ςχολεύο δεν φϋρει καμύα ευθϑνη αναζότηςησ ό αντικατϊςταςησ τουσ 
 
3.6.8. την περύπτωςη που υπϊρχει υποψύα για παραβατικό ςυμπεριφορϊ ό πρϊξεισ 
μαθητών/-τριών, το ςχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα τησ ϋρευνασ των προςωπικών 
αντικειμϋνων τουσ. Οποιοδόποτε υλικϐ ό αντικεύμενο βρεθεύ ςχετιζϐμενο με παρατυπύα θα 
κατϊςχεται. την περύπτωςη ανϊγκησ ϋρευνασ ςε προςωπικϊ αντικεύμενα μαθητών/-τριών, η 
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ϋρευνα θα γύνεται απϐ υψηλϐβαθμο ςτϋλεχοσ τησ Διούκηςησ του χολεύου, παρουςύα και ενϐσ 
μϋλουσ του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ. 
 
 

3.7. ΕΒΑΜΟ ΣΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 
 
3.7.1. Η ποιϐτητα του ςχολικοϑ χώρου εύναι απαραύτητη προϒπϐθεςη, για να καλλιεργηθεύ η 
ψυχό του παιδιοϑ. Μϋςα ςε ϋνα κακοποιημϋνο ςχολικϐ χώρο αναιρεύται εκ των πραγμϊτων η 
αιςθητικό και ςυναιςθηματικό καλλιϋργεια του αναπτυςςϐμενου ατϐμου. Καθώσ ςτο ςχολεύο 
περνοϑμε αρκετϋσ ώρεσ τησ ημϋρασ, ο χώροσ του εύναι εκ των πραγμϊτων ϋνα δεϑτερο ςπύτι 
και γι’ αυτϐ θα πρϋπει να τον ςεβϐμαςτε και να τον προςτατεϑουμε. Ωλλωςτε οι 
καταςτροφϋσ ό η ρϑπανςη των χώρων του ϋχουν πολλϋσ φορϋσ δυςϊρεςτεσ ςυνϋπειεσ, 
πρωταρχικϊ για την εξυπηρϋτηςη των ύδιων των μαθητών. Λογικό ςυνϋπεια των παραπϊνω 
εύναι ϐτι ο καταλογιςμϐσ των ευθυνών ςυνεπϊγεται αυτϐματα και την ανϊληψη του κϐςτουσ 
που θα προκϑψει απϐ τισ προκληθεύςεσ ζημύεσ. 
 
3.7.2. Οι μαθητϋσ/-τριεσ φροντύζουν για την τϊξη και την καλαιςθηςύα των ςχολικών 
αιθουςών, ςϋβονται το ςχολικϐ χώρο, το φυςικϐ περιβϊλλον και την περιουςύα των ϊλλων. Η 
ςυνεργαςύα ϐλων εύναι απαραύτητη, για να διατηρηθεύ ϋνα ευχϊριςτο ςχολικϐ περιβϊλλον, 
κατϊλληλο για εργαςύα και μϊθηςη. Για την επιτυχύα του ςκοποϑ αυτοϑ οι μαθητϋσ οφεύλουν: 
να ςϋβονται την κινητό και ακύνητη περιουςύα του ςχολεύου, να μη γρϊφουν ςτουσ τούχουσ, 
να μη ρυπαύνουν με ςκουπύδια τον αϑλειο χώρο και να χρηςιμοποιοϑν τουσ κϊδουσ των 
απορριμμϊτων. Για ϐςα υλικϊ ανακυκλώνονται, αυτϊ να απορρύπτονται ςτουσ ειδικοϑσ 
κϊδουσ. 
 
3.7.3. Δεν επιτρϋπεται ςτουσ μαθητϋσ η κατοχό αιχμηρών αντικειμϋνων (μαχαύρια, ψαλύδια 
κλπ),  επειδό πιθανϐν να προκαλϋςουν τραυματιςμοϑσ ό φθορϋσ και καταςτροφϋσ. 
 
3.7.4. Δεν επιτρϋπεται η χρόςη διορθωτικοϑ υγροϑ. Απαγορεϑεται η χρόςη οποιουδόποτε 
διορθωτικοϑ ςτα γραπτϊ δοκύμια των εξετϊςεων. 
 
 

3.8. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΜΥΑΝΙΗ 
 
3.8.1. Σο ντϑςιμο των μαθητών θα πρϋπει να εύναι απλϐ και ϊνετο, να εξυπηρετεύ τισ ανϊγκεσ 
τησ ςχολικόσ ζωόσ και να αποφεϑγει τισ ακρϐτητεσ και εκκεντρικϐτητεσ, ϐπωσ τισ υπερβολϋσ 
ςε κοςμόματα και αξεςουϊρ. Η τϊςη πρϐκληςησ ό επύδειξησ λειτουργεύ 
αποπροςανατολιςτικϊ προσ τουσ ςτϐχουσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και ανούγει γενικϊ 
μια ανώφελη ςυζότηςη πϊνω ςτο νϐημα του ςτυλ και τουσ χώρουσ επύδειξόσ του. ε κϊθε 
περύπτωςη αρχό του ςχολεύου εύναι ϐτι το ωραύο βρύςκεται ςτην απλϐτητα και ϐτι η 
προςωπικϐτητα των μαθητών θα κριθεύ απϐ την καλλιϋργεια, το όθοσ και την επύδοςό τουσ 
και ϐχι απϐ εκκεντρικϊ ό προκλητικϊ ςτοιχεύα τησ εμφϊνιςόσ τουσ.  
 
3.8.2. Σο χολεύο δεν μπορεύ να ςυναινϋςει ςε πρακτικϋσ ό μϐδεσ ϐπωσ του τρυπόματοσ του 
ςώματοσ και τησ δερματοςτιξύασ, που προβϊλλονται ωσ διαδεδομϋνεσ αιςθητικϋσ ςτη 
ςϑγχρονη εποχό. Ιςχϑει αςφαλώσ ϐτι ο καθϋνασ μπορεύ να διαθϋςει το ςώμα του, ϐπωσ ο 
ύδιοσ επιθυμεύ. Σο χολεύο ϐμωσ, υπεραςπιζϐμενο τισ αξύεσ τησ απλϐτητασ και τησ 
φυςικϐτητασ καθώσ και την εγγενό ιερϐτητα του ανθρώπινου ςώματοσ αποθαρρϑνει τουσ 
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μαθητϋσ, μεγαλϑτερων κυρύωσ τϊξεων, απϐ αιςθητικϋσ παρεμβϊςεισ περιςταςιακοϑ και 
εξωγενοϑσ χαρακτόρα με μϐνιμα αποτελϋςματα πϊνω ςτο ςώμα τουσ.  
 
3.8.3. ε περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ η εμφϊνιςη εύναι εμφανώσ ακραύα ό προκλητικό, 
παρεμβαύνει καταρχϊσ ο ϑμβουλοσ Καθηγητόσ, ςε ςυνεργαςύα με το πενταμελϋσ μαθητικϐ 
ςυμβοϑλιο. Αν δεν υπϊρξουν αποτελϋςματα, το ζότημα μεταφϋρεται αρχικϊ ςτη Διεϑθυνςη 
και ϋπειτα ςτο ϑλλογο Διδαςκϐντων και ςτο δεκαπενταμελϋσ μαθητικϐ ςυμβοϑλιο. 
 
 

3.9. ΕΚΔΗΛΨΕΙ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 
 
3.9.1. Σο ςχολεύο πρϋπει να θεωρεύ τη ςυμμετοχό των μαθητών ςτισ ςχολικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
ταυτϐχρονα ωσ δικαύωμα και υποχρϋωςό τουσ. Θεωρεύται ακϐμη καλϑτερο να εύναι οι 
ςυνθόκεσ τϋτοιεσ, ώςτε ο μαθητόσ να χαύρεται, να επιδιώκει και να θεωρεύ τη ςυμμετοχό του 
ευγενό φιλοδοξύα.  
 
3.9.2. Οι ενδοςχολικϋσ εκδηλώςεισ, ϐπωσ εύναι οι ςχολικϋσ, οι εθνικϋσ και οι θρηςκευτικϋσ 
γιορτϋσ, οι αθλητικϋσ, οι πολιτιςτικϋσ, οι φιλανθρωπικϋσ και οι ϊλλεσ ςχολικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ του χολεύου και των μαθητικών κοινοτότων, η ςυμμετοχό ςε καινοτϐμα 
ςχολικϊ προγρϊμματα και η οργϊνωςη εκπαιδευτικών δρϊςεων πρϋπει να γύνονται με 
πρωτοβουλύεσ, ιδϋεσ και ευθϑνεσ των ύδιων των μαθητών. 
 
3.9.3. Η δυνατϐτητα να ανακατανϋμονται οι ρϐλοι και οι ευθϑνεσ ςτουσ μαθητϋσ ςτο πλαύςιο 
τησ ςχολικόσ ζωόσ εύναι κανϐνασ τησ δημοκρατύασ. Σϐτε ϐλοι οι μαθητϋσ αιςθϊνονται 
υπεϑθυνοι, η ςυμμετοχό αφορϊ ϐλουσ και παρϋχεται η ευκαιρύα και η δυνατϐτητα να 
αναδεύξουν τισ δικϋσ τουσ ικανϐτητεσ, τισ κλύςεισ, τα ενδιαφϋροντα και το ταλϋντο τουσ. Σα 
παραπϊνω προςωπικϊ γνωρύςματα εύναι παιδαγωγικϊ χρόςιμο να προβϊλλονται. Σα ϊτομα 
δεν επιτρϋπεται να ιςοπεδώνονται μϋςα ςτην ομϊδα. Απϐ την ϊλλη μεριϊ εύναι ανϊγκη να 
ςυνηθύςουν να μποροϑν να ςυναθρούζουν την προςωπικό τουσ ςυμβολό ςτην αντύςτοιχη των 
ϊλλων και να την εντϊςςουν ςτην ομϊδα ςτην οπούα ανόκουν. 
 
3.9.4. Για την υλοπούηςη δρϊςεων και εκδηλώςεων του χολεύου εύναι ευπρϐςδεκτοι ϐλοι οι 
μαθητϋσ. Βοϑληςη του χολεύου εύναι να ενιςχϑεται η ςυμμετοχό και η ανϊληψη 
πρωτοβουλύασ των μαθητών και να αξιοποιοϑνται ϐςοι εκδηλώνουν πρϐθεςη ςυμμετοχόσ. Η 
παροχό ευκαιριών ςτον κϊθε μαθητό γύνεται ανϊλογα με τισ κλύςεισ, τα ενδιαφϋροντα, τισ 
επιδϐςεισ, την προςπϊθεια που αυτϐσ καταβϊλλει για την επύτευξη ενϐσ κοινοϑ ςκοποϑ. Οι 
Τπεϑθυνοι Οργϊνωςησ εκπαιδευτικού θα πρϋπει να αξιοποιοϑν το μαθητικϐ δυναμικϐ ϋχοντασ 
υπϐψιν την παιδαγωγικό, κοινωνικοποιητικό και μαθηςιακό διϊςταςη τησ ςυμμετοχόσ και 
τησ ςυνεργαςύασ.  
 
3.9.5. Κατϊ την τϋλεςη των ςχολικών εορτών και εκδηλώςεων ςτο αμφιθϋατρο, οι μαθητϋσ 
παρακολουθοϑν με ςεβαςμϐ και προςοχό τουσ ομιλητϋσ ό τισ εκδηλώςεισ των ςυμμαθητών 
τουσ. Εύναι απρϋπεια προσ τουσ ανθρώπουσ που εργϊςτηκαν για την παρουςύαςη μιασ 
εκδόλωςησ να αντιμετωπύζονται με ομιλύεσ, ςχϐλια, αδιαφορύα και ανούκεια ςυμπεριφορϊ.  
 
 

3.10. ΕΚΔΡΟΜΕ - ΕΞΟΡΜΗΕΙ 
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3.10.1. Οι ςχολικϋσ εκδρομϋσ εύναι οι οργανωμϋνεσ απϐ το ςχολειϐ ομαδικϋσ μεταβϊςεισ ςε 
τϐπουσ που βρύςκονται ςε μικρό ό μεγϊλη απϐςταςη απϐ τη ςχολικό μονϊδα με χαρακτόρα 
παιδαγωγικϐ και εκπαιδευτικϐ, κοινωνικοποιητικϐ, πολιτιςτικϐ και ψυχαγωγικϐ. υμμετοχό 
ςε ςχολικό εκδρομό ςυνεπϊγεται αυτομϊτωσ και την αποδοχό του κώδικα ςυμπεριφορϊσ 
τϐςο απϐ τουσ γονεύσ/κηδεμϐνεσ ϐςο και απϐ τουσ μαθητϋσ/-τριεσ. Οι ςχολικϋσ εκδρομϋσ 
εγκρύνονται απϐ τουσ υλλϐγουσ των Διδαςκϐντων Καθηγητών ό/και απϐ τη Διεϑθυνςη 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, κατϊ περύπτωςη και κατϊ τα προβλεπϐμενα απϐ την 
εκπαιδευτικό νομοθεςύα. Διακρύνονται ςε: α. χολικοϑσ περιπϊτουσ β. Διδακτικϋσ επιςκϋψεισ 
γ. Εκπαιδευτικϋσ εκδρομϋσ δ. Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ 
 
3.10.2. τουσ χώρουσ επύςκεψησ οι μαθητϋσ τηροϑν τουσ κανϐνεσ ευπρϋπειασ και καλόσ 
ςυμπεριφορϊσ προσ ϐλουσ και ςϋβονται τουσ χώρουσ αυτοϑσ. Δεν πρϋπει να ξεχνοϑν ϐτι 
εκπροςωποϑν ϐχι μϐνο τον εαυτϐ τουσ αλλϊ και το ςϑνολο τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ ό και τη 
χώρα τουσ ϐταν η εκδρομό ό η μετϊβαςη εύναι ςτο εξωτερικϐ. Ο Εςωτερικϐσ Κανονιςμϐσ του 
χολεύου ιςχϑει και κατϊ τη διϊρκεια των εκδρομών. 
 
3.10.3. Οι μαθητϋσ εύναι ηθικϊ υποχρεωμϋνοι να ςυμμετϋχουν ςε ϐλεσ τισ προγραμματιςμϋνεσ 
δραςτηριϐτητεσ (εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ, ξεναγόςεισ κ.ϊ.), καθώσ αυτϋσ αποτελοϑν μϋροσ 
τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ και να ακολουθοϑν γενικϊ το πρϐγραμμα και τισ οδηγύεσ των 
ςυνοδών εκπαιδευτικών. Απομϊκρυνςη μαθητό απϐ την υπϐλοιπη ομϊδα των μαθητών 
επιτρϋπεται μϐνο μετϊ απϐ ϊδεια του οριςθϋντοσ απϐ το χολεύο εκπαιδευτικοϑ ωσ αρχηγοϑ 
τησ εκδρομόσ.  
 
3.10.4. Κατϊ τη διϊρκεια ημερηςύων, πολυόμερων εκδρομών και εκπαιδευτικών αποςτολών 
και εξορμόςεων:  
 
α. Ο ςεβαςμϐσ των χώρων και των ανθρώπων εύναι απαραύτητη προϒπϐθεςη για την ϑπαρξη 
κλύματοσ ηρεμύασ και την επιτυχύα τησ εκδρομόσ.  
 
β. Θα πρϋπει να επιδεικνϑεται ευγενικό ςυμπεριφορϊ, προσ ϐλουσ ανεξαιρϋτωσ, ανεξαρτότωσ τησ 
θϋςησ ό του ϋργου που επιτελοϑν. το τρϋνο, ςτο ξενοδοχεύο, ςτα μουςεύα, ςτουσ χώρουσ 
επιςκϋψεων, ςτα εςτιατϐρια εύναι απαραύτητη η κϐςμια ςυμπεριφορϊ, προκειμϋνου να 
αποφευχθοϑν προβλόματα ςτισ ςχϋςεισ μασ με τουσ εργαζϐμενουσ και κατϊ ςυνϋπεια, 
διαπληκτιςμού, αρνητικϋσ ό χεύριςτεσ εντυπώςεισ. Σο γεγονϐσ ϐτι η εκδρομό εύναι ομαδικό, δεν 
απαλλϊςςει κανϋναν απϐ την ατομικό του ευθϑνη. 
 
γ. Απϐ την πλευρϊ των μαθητών εύναι αναγκαύα η ϑπαρξη πνεϑματοσ ςυνεργαςύασ και καλόσ 
διϊθεςησ για την αντιμετώπιςη προβλημϊτων, ϐπωσ η τακτοπούηςη ςτα ξενοδοχεύα, η 
μετακύνηςη και η ςυμπεριφορϊ ςτουσ δημϐςιουσ χώρουσ (μουςεύα, εςτιατϐρια, cafe κλπ)  
 
δ. Θα πρϋπει να υπϊρχει ςυνϋπεια ςτην προςϋλευςη, ώςτε να μη μετακυλύεται η ϐποια 
καθυςτϋρηςη του ενϐσ ό των λύγων ςτο υπϐλοιπο ςϑνολο και ϋτςι να βλϊπτεται η ομαλό 
διεξαγωγό τησ εκδρομόσ 
 
ε. Για οποιαδόποτε δυςλειτουργύα ό πρϐβλημα προκϑψει, πρϋπει να ενημερώνονται αμϋςωσ και 
με ςαφόνεια οι ςυνοδού καθηγητϋσ. Αυτού θα διευθετόςουν το ζότημα που προϋκυψε. 
 
σ. Διαπληκτιςμού και αντιπαραθϋςεισ των μαθητών μεταξϑ τουσ ό με τρύτουσ δε νοοϑνται κατϊ τη 
διϊρκεια τησ εκδρομόσ.  
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ζ. Η πρϐκληςη υλικών ζημιών θα βαρϑνει οικονομικϊ τον υπαύτιο. Κϊθε υλικό βλϊβη φϋρνει τον 
καταςτροφϋα (αλλϊ και τουσ ςυνοδοϑσ καθηγητϋσ) ςτη δυςχερό θϋςη τησ απολογύασ και τησ 
ϋμπρακτησ ςυγγνώμησ. 
 
η. Καλϐ εύναι να αποφεϑγονται ςυναλλαγϋσ και ςυναναςτροφϋσ με πλανϐδιουσ, οι οπούοι δεν 
ϋχουν πϊντα αγαθϐ ςκοπϐ. Η ςυναναςτροφό με κϊποιον ανώνυμο (πωλητό ό ϊλλο) μπορεύ να 
οδηγόςει ςταδιακϊ ςε προβλόματα και εντϊςεισ, καθώσ εκεύνοσ δεν ϋχει τύποτε να χϊςει. 
 
θ. Σο πρϐγραμμα που ϋχει εκπονηθεύ θα τηρεύται αυςτηρϊ. Οποιαδόποτε παρϋκκλιςη απ' αυτϐ 
μπορεύ να γύνει μϐνο με τη ςϑμφωνη γνώμη των ςυνοδών καθηγητών.  
 
ι. την περύπτωςη ϑπαρξησ ελεϑθερου χρϐνου, καλϐ εύναι οι μαθητϋσ να μετακινοϑνται κατϊ 
ομϊδεσ και ϐχι μϐνοι. 
 
ια. Σϋλοσ απαγορεϑονται  αυςτηρϊ η απομϊκρυνςη απϐ την ομϊδα, η ενοικύαςη ό χρόςη 
οποιουδόποτε μεταφορικοϑ μϋςου, το κϊπνιςμα και τα οινοπνευματώδη.  
 
ιβ. ε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει να εμπεδωθεύ ϋνα κλύμα αλληλεγγϑησ, αμοιβαύασ ςτόριξησ, 
εμπιςτοςϑνησ, ομαδικϐτητασ και ςυνεργαςύασ. Πριν απϐ κϊθε αςϑνετη πρϊξη ο καθϋνασ θα 
πρϋπει να ςκεφτεύ τισ ςυνϋπειεσ τησ πρϊξησ του ςτο ςϑνολο και την ομϊδα. Και υπϊρχει πϊντα η 
δυνατϐτητα οι υπϐλοιποι τησ ομϊδασ να υποδεύξουν ςτον εκτρεπϐμενο την πρϋπουςα 
ςυμπεριφορϊ. 
 
ιγ. Μαθητόσ/-τρια που υποπύπτει ςε ςοβαρϐ πειθαρχικϐ παρϊπτωμα ό δημιουργεύ πρϐβλημα, 
ενδϋχεται να υποχρεωθεύ ςε διακοπό τησ ςυμμετοχόσ του ςτην εκδρομό και επιςτροφό με 
ϋξοδα τησ οικογϋνειϊσ του. 
 
3.10.5. Σο νϐημα μιασ εκδρομόσ δεν βρύςκεται ςτισ απαγορεϑςεισ αλλϊ ςτη διαπύςτωςη ϐτι 
υπϊρχουν αυτονϐητεσ δεςμεϑςεισ, που πρϋπει να τηροϑνται. Ο «δυςϊρεςτοσ» ϋλεγχοσ των 
ςυνοδών καθηγητών μπορεύ να μην ενεργοποιηθεύ καθϐλου, αν προηγουμϋνωσ οι μαθητϋσ 
επιδεύξουν τον ανϊλογο αυτοϋλεγχο.  
 
 

3.11. ΦΟΛΙΚΑ ΛΕΨΥΟΡΕΙΑ 
 
3.11.1. Εύναι υποχρεωτικό η μετϊβαςη και επιςτροφό των μαθητών με τα ςχολικϊ λεωφορεύα 
(εξαιροϑνται οι μαθητϋσ που μεταφϋρονται απϐ τουσ κηδεμϐνεσ τουσ). ε περύπτωςη που 
μαθητόσ/-τρια επιθυμεύ να αναχωρόςει ϋκτακτα με ύδιο μϋςον απϐ το χολεύο, πρϋπει να ϋχει 
παραλϊβει απϐ τη Γραμματεύα ςημεύωμα αναχώρηςησ. Σο ςημεύωμα αυτϐ το επιδεικνϑει ςτο 
φυλϊκιο ειςϐδου, βγαύνοντασ απϐ το χολεύο. 
 
3.11.2. Σα λεωφορεύα θεωροϑνται ςχολικϐσ χώροσ. Επομϋνωσ ιςχϑουν οι ύδιοι κανϐνεσ 
ςυμπεριφορϊσ που ιςχϑουν και ςτουσ χώρουσ του χολεύου. Πρϋπει να επιδεικνϑεται κϐςμια 
ςυμπεριφορϊ κατϊ την ώρα αναμονόσ ςτη ςτϊςη και κατϊ τη διϊρκεια τησ μεταφορϊσ με το 
ςχολικϐ: ςεβαςμϐσ και ευγϋνεια προσ τον οδηγϐ ο οπούοσ εύναι ςυνεργϊτησ του ςχολεύου, 
διατόρηςη τησ καθαριϐτητασ ςτο λεωφορεύο και αποφυγό πρϐκληςησ φθορών. 
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3.11.3. ε κϊθε περύπτωςη πρϋπει να καταςτεύ ςαφϋσ ϐτι εύναι υποχρεωτικό η τόρηςη απϐ τουσ 
μαθητϋσ των κανϐνων του κώδικα οδικόσ κυκλοφορύασ:  
α. οι μαθητϋσ κϊθονται πϊντα ςτη θϋςη τουσ και δεν εύναι ϐρθιοι,  
β. χρηςιμοποιοϑν τη ζώνη αςφαλεύασ,  
γ. δεν παρενοχλοϑν τον οδηγϐ,  
δ. αποφεϑγουν την κατανϊλωςη φαγητοϑ και ποτών μϋςα ςτο λεωφορεύο,  
ε. ςυμπεριφϋρονται προσ τουσ διερχϐμενουσ πεζοϑσ και τουσ οδηγοϑσ των οχημϊτων με τον 
προςόκοντα ςεβαςμϐ. 
 
3.11.4. Για οποιαδόποτε απϐκλιςη ςτη ςυμπεριφορϊ των οδηγών, για οποιαδόποτε 
προβληματικό ςυμπεριφορϊ εκ μϋρουσ τουσ θα πρϋπει να ενημερώνεται ϊμεςα το χολεύο 
και οπωςδόποτε να αποφεϑγονται οι προςωπικϋσ αντιδικύεσ. 
 
 

3.12. ΚΑΠΝΙΜΑ 
 
Απαγορεϑεται το κϊπνιςμα δια νϐμου ςε ΟΛΟΤ ανεξαιρϋτωσ, ςε ϐλουσ τουσ χώρουσ του 
χολεύου, για αυτονϐητουσ λϐγουσ προςταςύασ τησ δημϐςιασ υγεύασ. Η ςχολικό κοινϐτητα 
(μαθητϋσ, εκπαιδευτικού, γονεύσ, προςωπικϐ) καθώσ και οι επιςκϋπτεσ του χολεύου θα 
πρϋπει να υποςτηρύζουν ϋμπρακτα, με ςθϋνοσ και με κϊθε τρϐπο μια αντικαπνιςτικό ςτϊςη 
ζωόσ.   
χετικού Νϐμοι και Εγκϑκλιοι: Τπουργεύο Τγεύασ & Πρϐνοιασ ΤΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29-7-2002, 
Ν. 3730/2008 & Ν. 3868/2010, Ϊγγραφο 13869/Η/3-2-2011 του Τπουργεύου Παιδεύασ. 
 
 

3.13. ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΕΥΨΝΑ – ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΚΕΤΕ 
 
3.13.1. Με  εγκϑκλιο του Τπουργεύου Παιδεύασ απαγορεϑεται η κατοχό και η χρόςη κινητών 
τηλεφώνων και ηλεκτρονικών ςυςκευών ςτουσ χώρουσ του χολεύου  
(ΤΑ 132328/Γ2/7-12-2006, Εγκϑκλιοσ 100553/Γ2/4-9-2012 Τπουργεύου Παιδεύασ) 
 
3.13.2. Η πϊγια θϋςη του χολεύου εύναι ϐτι τα κινητϊ τηλϋφωνα αποςυντονύζουν την 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα, διαςποϑν την απαιτοϑμενη προςοχό των μαθητών, διαλϑουν την 
τϊξη και αποτελοϑν πιθανϊ αντικεύμενα κλοπόσ. ε κϊθε περύπτωςη η αδόριτη ανϊγκη μιασ 
επικοινωνύασ π.χ. για λϐγουσ αςθενεύασ μπορεύ να καλυφθεύ με τα τηλεπικοινωνιακϊ μϋςα 
που διαθϋτει το ςχολεύο.  
 
3.13.3. Εϊν παρϐλ’ αυτϊ εντοπιςτεύ να λειτουργεύ κινητϐ τηλϋφωνο ςτο χώρο του ςχολεύου, το 
κινητϐ αφαιρεύται ϊμεςα απϐ το μαθητό. Επιςτρϋφεται αποκλειςτικϊ ςτο Γονϋα-Κηδεμϐνα. 
το μαθητό επιβϊλλεται μονοόμερη απομϊκρυνςη.  
 
3.13.4. Δεν επιτρϋπεται η κατοχό και η χρόςη ςυςκευών αναπαραγωγόσ ό λόψησ όχου και 
εικϐνασ. Σο χολεύο δεν μπορεύ και δεν θϋλει να μπει ςε μια διαδικαςύα και μύα ςυζότηςη περύ 
των λειτουργιών τησ κϊθε ηλεκτρονικόσ ςυςκευόσ και το αν αυτϋσ εξυπηρετοϑν την κινητό 
τηλεφωνύα ό την ψυχαγωγύα, αν ϋχουν ό δεν ϋχουν πρϐςβαςη ςτο διαδύκτυο κ.λπ. Επειδό η 
κατοχό και η χρόςη τουσ οδηγεύ ςε μύα αδιϋξοδη ςυζότηςη, παραπϋμπει κυριολεκτικϊ ό 
μεταφορικϊ ςε ϋναν ιδιϐτυπο τεχνολογικϐ αυτιςμϐ και επιπλϋον λειτουργεύ 
αποπροςανατολιςτικϊ προσ τη εν γϋνει διαδικαςύα μϊθηςησ, δεν επιτρϋπεται η χρόςη τουσ. 
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ε περύπτωςη που κϊποιοσ βρεθεύ να διαθϋτει τϋτοια ςυςκευό, αυτό παραδύδεται ςτη 
γραμματεύα και παραλαμβϊνεται μετϊ το πϋρασ των μαθημϊτων. 
 
3.13.5. Απαγορεϑεται αυςτηρϊ η βιντεοςκϐπηςη ό λόψη φωτογραφιών και η ηχογρϊφηςη, 
εντϐσ ό εκτϐσ αιθοϑςησ, ςτο χώρο του ςχολεύου, χωρύσ την ϊδεια του καθηγητό, του 
εφημερεϑοντοσ καθηγητό ό τησ Διεϑθυνςησ του χολεύου.  
Επιπλϋον υπενθυμύζεται ϐτι η παρϊνομη ανϊρτηςη οπτικοϑ ό ηχητικοϑ υλικοϑ ςτο διαδύκτυο, 
δύχωσ την ϋγγραφη ςυναύνεςη των μετεχϐντων και την ϋγκριςη του χολεύου, ενϋχει ποινικϋσ 
ευθϑνεσ για τουσ ϐποιουσ αυτουργοϑσ.    
 
3.13.6. Κατ’ εξαύρεςη επιτρϋπεται η λόψη φωτογραφιών ό ηχογρϊφηςη και η βιντεοςκϐπηςη, 
εφϐςον τελεύ υπϐ την ϋγκριςη τησ Διεϑθυνςη, για λϐγουσ εκπαιδευτικοϑσ ό κϊλυψησ 
εκδηλώςεων του χολεύου.   
 
 

3.14. ΦΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΧΗΥΙΑΚΟ ΕΚΥΟΒΙΜΟ 
 
3.14.1. Οι φραςτικϋσ προςβολϋσ, οι ϑβρεισ, οι απειλϋσ, ο χλευαςμϐσ, η υποτύμηςη και, πολϑ 
περιςςϐτερο, η ςωματικό βύα κατϊ των ςυμμαθητών εύναι απαρϊδεκτεσ πρϊξεισ, που δεν 
εύναι δυνατϐ να γύνουν ςε καμύα περύπτωςη ανεκτϋσ απϐ ϐλη τη μαθητικό κοινϐτητα. Σο ύδιο 
απαρϊδεκτεσ πρϊξεισ θεωροϑνται και η διϊδοςη φημών, ο αποκλειςμϐσ ςυμμαθητό απϐ 
ομαδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ό ψυχαγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ ό η παρακύνηςη τρύτων για την 
απομϐνωςη του. Ο μαθητόσ ό η μαθότρια που υφύςταται ςυμπεριφορϋσ εκφοβιςμοϑ και 
αποκλειςμοϑ εύναι καλϐ να ενημερώςει ϊμεςα τουσ γονεύσ, τουσ εκπαιδευτικοϑσ και τη 
Διεϑθυνςη του ςχολεύου, με τη βεβαιϐτητα ϐτι θα βρει τη δϋουςα ανταπϐκριςη. Φρϋοσ των 
ςυμμαθητών που αντιλαμβϊνονται τϋτοιεσ ςυμπεριφορϋσ εύναι να καταγγεύλουν ϊφοβα τα 
φαινϐμενα ςτη Διεϑθυνςη ό ςτουσ καθηγητϋσ. Φρϋοσ των καθηγητών που διαπιςτώνουν 
τϋτοια ζητόματα εύναι να ενημερώςουν τη Διεϑθυνςη και τουσ ςυναδϋλφουσ τουσ, ώςτε να 
ληφθοϑν τα απαραύτητα μϋτρα. 
 
3.14.2. Η ςυςτηματικό ςτοχοπούηςη και τρομοκρϊτηςη ςυγκεκριμϋνων μαθητών απϐ ϊλλουσ 
μαθητϋσ εύναι ανεπύτρεπτη, αποτελεύ παρϊπτωμα και αντιμετωπύζεται ϊμεςα α. με αυςτηρϋσ 
ςυςτϊςεισ β. με παρακολοϑθηςη των ατϐμων που παρενοχλοϑν ό εκφοβύζουν γ. με 
ενημϋρωςη των γονϋων και δ. με πειθαρχικϊ μϋτρα απϐ το ςϑλλογο των καθηγητών.   
 
3.14.3. το πλαύςιο των προςπαθειών πρϐληψησ του φαινομϋνου και τησ ςυνϑπαρξησ 
Γυμναςύου και Λυκεύου, προτεύνεται κϊθε χρϐνο η «υιοθεςύα» ϐλων των μαθητών τησ α’ 
γυμναςύου απϐ μαθητϋσ και μαθότριεσ μεγαλυτϋρων τϊξεων, ςε κοινό ςυνϊντηςη των δϑο 
τϊξεων, ώςτε να μειωθεύ ο κύνδυνοσ παρενϐχληςησ των περιςςϐτερο ευϊλωτων μαθητών και 
να τονωθεύ το αύςθημα τησ ευθϑνησ και τησ προςταςύασ ςτουσ μεγαλϑτερουσ.  
 
3.14.4. Υαινϐμενο που εμφανύςτηκε τα τελευταύα χρϐνια με την επϋκταςη των μϋςων 
κοινωνικόσ δικτϑωςησ εύναι αυτϐ τησ ψηφιακόσ παρενϐχληςησ και του εκφοβιςμοϑ με 
ανώνυμεσ και προςβλητικϋσ αναρτόςεισ, με υβριςτικϊ ςχϐλια και κακϐβουλα μηνϑματα. Αν 
και ο διαδικτυακϐσ εκφοβιςμϐσ ςυντελεύται κατϊ κϑριο λϐγο εκτϐσ ςχολεύου, εύναι καλϐ να 
υπϊρχει ϊμεςη ενημϋρωςη τησ Διεϑθυνςησ του χολεύου, για την περύπτωςη που πιθανϐν οι 
δρϊςτεσ των υβριςτικών αναρτόςεων εύναι μαθητϋσ που κρϑβονται πύςω απϐ την ανωνυμύα. 
ε κϊθε περύπτωςη η ενημϋρωςη και η διαςταϑρωςη των πληροφοριών μπορεύ να βοηθόςει 
ςτην αντιμετώπιςη του φαινομϋνου και θα πρϋπει να γύνει ςυνεύδηςη η αυτοπροςταςύα των 
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μαθητών απϐ την ϋκθεςη ςτο διαδύκτυο μϋςω κειμϋνων, φωτογραφιών, ςχολύων ό 
μηνυμϊτων.  
 
3.14.5. Σο χολεύο δεςμεϑεται για τη διαρκό ενημϋρωςη και την ανϊληψη πρωτοβουλιών 
(ςυναντόςεισ με ειδικοϑσ, ημερύδεσ, ςτοχευμϋνεσ δρϊςεισ κ.λπ.), με ςτϐχο την προςταςύα των 
μαθητών απϐ κϊθε μορφό χολικοϑ ό Χηφιακοϑ Εκφοβιςμοϑ. Μϋςα ςτο πλαύςιο αυτϐ 
ςυςτϊθηκε και λειτουργεύ ςτο χολεύο η Ομϊδα Διαχεύριςησ Πρϐληψησ (ΟΔΠ) τησ 
Ενδοςχολικόσ Βύασ και του Εκφοβιςμοϑ, ςε ςυνεργαςύα με τον ψυχολϐγο ςυνεργϊτη του 
ςχολεύου και την υπεϑθυνη τησ Περιφερειακόσ Διεϑθυνςησ Εκπαύδευςησ Κεντρικόσ 
Μακεδονύασ για το θϋμα τησ Ενδοςχολικόσ Βύασ και του Εκφοβιςμοϑ, με ςκοπϐ την πρϐληψη 
και την αποτελεςματικό διαχεύριςη του προβλόματοσ αυτοϑ. 
 
 

3.15. ΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΣΨΜΑΣΑ 
 
Ψσ ιδιαύτερα ςοβαρϊ παραπτώματα, τα οπούα ενεργοποιοϑν και ανϊλογεσ αυςτηρϋσ κυρώςεισ 
θεωροϑνται απϐ το χολεύο τα ακϐλουθα: 
α. Η χρόςη βύασ  
β. Η κατοχό επικύνδυνων οργϊνων και ουςιών  
γ. Η καταςτροφό ό κλοπό τησ ατομικόσ περιουςύασ μελών τησ χολικόσ Κοινϐτητασ  
δ. Η εκ προθϋςεωσ πρϐκληςη βλαβών και καταςτροφών ςτισ εγκαταςτϊςεισ του χολεύου 
 
 
 

4. ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ - ΚΤΡΨΕΙ 
 
4.1. Σο χολεύο πιςτεϑει ϐτι η λογικό αντιμετώπιςη των προβλημϊτων ςυμβύωςησ μϋςα απϐ 
το διϊλογο και την πειθώ εύναι ϋνα τρϐποσ αντιμετώπιςησ που δεύχνει το επύπεδο πολιτιςμοϑ 
και την ποιϐτητα ενϐσ κοινωνικοϑ οργανιςμοϑ, ϐπωσ εύναι η ςχολικό μονϊδα. Πϊγια βοϑληςό 
του εύναι να εξαντλοϑνται ϐλα τα ϋλλογα μϋςα, προκειμϋνου να αντιμετωπιςτοϑν 
προβληματικϋσ, αποκλύνουςεσ ό παραβατικϋσ ςυμπεριφορϋσ. Όταν ϐμωσ οι ςυμπεριφορϋσ 
αυτϋσ εξακολουθοϑν να προκαλοϑν και να διαταρϊςςουν την ομαλό λειτουργύα τησ ςχολικόσ 
κοινϐτητασ εύναι υποχρεωμϋνο να πϊρει αποφϊςεισ και να εφαρμϐςει κυρώςεισ, για να 
προςτατϋψει το αγαθϐ τησ ομαλόσ ςυμβύωςησ εντϐσ τησ. ε τελευταύα ανϊλυςη, η χωρύσ ϐρια 
επιεύκεια νομιμοποιεύ τισ επικύνδυνεσ αποκλύςεισ και καλλιεργεύ την αντύληψη τησ ανοχόσ μη 
αποδεκτών θεςμικϊ ενεργειών. 
 
4.2. Η κλιμϊκωςη αντιμετώπιςησ των ςυμπεριφορών που αποκλύνουν ανϊλογα με το 
παρϊπτωμα εύναι:  
α. παρατόρηςη - ςϑςταςη 
β. επύπληξη  
γ. ωριαύα απομϊκρυνςη  
δ. ημερόςια, διόμερη, τριόμερη απομϊκρυνςη  
ε. αλλαγό ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ 
 
4.3. Μαθητϋσ που ςυγκεντρώνουν τρεισ (3) ποινϋσ μϋςα ςτο ύδιο τρύμηνο (Γυμνϊςιο) ό 
τϋςςερισ (4) ςτο τετρϊμηνο (Λϑκειο) αποβϊλλονται για μύα μϋρα.  
 



 18 

4.4. Όταν ο μαθητόσ τιμωρεύται με αποβολό απϐ τα μαθόματα, παραμϋνει ςτο ςχολεύο ϐλεσ 
τισ ώρεσ λειτουργύασ του και απαςχολεύται ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ του υποδιευθυντό ό 
ϊλλου εντεταλμϋνου εκπαιδευτικοϑ. 
 
 
 

5. ΚΑΝΟΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 
 
5.1. Οι εκπαιδευτικού με την εν γϋνει ςυμπεριφορϊ τουσ οφεύλουν να ςυνειςφϋρουν ςτη 
διαμϐρφωςη όρεμου, ευχϊριςτου και ςυνεργατικοϑ κλύματοσ μϋςα ςτο ςχολεύο. Πρϋπει να 
διαθϋτουν αξιοπρϋπεια και κϑροσ που ςυνϊδουν με το ρϐλο τουσ. Σισ μεταξϑ τουσ ςχϋςεισ 
εύναι απαραύτητο να τισ διϋπει ο αμοιβαύοσ ςεβαςμϐσ και να τισ χαρακτηρύζει η ειλικρινόσ, 
ςυναδελφικό και ανθρώπινη επικοινωνύα. Ανϊλογη ςχϋςη ςυνεργαςύασ και επικοινωνύασ 
πρϋπει επύςησ να καλλιεργεύται ανϊμεςα ςε αυτοϑσ και το Διευθυντό του ςχολεύου. 
 
5.2. Οι εκπαιδευτικού ϋχουν υποχρϋωςη να ςϋβονται τισ απϐψεισ, τισ ιδϋεσ και τισ προτϊςεισ 
των ϊλλων. Όταν ϋχουν ϊλλη ϊποψη, πρϋπει να την υπεραςπύζονται με επιχειρόματα και 
διϊλογο. ε κϊθε περύπτωςη πρϋπει να θεωρεύται ιςχυρό η ϊποψη που ςυγκεντρώνει την 
αποδοχό τησ πλειοψηφύασ και αυτό ιςχϑει για τη ςχολικό μονϊδα. Αυτό η δημοκρατικό αρχό 
πρϋπει να αποτελεύ κανϐνα τησ ςυλλογικόσ λειτουργύασ του ςχολεύου. 
 
5.3. Οι εκπαιδευτικού που διδϊςκουν ςτο ύδιο τμόμα και εκεύνοι που διδϊςκουν ςτα τμόματα 
τησ ύδιασ τϊξησ ϋχουν ϋνα χώρο κοινόσ ευθϑνησ. Εύναι απαραύτητο να ςυζητοϑν μεταξϑ τουσ 
για τα προβλόματα τα οπούα αντιμετωπύζουν μϋςα ςτην τϊξη, να προβληματύζονται και να 
επιλϋγουν κοινοϑσ τρϐπουσ για την αντιμετώπιςη φαινομϋνων επιλόψιμησ ςυμπεριφορϊσ 
μαθητών ό οριςμϋνων ειδικών περιπτώςεων που απαιτοϑν ιδιαύτερη φροντύδα, ευαιςθηςύα και 
λεπτοϑσ χειριςμοϑσ εκ μϋρουσ τουσ. Η ςυνεργαςύα ϐλων εύναι ϐχι μϐνο χρόςιμη αλλϊ και 
επιβεβλημϋνη. Κϊθε ςχολεύο, επομϋνωσ, πρϋπει να μεθοδεϑςει και να οργανώςει τον τρϐπο 
τησ οριζϐντιασ ςυνεργαςύασ των εκπαιδευτικών του. 
 
5.4. Οι εκπαιδευτικού του ύδιου κλϊδου πρϋπει να επιδιώκουν την κατακϐρυφη ςυνεργαςύα και 
να εξετϊζουν τα προβλόματα που εμφανύζονται ςτη διδαςκαλύα των μαθημϊτων ενϐσ κλϊδου 
μϋςα ςτο ςχολεύο. Κϊθε μϊθημα ϋχει τισ δικϋσ του ιδιαιτερϐτητεσ που απαιτοϑν επιμϋρουσ 
αντιμετώπιςη. Η ομϊδα των εκπαιδευτικών του ύδιου κλϊδου μϋςα ςε κϊθε ςχολεύο πρϋπει να 
αποκτόςει οργανωτικό υπϐςταςη και να αναλϊβει ομαδικϊ την ευθϑνη τησ αντιμετώπιςησ 
των προβλημϊτων του κλϊδου. Σο οργανωτικϐ ςχόμα καλϐ θα όταν να αποφαςιςτεύ απϐ το 
ςϑλλογο των εκπαιδευτικών του ςχολεύου και ϑςτερα απϐ ειςόγηςη των ϊμεςα 
ενδιαφερομϋνων εκπαιδευτικών. 
 
5.5. Όςα αναφϋρονται για την αξιοπούηςη των κλύςεων, των ενδιαφερϐντων και του ταλϋντου 
των μαθητών ιςχϑουν και για τουσ εκπαιδευτικοϑσ. Σα ςτοιχεύα αυτϊ μαζύ με την πεύρα και 
την ειδικϐτητα πρϋπει να λαμβϊνονται υπϐψη και να αξιοποιοϑνται για την καλϑτερη 
οργϊνωςη τησ ςχολικόσ ζωόσ. 
 
5.6. Δεν εύναι ορθϐ οϑτε επιτρεπτϐ να διατυπώνεται, κυρύωσ προσ τουσ μαθητϋσ, και να 
υποςτηρύζεται η αντύληψη ϐτι ο ρϐλοσ κϊποιων τομϋων τησ επιςτόμησ ό μαθημϊτων εύναι 
ςημαντικϐτεροσ για την παιδεύα τουσ. Δε νοοϑνται επύςησ αντιπαραθϋςεισ μεταξϑ των 
εκπαιδευτικών για το θϋμα αυτϐ. Σο ςχολεύο παρϋχει γενικό παιδεύα, η οπούα εύναι κοινό 
ςυνιςταμϋνη ϐλων των μαθημϊτων. 
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5.7. Ο ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ μϋςα ςτη ςχολικό κοινϐτητα εύναι ηγετικϐσ και η επύδραςό 
του καθοριςτικό. Εκτϐσ απϐ τη διδαςκαλύα των μαθημϊτων, διαπαιδαγωγεύ με το παρϊδειγμα 
και την καθημερινό του παρουςύα. Επομϋνωσ, οι υποχρεώςεισ του δεν περιορύζονται οϑτε 
ςτην ϊρτια επιςτημονικό του κατϊρτιςη οϑτε ςτην αποτελεςματικϐτητα τησ διδαςκαλύασ του. 
Επεκτεύνονται και πολϑ πϋρα απϐ αυτϊ. 
 
5.8. Η μορφό και το ϑφοσ τησ γλώςςασ των εκπαιδευτικών, η κοινωνικό τουσ ζωό και η 
γενικϐτερη παρουςύα τουσ δημιουργοϑν πρϐτυπα αναφορϊσ για τουσ μαθητϋσ, ιδύωσ των 
μικρϐτερων ηλικιών, αλλϊ και για τουσ πολύτεσ των μικρϐτερων κοινωνιών. Εύναι, επομϋνωσ, 
ανϊγκη να δύνουν ιδιαύτερη βαρϑτητα ςε θϋματα που διαμορφώνουν την εικϐνα του 
εκπαιδευτικοϑ. Ο εκπαιδευτικϐσ εύναι δυνϊμει πρϐτυπο για τουσ μαθητϋσ. Θα πρϋπει 
πρωταρχικϊ να αποτελεύ υπϐδειγμα ςυμπεριφορϊσ και να εφαρμϐζει πρώτα ο ύδιοσ τισ ηθικϋσ 
αρχϋσ και τουσ κανϐνεσ, που υποδεικνϑονται για ϐλουσ ανεξαιρϋτωσ μϋςα ςτην κοινϐτητα του 
χολεύου. 
 
5.9. Σα καθόκοντα και οι αρμοδιϐτητεσ των εκπαιδευτικών, οι ςχϋςεισ τουσ με τα υπϐλοιπα 
μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ και τησ εκπαιδευτικόσ ιεραρχύασ περιγρϊφονται απϐ την 
αντύςτοιχη εκπαιδευτικό νομοθεςύα. Η ςχολικό μονϊδα πρϋπει να εύναι ευνομοϑμενη ομϊδα, 
για να ϋχει αποτελεςματικϐτητα και να αποτελεύ για τουσ μαθητϋσ παρϊδειγμα δημοκρατικόσ 
λειτουργύασ και πρϐτυπο δημοκρατικόσ αγωγόσ. 
 
5.10. Κϊθε μαθητόσ αποτελεύ μια ιδιαύτερη προςωπικϐτητα και ϋχει τισ δικϋσ του ανϊγκεσ, τα 
δικϊ του προβλόματα και τη δικό του ψυχοςϑνθεςη. Αυτϐ καθιςτϊ εξαιρετικϊ δϑςκολο και 
πολυςϑνθετο το ϋργο τησ διαπαιδαγώγηςόσ του. Γι' αυτϐ ο εκπαιδευτικϐσ οφεύλει να 
παρατηρεύ, να κατανοεύ και να ερμηνεϑει ςωςτϊ κϊθε πρϐβλημα προςαρμογόσ των μαθητών 
και αφομούωςησ των κοινωνικών κανϐνων εκ μϋρουσ τουσ. Ϊτςι θα μπορεύ να επιλϋγει τουσ 
κατϊλληλουσ κϊθε φορϊ διδακτικοϑσ και παιδαγωγικοϑσ χειριςμοϑσ και να τουσ προςαρμϐζει 
ςτισ ανϊγκεσ των μαθητών του. Επιπλϋον, θα πρϋπει να εύναι αυτονϐητοσ ςεβαςμϐσ ςτον 
τρϐπο και το ρυθμϐ μϊθηςησ του κϊθε μαθητό. 
 
5.11. Η γνώςη τησ οικογενειακόσ και τησ κοινωνικόσ κατϊςταςησ των μαθητών εύναι 
πολλαπλϊ χρόςιμη για τον εκπαιδευτικϐ και τον βοηθϊ ςτο ϋργο του, γιατύ του επιτρϋπει να 
αντιμετωπύςει με ευαιςθηςύα και λεπτοϑσ χειριςμοϑσ τα ιδιαύτερα προβλόματα των μαθητών 
του και να κατανοόςει τη ςυναιςθηματικό και ψυχολογικό κατϊςταςό τουσ. Η ενημϋρωςό 
του πϊνω ςε θϋματα υγεύασ των μαθητών του κρύνεται απολϑτωσ αναγκαύα, γιατύ θα του 
επιτρϋψει να προςαρμϐςει ανϊλογα τη ςυμπεριφορϊ του και θα τον προφυλϊξει απϐ πιθανϊ 
ατοπόματα ςτισ ςχϋςεισ του μαζύ τουσ. 
 
5.12. ημαντικό αρετό του εκπαιδευτικοϑ εύναι να προωθεύ, να ενθαρρϑνει και να οργανώνει 
τϐςο ςτο μϊθημα ϐςο και ςε ϊλλεσ ςχολικϋσ δραςτηριϐτητεσ την ενεργϐ ςυμμετοχό των 
μαθητών. Φρϋοσ του εύναι να αξιοποιεύ τη φανταςύα και τη δημιουργικϐτητα των μαθητών, να 
διευρϑνει διαρκώσ τα ϐρια τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτισ διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ και να τουσ 
ωθεύ να αναλαμβϊνουν πρωτοβουλύεσ. 
 
5.13. Ο εκπαιδευτικϐσ ϋχει ςυχνό καθημερινό επαφό και επικοινωνύα με τουσ μαθητϋσ μϋςα 
ςτην τϊξη κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ, ςτην αυλό και τουσ διαδρϐμουσ του ςχολεύου 
κατϊ τα διαλεύμματα, και ςτισ ομαδικϋσ εκδηλώςεισ εντϐσ και εκτϐσ του ςχολεύου. Αυτό η 
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πολλαπλό επικοινωνύα του με τουσ μαθητϋσ πρϋπει να γύνεται με ιδιαύτερη προςοχό και με 
τουσ ϐρουσ που επιβϊλλει μια ϋντιμη παιδαγωγικό ςχϋςη, η οπούα ςημαύνει:  
α. Ειλικρινό και ανθρώπινη ςυνεργαςύα, ενδιαφϋρον, δικαιοςϑνη και αγϊπη για το μαθητό. 
β. εβαςμϐ ςτην προςωπικϐτητα, ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και ςτισ κοινωνικϋσ, πολιτιςτικϋσ, 
θρηςκευτικϋσ ό φυλετικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ του μαθητό, πρϊγμα που επιβϊλλεται και απϐ την 
πολυπολιτιςμικό ςυγκρϐτηςη τησ ςϑγχρονησ κοινωνύασ μασ. 
γ. ταθερό ςτϊςη και επιμονό ςε κανϐνεσ κοινϊ αποδεκτοϑσ, με παρϊλληλη απαύτηςη να 
υπϊρχει ςεβαςμϐσ ς αυτοϑσ τουσ κανϐνεσ και απϐ την πλευρϊ των μαθητών. 
δ. Εξαςφϊλιςη τησ ευταξύασ μϋςα ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ και ςτο ςχολικϐ χώρο, με 
τόρηςη των κανϐνων δημοκρατικόσ ςυμπεριφορϊσ.  
ε. υνειδητοπούηςη του ρϐλου που παύζει η εξαςφϊλιςη τησ ευταξύασ για την αποδοτικό 
λειτουργύα του ςχολεύου ςτο γνωςτικϐ τομϋα αλλϊ και για την καλλιϋργεια τησ 
αυτοπειθαρχύασ και τησ κοινωνικόσ ςυνεύδηςησ ςτουσ μαθητϋσ.  
 
5.14. Η δύκαιη ςυμπεριφορϊ του εκπαιδευτικοϑ καθώσ και ο παιδαγωγικϐσ τρϐποσ 
επικοινωνύασ εκπαιδευτικών - μαθητών εύναι χρόςιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινϊ ςτην 
πρϊξη και πρϋπει να ςτηρύζεται ςτα εξόσ κυρύωσ ςτοιχεύα: 
α. τον τρϐπο με τον οπούο οι εκπαιδευτικού απευθϑνουν τισ ερωτόςεισ και δύνουν τισ 
απαντόςεισ κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ και γενικϊ ςτον τρϐπο με τον οπούο 
αντιμετωπύζουν τουσ μαθητϋσ. 
β. τον τρϐπο με τον οπούο βαθμολογοϑν και αξιολογοϑν τουσ μαθητϋσ τουσ. 
γ. τον τρϐπο με τον οπούο εκτονώνουν τισ εντϊςεισ που παρουςιϊζονται μϋςα ςτην τϊξη και 
ςτην αποφαςιςτικϐτητα με την οπούα αντιμετωπύζουν δυςλειτουργύεσ. 
δ. τη ςυχνϐτητα με την οπούα καταφεϑγουν ςτο Διευθυντό του ςχολεύου για να 
αντιμετωπύςει προβλόματα που αναφϑονται μϋςα ςτην τϊξη και τα οπούα θα μποροϑςαν να 
επιλϑςουν οι ύδιοι. 
 
5.15. Οι εκπαιδευτικού ενδιαφϋρονται για την προςταςύα του ςχολικοϑ χώρου και τησ 
περιουςύασ του ςχολεύου καθώσ και για την ευκοςμύα τησ τϊξησ μϋςα ςτην οπούα διδϊςκουν 
αλλϊ και του ςχολεύου γενικϐτερα. Παρϊλληλα, προςπαθοϑν να ευαιςθητοποιόςουν τουσ 
μαθητϋσ ςε θϋματα που αφοροϑν την καθαριϐτητα, την υγιεινό και την αιςθητικό του χώρου 
μϋςα ςτον οπούο φοιτοϑν. 
 
5.16. Οι εκπαιδευτικού φροντύζουν για την αςφϊλεια των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ 
παραμονόσ τουσ ςτο ςχολεύο και κατϊ την πραγματοπούηςη εκδηλώςεων που γύνονται με 
ευθϑνη του ςχολεύου. Ιδιαύτερη φροντύδα καταβϊλλεται κατϊ την εύςοδο και την αποχώρηςη 
των μαθητών απϐ το ςχολεύο, κατϊ τη διϊρκεια των διαλειμμϊτων καθώσ και κατϊ την 
απομϊκρυνςό τουσ απϐ την αύθουςα διδαςκαλύασ. 
 
5.17. Οι εκπαιδευτικού πρϋπει να τηροϑν εχεμϑθεια ςε ϐ,τι αφορϊ τισ αποφϊςεισ του ςυλλϐγου 
των διδαςκϐντων, τισ ςυζητόςεισ και εκτιμόςεισ ςχετικϊ με τη ςχολικό επύδοςη, τη 
ςυμπεριφορϊ και τη διαγωγό των μαθητών, τη βαθμολογύα ςτισ εξετϊςεισ και, γενικϊ, για ϐλα 
τα ςτοιχεύα που αφοροϑν το ςχολεύο. 
 
5.18. Η ενημϋρωςη των γονϋων και κηδεμϐνων των μαθητών πρϋπει να γύνεται ςυςτηματικϊ, 
προγραμματιςμϋνα και ϐπωσ προβλϋπεται απϐ την κεύμενη νομοθεςύα. Σο χολεύο 
γνωςτοποιεύ τισ ώρεσ τησ εβδομϊδασ κατϊ τισ οπούεσ οι εκπαιδευτικού μποροϑν να δϋχονται 
τουσ γονεύσ και να τουσ ενημερώνουν λεπτομερώσ και υπεϑθυνα. Η ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ 
θα πρϋπει να ςτηρύζεται ςτο διϊλογο, την αλληλοκατανϐηςη, την αλληλοαποδοχό, τον 
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αλληλοςεβαςμϐ και την ειλικρύνεια και να μην υπονομεϑεται εκ των προτϋρων απϐ πιθανό 
προκατϊληψη, παρεμβατιςμϐ, επιθετικϐτητα και λϐγια τρύτων, ςχετικών ό ϊςχετων με την 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα.  
ε κϊθε περύπτωςη, οι γονεύσ και οι εκπαιδευτικού εύναι ςυνεργϊτεσ με κοινοϑσ ςτϐχουσ τη 
μϊθηςη, τη βελτύωςη και την ευδοκύμηςη των παιδιών.  
 
 
 

6. ΚΑΝΟΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ - ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 
6.1. Η διεϑθυνςη τησ χολόσ Καλαμαρύ απαρτύζεται απϐ:  
α. Ση Γενικό Διεϑθυνςη τησ χολόσ 
β. Ση Διεϑθυνςη Λυκεύου 
γ. Ση Διεϑθυνςη Γυμναςύου 
 
6.2. Με τον ϐρο «Διευθυντόσ» εννοεύται ο επικεφαλόσ του χολεύου ό μιασ εκπαιδευτικόσ 
βαθμύδασ, αυτϐσ που διευθϑνει και ϋχει την ευθϑνη του ςυντονιςμοϑ και τησ εϑρυθμησ 
λειτουργύασ του εςωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ του ςχολεύου, ώςτε να εξαςφαλύζεται η 
αποτελεςματικϐτητα του εκπαιδευτικοϑ ϋργου. 
Ο Διευθυντόσ του ςχολεύου βρύςκεται ςτην κορυφό τησ πυραμύδασ μϋςα ςτη ςχολικό 
κοινϐτητα και γι αυτϐ ϋχει και τισ πιο πολλϋσ ευθϑνεσ. Εύναι ο ηγϋτησ που ενδιαφϋρεται για τη 
οργϊνωςη και την πραγματοπούηςη του ϋργου μϋςα ςτο ςχολεύο καθώσ και για την 
ικανοπούηςη των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπϐλοιπου προςωπικοϑ. Για να φϋρει 
ςε πϋρασ το πολϑπλοκο ϋργο τησ διούκηςησ και παρϊλληλα να αςκεύ επιρροό ςτουσ 
εκπαιδευτικοϑσ, πρϋπει να διαθϋτει υψηλϐ κϑροσ και πειθώ, να εύναι κοινϊ αποδεκτϐσ και να 
μην αμφιςβητεύται. Οι εντολϋσ και οι οδηγύεσ του Διευθυντό που απορρϋουν μϐνο απϐ τη 
νϐμιμη εξουςύα του εύναι ςυχνϊ ατελϋςφορεσ για την επύτευξη των ςκοπών και των ςτϐχων 
του ςχολεύου, αν δε ςτηρύζονται ςτισ αρετϋσ και ςτην προςωπικό επύδραςη του ςε 
εκπαιδευτικοϑσ, μαθητϋσ και γονεύσ. Οι αρμοδιϐτητεσ, οι ευθϑνεσ και τα καθόκοντϊ του 
Διευθυντό του ςχολεύου περιγρϊφονται και προβλϋπονται απϐ την εκπαιδευτικό νομοθεςύα. 
τον κανονιςμϐ λειτουργύασ ςχετικϊ με το Διευθυντό θα μποροϑςαν να αναφερθοϑν τα εξόσ:  
 
6.2.1. Όταν ο Διευθυντόσ επικοινωνεύ με τουσ μαθητϋσ, ϐταν απευθϑνεται ς' αυτοϑσ ό 
αντιμετωπύζει ειδικϊ ζητόματα, πρϋπει να δεύχνει αγϊπη, ενδιαφϋρον και φροντύδα γι αυτοϑσ. 
Η παιδαγωγικό του ευθϑνη εύναι να διδϊξει ςτην πρϊξη τουσ δημοκρατικοϑσ κανϐνεσ 
οργϊνωςησ τησ κοινωνύασ του ςχολεύου.  
 
6.2.2. Ακραύα ςυμπεριφορϊ προσ τουσ μαθητϋσ, με αυταρχικϐ πνεϑμα και χαρακτηριςμοϑσ 
απαξιωτικοϑσ και προςβλητικοϑσ, πρϋπει να θεωρεύται αρνητικϐ ςτοιχεύο. Περιςςϐτερο 
πρϋπει να χρηςιμοποιεύ τον ϋπαινο, τισ παραινϋςεισ, τισ ςυμβουλϋσ και, γενικϐτερα, θετικϊ 
κύνητρα.  
 
6.2.3. Ο Διευθυντόσ ςτισ ςχϋςεισ του με τουσ μαθητϋσ δεν πρϋπει να δεύχνει ϋλλειψη 
ενδιαφϋροντοσ για ϐςα γύνονται ςτο ςχολεύο οϑτε να αμελεύ να κϊνει αιςθητό την παρουςύα 
του. Αποκλύςεισ απϐ τουσ κανϐνεσ του ςχολεύου και γενικϊ τη ςωςτό μαθητικό ςυμπεριφορϊ 
τισ παρατηρεύ, τισ αντιμετωπύζει με παιδαγωγικό ευθϑνη, κϊνει τισ αναγκαύεσ υποδεύξεισ, 
ανακαλεύ ςτην τϊξη αυτοϑσ που διϋπραξαν παραπτώματα και, αν χρειαςτεύ, λαμβϊνει τα 
αναγκαύα παιδαγωγικϊ μϋτρα. Ο γενικϐσ κανϐνασ ο οπούοσ πρϋπει να ιςχϑει εύναι ϐτι τα 
θετικϊ κύνητρα εύναι περιςςϐτερο αποτελεςματικϊ απϐ τα αρνητικϊ. Ο Διευθυντόσ πρϋπει να 
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ϋχει υπϐψη του ϐτι οι παρατηρόςεισ, οι υποδεύξεισ, η αποδοκιμαςύα πρϊξεων και φαινομϋνων 
ό ακϐμη και η επιβολό ποινόσ εντϊςςονται μϋςα ςτα καθόκοντϊ του και απορρϋουν απϐ το 
ρϐλο του. Όταν απαιτεύται να κϊνει χρόςη αυτοϑ του δικαιώματοσ, οφεύλει να το πρϊξει, γιατύ 
διαφορετικϊ η ανοχό ςε ακραύα φαινϐμενα μπορεύ να λειτουργόςει αρνητικϊ για τη ςυνοχό 
και την αποτελεςματικϐτητα του ςχολεύου.  
 
6.2.4. Η πρϐςβαςη των μαθητών ςτο Γραφεύο του Διευθυντό πρϋπει να γύνεται ςχετικϊ ϊνετα. 
Η ςυζότηςη με τουσ μαθητϋσ και η επικοινωνύα μαζύ τουσ πρϋπει να γύνονται ελεϑθερα, αλλϊ 
και με τον πρϋποντα ςεβαςμϐ εκ μϋρουσ τουσ. Η επικοινωνύα αυτό δε ςημαύνει υιοθϋτηςη τησ 
απϐλυτησ ιςοπϋδωςησ, η οπούα αποδυναμώνει την παιδαγωγικό λειτουργύα του ρϐλου του. Η 
δημοκρατικό επικοινωνύα ϋχει κανϐνεσ και ϐρια ςυμπεριφορϊσ, αναγνωρύζει ρϐλουσ και 
απαιτεύ απϐ τουσ φορεύσ διϊθεςη να υπεραςπιςτοϑν το ρϐλο τουσ. Ο Διευθυντόσ γνωρύζει ϐτι 
η αγωγό και η μϐρφωςη δε γύνονται με αυτοεξϋλιξη. Φρειϊζεται τη διαμεςολαβητικό 
παρϋμβαςη του ώριμου εκπαιδευτικοϑ και, ακϐμη περιςςϐτερο, του επικεφαλόσ Διευθυντό. 
 
6.2.5. Ο Διευθυντόσ οφεύλει να μη διαφοροποιεύ κατϊ περύπτωςη τη ςυμπεριφορϊ του προσ 
τουσ μαθητϋσ, γιατύ θϋτει υπϐ αμφιςβότηςη τη δικαιολογημϋνη απαύτηςη για ιςϐτιμη και 
δύκαιη ςυμπεριφορϊ προσ ϐλουσ. Οφεύλει να χρηςιμοποιεύ με δικαιοςϑνη και χωρύσ 
διακρύςεισ τα οποιαςδόποτε μορφόσ κύνητρα, θετικϊ ό αρνητικϊ.  
 
6.2.6. Ο Διευθυντόσ ϋχει τακτικό επαφό με τουσ γονεύσ επιδιώκοντασ την ανϊπτυξη 
πνεϑματοσ ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςτο ςχολεύο και την οικογϋνεια. Με τη ςυνεργαςύα και την 
κοινό προςπϊθεια επιλϑονται καλϑτερα και αποτελεςματικϐτερα τα προβλόματα που 
παρουςιϊζονται. Οι αποφϊςεισ του Διευθυντό του ςχολεύου για θϋματα που αφοροϑν ϊμεςα 
τουσ γονεύσ και τουσ μαθητϋσ ϋχουν μεγαλϑτερο κϑροσ, ϐταν προκϑπτουν ϑςτερα απϐ 
ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ. Ο Διευθυντόσ ενημερώνει τουσ γονεύσ και τουσ μαθητϋσ, ϐποτε 
κρύνεται απαραύτητο, για τουσ κανϐνεσ λειτουργύασ του ςχολεύου και για θϋματα που 
αφοροϑν το ςϑςτημα εκπαύδευςησ και τον τρϐπο πρϐςβαςησ ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη. 
 
6.2.7. Ο Διευθυντόσ φροντύζει ώςτε ςτην επικοινωνύα του με τουσ εκπαιδευτικοϑσ του 
ςχολεύου, τουσ γονεύσ, τουσ μαθητϋσ και τα ϊλλα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ να 
εξαςφαλύζει την ‘‘ϋντιμη’’ διοικητικϊ και παιδαγωγικϊ ςχϋςη, να αναγνωρύζει και να 
κατοχυρώνει το ρϐλο τησ κϊθε πλευρϊσ. Κϊθε παρϊγοντασ τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ αςκεύ 
ϋναν ιδιαύτερο ρϐλο, που ϋχει το δικϐ του περιεχϐμενο και τη δικό του ςημαςύα. Ο Διευθυντόσ 
του ςχολεύου οφεύλει να δημιουργεύ τισ κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ, ώςτε να αςκεύ ο καθϋνασ 
ςωςτϊ το ρϐλο του. 
 
6.2.8. Ο Διευθυντόσ του ςχολεύου με τισ εμπειρύεσ και τισ εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ του ςτον 
τομϋα τησ διούκηςησ τησ εκπαύδευςησ οφεύλει να δημιουργεύ κλύμα αμοιβαύασ κατανϐηςησ και 
εκτύμηςησ ανϊμεςα ς’ αυτϐν και τουσ εκπαιδευτικοϑσ και να εξαςφαλύζει τη ςυναύνεςη και τη 
ςυνεργαςύα τουσ. υντονύζει, καθοδηγεύ, εμπνϋει, εξομαλϑνει τισ διαφορϋσ μεταξϑ των 
ςυναδϋλφων, δεν λειτουργεύ μεροληπτικϊ, εύναι δύκαιοσ και χαρακτηρύζεται απϐ εχεμϑθεια. 
Υροντύζει για τη δύκαιη κατανομό των εργαςιών ςτουσ καθηγητϋσ και αξιοποιεύ τον κϊθε ϋναν 
ανϊλογα με τισ ικανϐτητεσ και τισ δυνατϐτητϋσ του. 
 
6.2.9. Ο Διευθυντόσ του ςχολεύου ςτον τομϋα ϊςκηςησ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου θα πρϋπει να 
δύνει τη δυνατϐτητα ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ του ςχολεύου του να ικανοποιοϑν την ανϊγκη για 
αναγνώριςη τησ προςωπικϐτητασ και τησ αξύασ τουσ απϐ το περιβϊλλον. Για να το πετϑχει 
αυτϐ, πρϋπει να δύνει τη δυνατϐτητα να ςυμμετϋχουν ςτη ςχεδύαςη και οργϊνωςη τησ 
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εργαςύασ τουσ καθώσ και ςτη λόψη αποφϊςεων που τουσ αφοροϑν. Εξυπακοϑεται ϐτι η 
επικοινωνύα πρϋπει να εύναι αμφύδρομη. Δύνει τη δυνατϐτητα ελευθερύασ κινόςεων των 
εκπαιδευτικών ςτα διδακτικϊ και εκπαιδευτικϊ τουσ καθόκοντα, μϋςα ςτα ϐρια βϋβαια των 
κανϐνων που ορύζονται απϐ το Πλαύςιο Λειτουργύασ του χολεύου και την Πολιτεύα. Μεριμνϊ 
για την επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών και τη διαμϐρφωςη ϐςο το δυνατϐν κοινόσ 
ςτρατηγικόσ των ςυναδϋλφων και των ομϊδων ειδικϐτητασ. 
 
6.2.10. Ο Διευθυντόσ του ςχολεύου πρϋπει να ϋχει την ικανϐτητα να κατανοεύ το ςημαντικϐ 
ρϐλο του ανθρώπινου παρϊγοντα για την ομαλό λειτουργύα του ςχολεύου, να παραδϋχεται και 
να εκτιμϊ την προςωπικϐτητα του ϊλλου, να αναπτϑςςει θετικϋσ ςτϊςεισ απϋναντι ςτουσ 
υφιςταμϋνουσ του και να ικανοποιεύ βαςικϋσ ανϊγκεσ τουσ. 
 
6.2.11. Ο Διευθυντόσ εύναι εγγυητόσ του Πλαιςύου Λειτουργύασ (Εςωτερικοϑ Κανονιςμοϑ) του 
χολεύου. 
 
 
 

7. ΚΑΝΟΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ - ΓΟΝΕΙ 
 
7.1. Υυςικού κηδεμϐνεσ του μαθητό εύναι ο πατϋρασ και η μητϋρα του. Αυτού εύναι κηδεμϐνεσ 
του μαθητό, εφϐςον κατοικοϑν ςτην πϐλη ϐπου βρύςκεται το ςχολεύο. Διαφορετικϊ, ορύζουν 
οι ύδιοι με ϋγγραφη δόλωςη τον κηδεμϐνα του μαθητό. 
 
7.2. Οι γονεύσ και οι κηδεμϐνεσ εγγρϊφουν το μαθητό ςτο ςχολεύο, επικοινωνοϑν ςυχνϊ με το 
Διευθυντό και τουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ τϊξησ, παρακολουθοϑν με ενδιαφϋρον τη φούτηςη, το 
όθοσ και τη ςχολικό επύδοςη και ενημερώνουν υπεϑθυνα το ςχολεύο για ϐλα τα ζητόματα τα 
οπούα ςχετύζονται με το μαθητό και επηρεϊζουν τη ςυμπεριφορϊ του ςτο ςχολεύο. 
 
7.3. Κϊθε φορϊ που δημιουργεύται ϋνα θϋμα το οπούο ςχετύζεται με ϋνα ςυγκεκριμϋνο μαθητό 
και πρϐκειται να απαςχολόςει το ςχολεύο, ο πρώτοσ που πρϋπει να ενημερωθεύ ςχετικϊ εύναι 
ο Γονϋασ - Κηδεμϐνασ, ο οπούοσ με τη ςειρϊ του θα πρϋπει να ςυνεργαςτεύ με το ςχολεύο. 
 
7.4. Για τη ςυμμετοχό του μαθητό ςε οριςμϋνεσ ςχολικϋσ εκδηλώςεισ εύναι απαραύτητο να 
υπϊρχει ϋγκριςη του κηδεμϐνα, ϐπωσ ορύζεται απϐ την κεύμενη νομοθεςύα. Επύςησ το ςχολεύο 
μπορεύ να ζητόςει τη γνώμη ό την ϋγκριςη του Γονϋα - Κηδεμϐνα για κϊποιεσ ϊλλεσ 
εκδηλώςεισ, για τισ οπούεσ δεν υπϊρχει ςχετικό πρϐβλεψη. Αυτό η ςυνεργαςύα εμπεριϋχει 
ςημαντικό ευθϑνη και πρϋπει να γύνεται με προςοχό. 
 
7.5. Ο Γονϋασ - Κηδεμϐνασ δικαιοϑται να ϋχει πλόρη και υπεϑθυνη ενημϋρωςη για το μαθητό, 
αλλϊ οφεύλει και ο ύδιοσ να ενημερώνει το ςχολεύο για θϋματα που μπορεύ να επηρεϊζουν την 
επύδοςη ό τη ςυμπεριφορϊ του μαθητό ςτο ςχολεύο. Ο Γονϋασ - Κηδεμϐνασ οφεύλει να 
ενημερώνει το ςχολεύο για ιδιαύτερα θϋματα των μαθητών που αφοροϑν ϊμεςα ό ϋμμεςα τη 
ςχολικό κοινϐτητα και την εκπαιδευτικό διαδικαςύα (π.χ. μαθηςιακϊ προβλόματα, ςοβαρϊ 
ιατρικϊ ό ψυχολογικϊ ζητόματα). 
 
7.6. Ο ϑλλογοσ Γονϋων και Κηδεμϐνων αποτελεύ τη ςυλλογικό ϋκφραςη τησ ϊποψησ των 
Γονϋων και Κηδεμϐνων των μαθητών. Σο ςχολεύο χρειϊζεται και επιδιώκει τη ςυνεργαςύα του 
υλλϐγου για την προαγωγό του ςχολικοϑ ϋργου. Εύναι προφανϋσ ϐτι το εκπαιδευτικϐ ϋργο 
ανόκει ςτην αρμοδιϐτητα και ευθϑνη των εκπαιδευτικών, του υλλϐγου των εκπαιδευτικών 
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και του Διευθυντό του κϊθε ςχολεύου. Σα θϋματα ϐμωσ τησ παιδαγωγικόσ λειτουργύασ, των 
ενδοςχολικών και εξωςχολικών εκδηλώςεων και το γενικϐτερο κλύμα ςτο ςχολικϐ χώρο 
επηρεϊζονται απϐ την καλό ςυνεργαςύα των εκπαιδευτικών και του υλλϐγου Γονϋων και 
Κηδεμϐνων. 
 
7.7. Οι Γονεύσ – Κηδεμϐνεσ αποτελοϑν ςυνεργϊτεσ του χολεύου ςτο παιδαγωγικϐ και 
εκπαιδευτικϐ του ϋργο. Απϐ την ϊποψη αυτό πρϋπει να ςτϋκονται δύπλα και ϐχι απϋναντι, με 
πιθανό αντιπαλϐτητα, ςτισ προςπϊθειεσ τησ Διεϑθυνςησ και των Εκπαιδευτικών για τη 
μϐρφωςη των παιδιών τουσ. Θα πρϋπει να περιβϊλλουν τουσ εκπαιδευτικοϑσ με εμπιςτοςϑνη 
και ειλικρύνεια. Διαφορετικϋσ απϐψεισ π.χ. για την αξιολϐγηςη, την παιδαγωγικό 
αντιμετώπιςη, τη διδακτικό μϋθοδο κ.λπ. εύναι εϑλογο να υπϊρχουν, ςε κϊθε ϐμωσ περύπτωςη 
δεν εύναι δυνατϐ να αποτελϋςουν αντικεύμενο διϋνεξησ, αντιπαρϊθεςησ ό επιβολόσ. Κϊθε 
πρϐβλημα θα πρϋπει να επιλϑεται με καλϐπιςτο διϊλογο, αρχικϊ με τον υπεϑθυνο 
εκπαιδευτικϐ, ϋπειτα με τον Τπεϑθυνο τησ οικεύασ Ομϊδασ και τϋλοσ με τη Διεϑθυνςη του 
χολεύου.   
 
 
 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΕ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 
 
8.1. Πϊγια πολιτικό του χολεύου εύναι η ςτενό ςυνεργαςύα και ουςιαςτικό επικοινωνύα με 
τουσ Γονεύσ. Η επικοινωνύα προβλϋπεται ςε τακτικό ό και ςε ϋκτακτη βϊςη, ανϊλογα με τισ 
ανϊγκεσ και τισ περιςτϊςεισ. 
 
8.2. Η τακτικό επικοινωνύα με τουσ Γονεύσ περιλαμβϊνει τα εξόσ: 
α. Οι Γονεύσ-Κηδεμϐνεσ ενημερώνονται απϐ τη Διεϑθυνςη, κατϊ την εγγραφό του παιδιοϑ, για 
τον τρϐπο και τουσ κανϐνεσ λειτουργύασ του χολεύου. 
β. Μετϊ το τϋλοσ Οκτωβρύου καθορύζονται ςε εβδομαδιαύα βϊςη οι ημϋρεσ Σρύτη και Σετϊρτη 
και οι ώρεσ ςυνεργαςύασ του κϊθε καθηγητό με τουσ Γονεύσ-Κηδεμϐνεσ των παιδιών. 
γ. Η πρώτη εκτϐσ ςχολικοϑ ωραρύου ενημϋρωςη για την Επύδοςη των παιδιών γύνεται κατϊ το 
μόνα Νοϋμβριο και ακολουθοϑν ϊλλεσ δϑο κατϊ την επύδοςη ελϋγχων για το Γυμνϊςιο 
(Δεκϋμβριοσ, Μϊρτιοσ) και δϑο για το Λϑκειο (Υεβρουϊριοσ, Ιοϑνιοσ). 
δ. Για τη μϐνιμη εξ αποςτϊςεωσ ενημϋρωςη των Γονϋων-Κηδεμϐνων δημιουργόθηκε απϐ το 
χολεύο η καινοτϐμοσ ενημερωτικό πλατφϐρμα «Βαθμολϐγιο», ϐπου οι Γονεύσ με τη χρόςη 
προςωπικοϑ κωδικοϑ μποροϑν να πληροφοροϑνται διαδικτυακϊ τισ γραπτϋσ επιδϐςεισ των 
παιδιών και τα ςχϐλια των καθηγητών για την επύδοςη, την επιμϋλεια, το ενδιαφϋρον και τη 
ςυμπεριφορϊ. 
ε. Ειδικϋσ ενημερώςεισ γύνονται:  
i. τουσ Γονεύσ-Κηδεμϐνεσ τησ α’ Γυμναςύου (Γενικό πληροφϐρηςη για τισ ανϊγκεσ των 
μαθημϊτων, ξενϊγηςη ςτισ εγκαταςτϊςεισ του ςχολεύου κ.λπ.)  
ii.  τουσ Γονεύσ-Κηδεμϐνεσ τησ γ’ Γυμναςύου, τα παιδιϊ των οπούων θα μεταβοϑν ςτην Α’ 
Λυκεύου (Διαφοροπούηςη - Ανϊγκεσ του Λυκεύου, Εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα κ.λπ.)  
iii.  τουσ Γονεύσ-Κηδεμϐνεσ τησ Β’ Λυκεύου, για τη μετϊβαςη των παιδιών ςτη Γ’ Λυκεύου 
(Ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ τησ τϊξησ, Προγραμματικό ςυμβολό του χολεύου κ.λπ.)   
 
8.3. Η ϋκτακτη επικοινωνύα περιλαμβϊνει τα εξόσ: 
α. Σηλεφωνικό επικοινωνύα των Εκπαιδευτικών με τουσ Γονεύσ-Κηδεμϐνεσ για ειδικϊ 
ζητόματα που αφοροϑν το μϊθημϊ τουσ 
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β. Σηλεφωνικό επικοινωνύα των υμβοϑλων Τπευθϑνων Καθηγητών με τουσ Γονεύσ-
Κηδεμϐνεσ για ζητόματα ςυμπεριφορϊσ ό ςυνολικόσ επύδοςησ των παιδιών. 
γ. Σηλεφωνικό επικοινωνύα τησ Διεϑθυνςησ με τουσ Γονεύσ-Κηδεμϐνεσ για ειδικϊ ζητόματα 
του παιδιοϑ 
δ. Ενημϋρωςη των Γονϋων-Κηδεμϐνων τησ Γ’ Λυκεύου για την εκδρομό των τελειοφούτων. 
Η ϋκτακτη επικοινωνύα γύνεται εφϐςον ςυντρϋχουν ςοβαρού λϐγοι και προκϑπτουν ζητόματα 
που χρειϊζονται κατϊ περύπτωςη ειδικό αντιμετώπιςη. 
 
8.4. Εξυπακοϑεται ϐτι υπϊρχει πϊντα η δυνατϐτητα ςυνϊντηςησ του Γονϋα-Κηδεμϐνα με τη 
Διεϑθυνςη του χολεύου ό με Εκπαιδευτικοϑσ, μετϊ απϐ προγραμματιςμϋνο ραντεβοϑ. 
 
 
 

9. ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΥΟΙΣΗΗ - ΑΠΟΤΙΕ – 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΤΙΨΝ 
 
 
ϑμφωνα με Προεδρικϊ Διατϊγματα, για το χαρακτηριςμϐ τησ φούτηςησ και τη δικαιολϐγηςη 
των απουςιών των μαθητών τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ιςχϑουν τα παρακϊτω: 
 
9.1. Με τη λόξη των μαθημϊτων και πριν απϐ τισ προαγωγικϋσ – απολυτόριεσ εξετϊςεισ 
χαρακτηρύζεται απϐ το ϑλλογο Διδαςκϐντων η φούτηςη κϊθε μαθητό ανϊλογα με τον 
αριθμϐ των απουςιών του. 
 
9.2. Η φούτηςη για τουσ μαθητϋσ του Γυμναςύου μπορεύ να χαρακτηριςτεύ ωσ επαρκόσ, 
ελλιπόσ ό ανεπαρκόσ.  
α. Όταν χαρακτηρύζεται ωσ επαρκόσ, θεωρεύται ικανοποιητικό για το μαθητό. 
β. Όταν η φούτηςη χαρακτηρύζεται ωσ ελλιπόσ, ϋχει ωσ ςυνϋπεια ο μαθητόσ να παραπεμφθεύ 
ςε εξετϊςεισ ςε ϐλα τα μαθόματα το επτϋμβριο.  
γ. Σϋλοσ, αν η φούτηςη χαρακτηριςτεύ ωσ ανεπαρκόσ, ο μαθητόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 
επαναλϊβει τη φούτηςη ςτην ύδια τϊξη. 
 
9.2.1. Επαρκόσ εύναι η φούτηςη ϐταν το ςϑνολο των απουςιών δεν υπερβαύνει τισ εκατϐν 
δεκατϋςςερισ (114) και απϐ αυτϋσ οι αδικαιολϐγητεσ δεν εύναι περιςςϐτερεσ απϐ εξόντα 
τϋςςερισ (64). 
 
9.2.2. Ελλιπόσ εύναι η φούτηςη ϐταν ο μαθητόσ ςημειώνει πϊνω απϐ εκατϐν δεκατϋςςερισ 
(114) και μϋχρι εκατϐν εξόντα τϋςςερισ (164) απουςύεσ, απϐ τισ οπούεσ και πϊλι οι 
αδικαιολϐγητεσ δεν εύναι περιςςϐτερεσ απϐ εξόντα τϋςςερισ (64). Απϐ το νϐμο προβλϋπονται 
κϊποιεσ εξαιρϋςεισ, για περιπτώςεισ μακροχρϐνιασ αςθϋνειασ, ςτισ οπούεσ η φούτηςη 
χαρακτηρύζεται επαρκόσ, αν και οι απουςύεσ εύναι απϐ 115 ϋωσ και 164. Αυτϐ ςυμβαύνει ϐταν:  
α. ϐλεσ οι πϊνω απϐ τισ 114 απουςύεσ οφεύλονται ςε αςθϋνεια,  
β. ο μϋςοσ ϐροσ τησ βαθμολογύασ των τριών τριμόνων (προφορικϊ) εύναι τουλϊχιςτον 
δεκαπϋντε (15) και  
γ. η διαγωγό του μαθητό εύναι κοςμιοτϊτη. 
 
9.2.3. Ανεπαρκόσ εύναι η φούτηςη ϐταν ο μαθητόσ ςημεύωςε πϊνω απϐ εξόντα τϋςςερισ (64) 
αδικαιολϐγητεσ απουςύεσ ό, ςε ςϑνολο, περιςςϐτερεσ απϐ εκατϐν εξόντα τϋςςερισ (164). 
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Επύςησ, αν οι απουςύεσ του εύναι περιςςϐτερεσ απϐ εκατϐν δεκατϋςςερισ (114) και δε 
ςυντρϋχουν οι λϐγοι τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου. 
 
9.3. Η φούτηςη για τουσ μαθητϋσ του Λυκεύου μπορεύ να χαρακτηριςτεύ ωσ επαρκόσ ό 
ανεπαρκόσ. 
 
9.3.1. Επαρκόσ χαρακτηρύζεται η φούτηςη ςτην περύπτωςη κατϊ την οπούα:  
α. το ςϑνολο των απουςιών του μαθητό δεν υπερβαύνει τισ πενόντα (50), ανεξϊρτητα απϐ 
τουσ λϐγουσ πραγματοπούηςόσ τουσ,  
β. το ςϑνολο των απουςιών του μαθητό δεν υπερβαύνει τισ εκατϐν δεκατϋςςερισ (114), απϐ τισ 
οπούεσ οι πϊνω απϐ τισ πενόντα (50) εύναι δικαιολογημϋνεσ ό οφεύλονται ςε αςθϋνεια. 
 
9.3.2. Οι μαθητϋσ, των οπούων η φούτηςη χαρακτηρύζεται ανεπαρκόσ, εύναι υποχρεωμϋνοι να 
επαναλϊβουν τη φούτηςη ςτην ύδια τϊξη.  
 
9.4. Για τη δικαιολϐγηςη απουςιών ϋωσ και δϑο (2) ημερών εξαιτύασ αςθϋνειασ ό ϊλλων 
ςοβαρών οικογενειακών λϐγων, αρκεύ ενυπϐγραφο ςημεύωμα του γονϋα που προςκομύζεται 
απϐ τον ύδιο ό αποςτϋλλεται ςτη γραμματεύα του χολεύου, ϑςτερα απϐ τηλεφωνικό 
επικοινωνύα με τον αρμϐδιο Διευθυντό, δϋκα (10) ημϋρεσ το πολϑ μετϊ την επϊνοδο του 
μαθητό ςτο χολεύο. 
 
9.5. Ο γονϋασ κϊθε μαθητό που απουςύαςε για λϐγουσ υγεύασ περιςςϐτερο απϐ δϑο (2) 
ημϋρεσ, πρϋπει να προςκομύςει ο ύδιοσ μϋςα ςε δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ την επιςτροφό του 
μαθητό ςτο χολεύο, βεβαύωςη γιατροϑ που να πιςτοποιεύ το εύδοσ και τη διϊρκεια τησ 
αςθϋνειασ. Κϊθε βεβαύωςη υποβϊλλεται με αύτηςη και καταχωρύζεται ςτο πρωτϐκολλο. Ο 
γονϋασ μπορεύ να δικαιολογόςει τισ απουςύεσ το πολϑ δϋκα (10) ημερών ςυνολικϊ για ϐλο το 
ςχολικϐ ϋτοσ. 
 
9.6. Σα δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται δε δεςμεϑουν το ϑλλογο Διδαςκϐντων, ϐταν εύναι 
ςε γνώςη του, με ικανϊ και επαρκό ςτοιχεύα, οι πραγματικού λϐγοι απουςύασ του μαθητό. 
 
9.7. Η ευθϑνη παρακολοϑθηςησ τησ φούτηςησ του μαθητό ανόκει εξ ολοκλόρου ςτουσ γονεύσ 
του. 
 
 
 

10. ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 
 
10.1. Μϋςα ςτο Βοηθητικϐ Προςωπικϐ εντϊςςονται: 
α. Η Οργανωτικό Γραμματεύα για Θϋματα Λειτουργύασ του χολεύου 
β. Η Οικονομικό Γραμματεύα 
γ. Η Γραμματεύα Τποδοχόσ 
δ. Σο Γραφεύο Κινόςεωσ και οι οδηγού λεωφορεύων 
ε. Σο Σεχνικϐ Σμόμα τησ χολόσ 
σ. Σο Σμόμα Καθαριϐτητασ 
ζ. Σο Ιατρικϐ Προςωπικϐ 
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10.2. Σο Βοηθητικϐ Προςωπικϐ αναφϋρεται ςτην και ελϋγχεται απϐ τη Γενικό Διεϑθυνςη τησ 
χολόσ. Λειτουργεύ υποςτηρικτικϊ προσ τισ προςπϊθειεσ τησ Διεϑθυνςησ και των 
Εκπαιδευτικών για την ομαλό, εϑρυθμη και αποτελεςματικό λειτουργύα του χολεύου.  
Απϐ την ϊποψη αυτό  
α. λειτουργεύ με ευγϋνεια και ευπρϋπεια απϋναντι ςε μαθητϋσ, γονεύσ και εκπαιδευτικοϑσ,  
β. διακρύνεται για το όθοσ και την υπομονό του ςτην επύλυςη των προβλημϊτων και  
γ. οφεύλει να ςυμβϊλλει θετικϊ ςτη διατόρηςη του καλοϑ κλύματοσ ςτο ςχολεύο.  
 
10.3. Οι ηθικϋσ αρχϋσ και αξύεσ που διαπνϋουν το παρϐν «Πλαύςιο Λειτουργύασ» αφοροϑν 
εξύςου και θα πρϋπει να αποτελοϑν απαρϊβατο γνώμονα λειτουργύασ και για το Βοηθητικϐ 
Προςωπικϐ.  
 
 
 

11. ΑΠΟΔΟΦΗ ΣΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 
11.1. Σο παρϐν «Πλαύςιο Λειτουργύασ» προτεύνει ϋνα ςϑνολο κανϐνων και αρχών που ϋχουν ωσ 
ςτϐχο τη ρϑθμιςη τησ ςυνολικόσ λειτουργύασ του χολεύου και τησ χολικόσ Κοινϐτητασ ςτο 
ςϑνολϐ τησ, ώςτε να διαςφαλύζεται η ομαλϐτητα, η τϊξη και η ευρυθμύα, να διευκολϑνεται το 
εκπαιδευτικϐ ϋργο και να βελτιςτοποιεύται η παρεχϐμενη παιδεύα. Για την επιτυχό εφαρμογό 
του απαιτεύται η ςυναύνεςη ϐλων των ςυντελεςτών τησ ςχολικόσ ζωόσ, η απϐ μϋρουσ τουσ 
ςυνειδητό αποδοχό των κανϐνων που περιλαμβϊνει και η ϋμπρακτη βοϑληςη τησ εφαρμογόσ 
των κανϐνων αυτών.  
 
11.2. Η εγγραφό του μαθητό ςτο ςχολεύο ςημαύνει και αποδοχό, εκ μϋρουσ αυτοϑ και των 
γονϋων του, ϐλων ανεξαιρϋτωσ των ϐρων του παρϐντοσ κανονιςμοϑ. Ο κανονιςμϐσ αναρτϊται 
ςτην ιςτοςελύδα τησ Ελληνογαλλικόσ χολόσ Καλαμαρύ (www.kalamari.gr), ώςτε να εύναι 
ανϊ πϊςα ςτιγμό διαθϋςιμοσ ςε ϐλουσ. Επύςησ, με την εγγραφό μαθητό ςτην Α’ τϊξη του 
Γυμναςύου επιδύδεται απϐ τη Γραμματεύα τησ ςχολικόσ μονϊδασ ϋνα αντύτυπο του κανονιςμοϑ 
ςτο Γονϋα-Κηδεμϐνα. Ο τελευταύοσ βεβαιώνει ενυπϐγραφα ϐτι το παρϋλαβε και ςυμφωνεύ 
ανεπιφϑλακτα με το περιεχϐμενϐ του. 
 
11.3. Σο χολεύο διατηρεύ το δικαύωμα να ςυμπληρώςει ό τροποποιόςει ϊρθρα και διατϊξεισ 
του Πλαιςύου Λειτουργύασ, εφϐςον το κρύνει επιβεβλημϋνο ό ςκϐπιμο. Για οποιαδόποτε 
μεταβολό ςτο περιεχϐμενο του κανονιςμοϑ, μετϊ την αρχικό του ϋγκριςη, η Διούκηςη του 
χολεύου ϋχει την υποχρϋωςη να ενημερώςει ϋγκαιρα ϐλουσ τουσ ςυντελεςτϋσ τησ ςχολικόσ 
ζωόσ. 
 
 
 

12. ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ 
 
12.1. Με ςτϐχο την πλόρη ενημϋρωςη και την ορθό «διαπαιδαγώγηςη» ϐλων των παραγϐντων 
τησ χολικόσ Κοινϐτητασ (Μαθητϋσ, Εκπαιδευτικού, Διευθϑνςεισ, Γονεύσ, Βοηθητικϐ 
Προςωπικϐ) ςε ϋνα θετικϐ κλύμα ςεβαςμοϑ και ευθϑνησ, το χολεύο θϋτει υπϐψιν ϐλων το 
«Πλαύςιο Λειτουργύασ», ϐπωσ αυτϐ θα ιςχϑςει απϐ το ςχολικϐ ϋτοσ 2015-2016. Πεπούθηςη του 
χολεύου εύναι ϐτι η γνώςη αυτό θα ςυμβϊλει ςτον εναρμονιςμϐ ϐλων των φορϋων τησ 
χολικόσ Κοινϐτητασ προσ την κατεϑθυνςη μιασ ευγενοϑσ και αποτελεςματικόσ ςυνϑπαρξησ, 
με ςκοπϐ τη διϊπλαςη ελεϑθερων και υπεϑθυνων ανθρώπων.  
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12.2. ε μια εποχό ϐπου ςυχνϊ οι προβαλλϐμενεσ αξύεσ και τα πρϐτυπα ςυμπεριφορϊσ  κϊθε 
ϊλλο παρϊ ςτηρύζουν τον αλληλοςεβαςμϐ, την αξιοπρϋπεια, την ειλικρύνεια και την 
αξιοκρατύα,  το ςχολεύο κρύνει πωσ ο καθοριςμϐσ και ο ςεβαςμϐσ κϊποιων ελϊχιςτων 
κανϐνων ςυμπεριφορϊσ αποτελεύ ϋνα αναγκαύο μόνυμα αυτοςεβαςμοϑ, που δικαιώνει και 
νομιμοποιεύ το δικϐ του ρϐλο μϋςα ςτην κοινωνύα. Μολονϐτι ςτην ιδιωτικό του ζωό ο 
καθϋνασ επιλϋγει τρϐπουσ ςυμπεριφορϊσ που επιθυμεύ, η μικροκοινωνύα του ςχολεύου θεωρεύ 
χρϋοσ τησ να εμφυςόςει ςτουσ μαθητϋσ του την ϋννοια που εύναι η βϊςη κϊθε υγιοϑσ 
κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ: το ςεβαςμό, πρώτα προσ τον εαυτϐ μασ και ϋπειτα προσ ϐλουσ 
τουσ ϊλλουσ. 
 
12.3. Η ανϊγνωςη, η αποδοχό, η τόρηςη και η εφαρμογό των αρχών, των αξιών και των 
κανϐνων που ςυνθϋτουν το παρϐν «Πλαύςιο Λειτουργύασ» ϋχει νϐημα μϐνο ςτο μϋτρο που 
απϐ ϐλα τα εμπλεκϐμενα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ (Μαθητϋσ, Εκπαιδευτικού, 
Διεϑθυνςη, Γονεύσ, Προςωπικϐ) αναπτϑςςεται ϋνασ διαρκόσ προβληματιςμϐσ για το νϐημα 
και την ςημαςύα αυτών των αρχών ςτην καθημερινό ςχολικό πραγματικϐτητα.  
Απϐ την ϊποψη αυτό το «Πλαύςιο Λειτουργύασ» θα ϋχει αποτϑχει αν αντιμετωπιςτεύ ωσ ϋνα  
μονομερϋσ, κανονιςτικϐ, «εκ των ϊνω» δημιοϑργημα και δε μετατραπεύ ςε βύωμα, ανηςυχύα, 
εγρόγορςη και προβληματιςμϐ του καθενϐσ, ωσ προσ την αναγκαιϐτητα και την 
αποτελεςματικϐτητϊ του ςτην καθημερινό λειτουργύα του ςχολεύου.   
Ευχόσ ϋργον αυτϐσ ο διαρκόσ προβληματιςμϐσ να οδηγεύ μϋςα ςτο χρϐνο ςτη διατϑπωςη 
προτϊςεων και επαναδιατυπώςεων, που θα ανταποκρύνονται περιςςϐτερο ικανοποιητικϊ ςτισ 
μεταβαλλϐμενεσ ανϊγκεσ των ατϐμων και την αρμονικό ςυνϑπαρξη του ςυνϐλου.  
Και πϊνω απ’ ϐλα προτϊςεισ που θα υπηρετοϑν τα ϋργα Παιδεύασ και Πολιτιςμοϑ, ςτο ϐνομα 
των οπούων υπϊρχουμε.   
 
12.4. ‘‘Κανεύσ δεν πρϐκειται να πεύςει, παρϊ μϐνον ϐςουσ ϋχουν όδη πειςτεύ’’ 

(L. Wittgenstein) 
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13. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ – ΠΗΓΕ 
 
1. Απουςύεσ - Εγκϑκλιοσ 58781/Γ2/21-05-2010  
2. Απουςύεσ - Ν.4115/2013 (24 Α΄), ϊρθρο 54 
3. Απουςύεσ - Π.Δ. 104/1979, ϊρθρο 21 
4. Απουςύεσ - Π.Δ. 104/1979, ϊρθρο 23 
5. Απουςύεσ - Π.Δ. 485/1983 (ΥΕΚ 184 Α΄), ϊρθρο 3 
6. Απουςύεσ - Π.Δ. 485/83, ϊρθρο 1 
7. Απουςύεσ - Π.Δ. 60/2006 (ΥΕΚ 65 Α΄), ϊρθρο 35, παρ. 7 
8. Βύα / Εκφοβιςμϐσ – Εγκϑκλιοσ 18890/Γ2/14-02-2011: «Αποτϑπωςη καλών πρακτικών 

ςχολικών μονϊδων Δ.Ε. για την πρϐληψη και αντιμετώπιςη τησ βύασ και επιθετικϐτητασ 
μεταξϑ μαθητών».  

9. Δικαιώματα Παιδιών – Εγκϑκλιοσ Υ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010  
10. Εςωτερικϐσ Κανονιςμϐσ Αρςϊκειου Χυχικοϑ 
11. Εςωτερικϐσ Κανονιςμϐσ Εκπαιδευτηρύων Δοϑκα 
12. Εςωτερικϐσ Κανονιςμϐσ Εκπαιδευτηρύων Κωςτϋα - Γεύτονα 
13. Εςωτερικϐσ Κανονιςμϐσ Κολλεγύου Αθηνών 
14. Εςωτερικϐσ Κανονιςμϐσ Κολλεγύου Ανατϐλια 
15. Εςωτερικϐσ Κανονιςμϐσ Πειραματικοϑ ΓΕΛ Αναβρϑτων 
16. Εςωτερικϐσ Κανονιςμϐσ Πρϐτυπου Πειραματικοϑ χολεύου Πανεπιςτημύου Πατρών 
17. Ηλεκτρονικϋσ υςκευϋσ - Εγκϑκλιοσ 100553/Γ2/4-9-2012 Τπουργεύου Παιδεύασ 
18. Ιδιωτικό Εκπαύδευςη - Νϐμοσ 682 / 77: ανακτόθηκε απϐ το 

http://dide.zak.sch.gr/nomoi/FEK/NOMOI/n682%2077.pdf 
19. Καθηκοντολϐγιο Εκπαιδευτικών (ΥΕΚ 1340/2002 – Υ.353.1/324/105657/Δ1/2002): 

ανακτόθηκε απϐ το http://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1309-fek-1340-2002-
kathikonta-armodiotites-stelechoi-ekpaideysis.html 

20. Κακριδόσ Ι, «Σο νϐημα τησ Ελληνικόσ Ελευθερύασ», Ανακτόθηκε απϐ το http://e-
keimena.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=149:q-
q&catid=49:freedom&Itemid=27  

21. Κανονιςμϐσ λειτουργύασ μαθητικών κοινοτότων (Τ.Α. 23.613/6/Γ2/4094/86, ΥΕΚ – 619 
Β/25-9-86): ανακτόθηκε απϐ το http://www.gymkallampel.gr/wp-
content/uploads/2010/10/fek_722_1990.pdf 

22. Κϊπνιςμα - Ϊγγραφο 13869/Η/3-2-2011 του Τπουργεύου Παιδεύασ 
23. Κϊπνιςμα - Νϐμοσ 3730/2008 & Ν. 3868/2010   
24. Κϊπνιςμα - ΤΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29-7-2002 Τπουργεύου Τγεύασ και Πρϐνοιασ 
25. Κινητϊ τηλϋφωνα - Τπουργικό Απϐφαςη 132328/Γ2/7-12-2006  
26. Κυρώςεισ - Π.Δ. 104/79 (ΥΕΚ 23 Α΄), ϊρθρα 27 & 28  
27. Ματςαγγοϑρασ, Hλύασ Γ: Θεωρύα και πρϊξη τησ διδαςκαλύασ, «Γρηγϐρησ» 1999, 235-240 
28. Νϐμοσ 1586/1985: ανακτόθηκε απϐ το http://www.pi-

schools.gr/preschool_education/nomothesia/1566_85.pdf  
29. Νϐμοσ 2101/1992: ανακτόθηκε απϐ το http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=5981 
30. αϏτησ, Φ: Οργϊνωςη & Διούκηςη Δομών Εκπαύδευςησ ςελ. 30-36, Ανακτόθηκε απϐ το 

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4781/1377.pdf 
31. υνόγοροσ του Πολύτη, χολικού Κανονιςμού και Δημοκρατικό Διούκηςη ςτη 

Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη, Αθόνα 2009, Ανακτόθηκε απϐ το http://www.0-18.gr/gia-
paidia/nea/abscholikoi-kanonismoi-kai-dimokratiki-dioikisi-sti-deyterobathmia-
ekpaideysibb 
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32. ϑνταγμα των Ελλόνων: ανακτόθηκε απϐ το http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-
ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-16/  

33. Τπουργεύο Παιδεύασ, «Βαςικϋσ Αρχϋσ Κανονιςμοϑ Λειτουργύασ των χολεύων», 2002 
34. Τπουργεύο Παιδεύασ και Πολιτιςμοϑ Κϑπρου, Εύμαι μαθητόσ /μαθότρια, γνωρύζω τα 

δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ μου, Λευκωςύα 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σο Ϊργο – Δρϊςη «Αναμϐρφωςη του Πλαιςύου Λειτουργύασ / Εςωτερικοϑ Κανονιςμοϑ τησ 
Ελληνογαλλικόσ χολόσ Καλαμαρύ» πραγματοποιόθηκε ςτο χρονικϐ διϊςτημα επτϋμβριοσ 

2014 – επτϋμβριοσ 2015, με την εμπλοκό ϐλων των μελών τησ χολικόσ Κοινϐτητασ του 
Καλαμαρύ. 

 
επτέμβριοσ 2015 

Ομάδα Αναμόρφωςησ Εςωτερικού Κανονιςμού τησ χολήσ Καλαμαρί 
 

Κωνςταντίνοσ Καρεμφύλλησ (Υιλόλογοσ): υγγραφή - Επιμέλεια – Σεκμηρίωςη 
άββασ Ζηκουρίδησ (Υιλόλογοσ): Κριτικέσ Παρατηρήςεισ – Επαφή με τουσ Μαθητέσ 

Αντρέασ Πετρίδησ (Υυςικόσ): Κριτικέσ Παρατηρήςεισ – Επαφή με τουσ Γονείσ 
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