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Ειςαγωγι: 
 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου (άρκρο 37, 
Ν.4692/2020) ςυντάχκθκε ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν 
εκπαίδευςθ και τθ λειτουργία των δθμόςιων και ιδιωτικϊν Σχολείων. Ο Κανονιςμόσ 
αυτόσ βαςίηεται ςτισ αποδεκτζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Σχολείου και τα χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ 
ςχολικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ. 

Η ςυμμετοχι οποιουδιποτε ατόμου ςτθ ςχολικι ηωι ςθμαίνει αυτόματα 
τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι και τιρθςθ του ςχολικοφ κανονιςμοφ, ςτο ςφνολό 
του. Η ακριβισ τιρθςθ του Κανονιςμοφ αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ, όλων 
όςων ςυναποτελοφν τθν τοπικι ςχολικι κοινότθτα, δθλαδι:  

α) τθσ διεφκυνςθσ του Σχολείου,  
β) των εκπαιδευτικών του Σχολείου,  
γ) των μακθτών του Σχολείου  
δ) των γονζων/ κθδεμόνων του Σχολείου. 

 
Ο Κανονιςμόσ δεν αποςκοπεί ςτον περιοριςμό των μακθτϊν ι κάποιου άλλου. 
Μζςω των όρων και κανόνων του Κανονιςμοφ του Σχολείου επιδιϊκεται:  

 Η εμπζδωςθ ενόσ δθμοκρατικοφ κλίματοσ ςτο χϊρο του ςχολείου 

 Η εξαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ και ςυναιςκθματικισ αςφάλειασ όλων των 
μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

 Η διαμόρφωςθ προςωπικοτιτων που λειτουργοφν υπεφκυνα, ςζβονται τισ 
ελευκερίεσ των άλλων και ςυνεργάηονται αρμονικά μεταξφ τουσ. 

 Η κεμελίωςθ ενόσ πλαιςίου που υποςτθρίηει το εκπαιδευτικό ζργο και τθν 
απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

 Η διαμόρφωςθ κλίματοσ που ςτθρίηει τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ 
προςωπικότθτασ τουσ κάκε μακθτι, αλλά και όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ  

 Η δθμιουργία εφρυκμων, ευχάριςτων και αποδοτικϊν ςυνκθκϊν 
διδαςκαλίασ, μάκθςθσ και εργαςίασ 

 
 

Λειτουργία του Σχολείου: 
 

 Διδακτικό Ωράριο: 

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

διαλείμματα κακορίηονται από ςχετικι απόφαςθ του ΥΡΑΙΘ και ανακοινϊνεται 

ςτθν ιςτοςελίδα του Σχολείου. Το διδακτικό ζτοσ ορίηεται από τθν 1θ Σεπτεμβρίου 

κάκε ζτουσ και λιγει τθν 30θ Ιουνίου του επόμενου ζτουσ. 

 Υποχρεώςεισ Μακθτών 

1) Η πρωινι ςυγκζντρωςθ των μακθτϊν πραγματοποιείται ςτισ 08.00 π.μ.. Στθ 

ςυγκζντρωςθ ακολουκεί θ κακιερωμζνθ προςευχι και οι τυχόν 
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ανακοινϊςεισ προσ τουσ μακθτζσ του Συλλόγου Εκπαιδευτικϊν από τον 

Διευκυντι. Υποχρεοφται ο κάκε μακθτισ να παρίςταται και να επιδεικνφει 

τον απαιτοφμενο ςεβαςμό και τθν πρζπουςα προςοχι. 

 

2) Μετά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ όλοι οι μακθτζσ ειςζρχονται  για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ 1θσ ϊρασ του θμεριςιου προγράμματοσ. Πςοι μακθτζσ 

φτάνουν ςτο ςχολείο με κακυςτζρθςθ, για να μθν δθμιουργείται 

αναςτάτωςθ ςτθ διδακτικι/μακθςιακι διαδικαςία, παρουςιάηονται πρϊτα 

ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ. Κατόπιν, παραμζνουν ςε κατάλλθλο χϊρο του 

Σχολείου υπό τθν εποπτεία εκπαιδευτικοφ και ειςζρχονται ςτθν τάξθ τουσ 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τρζχουςασ διδακτικισ ϊρασ. Γενικά, κάκε 

μακθτισ που προςζρχεται ςτο μάκθμα μετά τον διδάςκοντα χωρίσ ςοβαρό 

λόγο κακυςτζρθςθσ παραμζνει εκτόσ μακιματοσ και καταγράφεται θ 

αδικαιολόγθτθ απουςία του. Η εκτίμθςθ του ςοβαροφ ι όχι λόγου 

κακυςτζρθςθσ επαφίεται ςτθν κρίςθ του διδάςκοντοσ Εκπαιδευτικοφ τθσ 

πρϊτθσ ϊρασ και του Διευκυντι, που ζχει τον τελευταίο λόγο. Κατόπιν 

ενθμερϊνεται ο Γονζασ ι Κθδεμόνασ για τθν απουςία.  

 

3) Κατά τθν διάρκεια του μακιματοσ ο μακθτισ δεν πρζπει να ενοχλεί τον 

διδάςκοντα οφτε τουσ διδαςκόμενουσ με ανάρμοςτεσ ςυμπεριφορζσ που 

παρακωλφουν τθ διεξαγωγι του μακιματοσ. Ρρζπει να υπάρχει ςεβαςμόσ 

προσ ςτον διδάςκοντα και προσ τουσ διδαςκόμενουσ, αλλά και μεταξφ τουσ.  

 Ο διδάςκων κάνει ςυςτάςεισ προσ τον μακθτι που δείχνει 

παραβατικι  ςυμπεριφορά και αν δεν ςυμμορφωκεί του 

επιβάλλεται ωριαία απομάκρυνςθ (Ωριαία Αποβολι) από το 

μάκθμα, θ οποία καταγράφεται ςτο απουςιολόγιο τθσ τάξθσ ωσ 

αδικαιολόγθτθ απουςία.  

 Ο εκπαιδευτικόσ καταγράφει τθν Ωριαία Αποβολι ςτο Βιβλίο Ποινών 

και τθν αιτιολογεί επαρκώσ.  

 Ενθμερώνεται αμζςωσ για το γεγονόσ ο Γονζασ-Κθδεμόνασ.  

 Ο μακθτισ που αποβάλλεται από μάκθμα προςζρχεται αμζςωσ ςτο 

Γραφείο του Διευκυντι, για να αναφζρει τθν απομάκρυνςι του από το 

μάκθμα και παραμζνει ςτο χϊρο του Γραφείου του Διευκυντι ι του 

Γραφείου των κακθγθτϊν ςε βρίςκεται υπό τθν επίβλεψθ κάποιου 

εκπαιδευτικοφ.  

 Ο Διευκυντισ λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςοβαρότθτα του περιςτατικοφ, 

τισ ειςθγιςεισ του εκπαιδευτικοφ και τθν απολογία του μακθτισ, κα 

αξιολογιςει τθν γενικότερθ ςτάςθ και ςυμπεριφορά του μακθτι και 

κα αποφαςίςει αν χρειάηονται περιςςότερεσ ενζργειεσ.  

. 
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4) Οι μακθτζσ ςτα διαλείμματα εξζρχονται από τθν τάξθ τουσ με θςυχία χωρίσ 

να παραμζνουν ςτουσ διαδρόμουσ του κτιρίου εφόςον ο καιρόσ το 

επιτρζπει. Η αυλι είναι ο κακοριςμζνοσ χϊροσ παραμονισ ςτα διαλείμματα. 

Οι εςωτερικοί χϊροι των τάξεων και των διαδρόμων πρζπει να αερίηονται 

ςυνεχϊσ. 

 

5) Η αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςτο μάκθμα μετά από διάλειμμα δεν 

υποδθλϊνει ςωςτι ςυμπεριφορά και δεν είναι επιτρεπτι πράξθ. Ο 

κακθγθτισ ι ο Διευκυντισ αξιολογεί αν δικαιολογείται θ κακυςτζρθςθ και 

αν αποτελεί επαναλαμβανόμενθ ι εςκεμμζνθ πράξθ και τελικά κρίνει αν κα 

δεχκεί ι όχι τον μακθτι ςτθν ςυνζχεια του μακιματοσ. Η ςυνζπεια τθσ 

πράξθσ είναι θ Ωριαία Απουςία. 

 

6) Οι κζςεισ των μακθτϊν μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ κακορίηονται ςε 

ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο κακθγθτι του τμιματοσ. Αλλαγι κζςθσ 

επιτρζπεται μετά από ςυνεννόθςθ με τον διδάςκοντα κακθγθτι ι με τον 

Υπεφκυνο του τμιματοσ. Ο κακθγθτισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από 

μακθτι να αλλάξει κζςθ (είτε μόνιμα είτε προςωρινά) ωσ πεικαρχικό 

μζτρο για τθ ρφκμιςθ του κλίματοσ τθσ τάξθσ.   

 

7) Δεν επιτρζπεται θ κατανάλωςθ φαγθτοφ, καφζ και αναψυκτικοφ ςτθν 

αίκουςα διδαςκαλίασ.  

 

8) Απευκυνόμαςτε με ευγζνεια και ςεβαςμό ςτουσ κακθγθτζσ μασ και κυρίωσ 

ςτον Υπεφκυνο τθσ τάξθσ, για όποιο κζμα μασ απαςχολεί εντόσ ι εκτόσ τθσ 

τάξθσ. Εκφράηουμε τισ απόψεισ μασ πάντα με τισ αρχζσ του δθμοκρατικοφ 

διαλόγου και ακοφμε τισ απόψεισ των άλλων. 

 

9) Δεν βγαίνουμε ζξω από τθν αυλι του Σχολείου για οποιονδιποτε λόγο παρά 

μόνο με τθν άδεια του Διευκυντι και για ςυγκεκριμζνο λόγο. 

10) Οι μακθτζσ ςε καμία περίπτωςθ δεν φεφγουν από το Σχολείο πριν τθ λιξθ 

των μακθμάτων χωρίσ άδεια. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ 

αποχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. αςκζνεια), 

ενθμερϊνεται ο γονζασ/κθδεμόνασ, για να προςζλκει ςτο Σχολείο και να 

παραλάβει το παιδί του. Τζλοσ, εάν κάποιοσ γονζασ/κθδεμόνασ χρειαςτεί, 

για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τθ λιξθ των μακθμάτων, πρζπει 

πρϊτα να ενθμερϊςει τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου. 

 

11) Η ςυμπεριφορά μασ τθν ϊρα των διαλειμμάτων πρζπει να είναι φιλικι προσ 

τουσ ςυμμακθτζσ μασ και να αποφεφγουμε τισ αντιπαλότθτεσ, τα ειρωνικά 

ςχόλια, τισ προςβλθτικζσ  εκφράςεισ, τισ προςβλθτικζσ και επικετικζσ  
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χειρονομίεσ. Ο ςεβαςμόσ  μεταξφ των μακθτϊν είναι το βαςικό ςτοιχείο τθσ 

Σχολικισ ηωισ. Ενζργειεσ που ςυνιςτοφν ςχολικό εκφοβιςμό ςε βάροσ 

μακθτών (είτε εντόσ του ςχολείου είτε εκτόσ του ςχολείου) καταδικάηονται 

απερίφραςτα και τιμωροφνται παραδειγματικά από το Διευκυντι και το 

Σφλλογο των Κακθγθτών.  Επιςθμαίνεται ζντονα ότι οι μακθτζσ που 

βλζπουν επικετικζσ ςυμπεριφορζσ ςε βάροσ ςυμμακθτών τουσ και 

ςυμπεριφορζσ και ςυνιςτοφν ςχολικό εκφοβιςμό, οφείλουν να 

ενθμερώςουν το Διευκυντι ι τον Σφμβουλο Σχολικισ Ζωισ ι κάποιον 

κακθγθτι.  

 

12) Στο Σχολείο προςερχόμαςτε πάντοτε προετοιμαςμζνοι ςτα μακιματα τθσ 

θμζρασ και ζχοντασ όλα τα απαιτοφμενα βιβλία, τετράδια, φωτοτυπίεσ και 

ςχολικά είδθ που χρειαηόμαςτε για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

 

13) Πταν μακθτισ εξετάηεται από τον διδάςκοντα ι ςυνομιλεί μαηί του οι 

υπόλοιποι παραμζνουμε ςιωπθλοί και δείχνουν τον προβλεπόμενο ςεβαςμό 

προσ το ςυμμακθτι και τον κακθγθτι. Δεν ακυρϊνουμε και δεν 

αποπροςανατολίηουμε τον ομιλοφντα ςυμμακθτι μασ με κορφβουσ και 

παρεμβάςεισ, γιατί αυτό δεν αρμόηει μεταξφ μακθτϊν και καταργεί τθν 

ζννοια του αλλθλοςεβαςμοφ. Τα ειρωνικά ςχόλια και οι προςβολζσ μεταξφ 

μακθτϊν δεν ζχουν κζςθ μζςα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, γιατί 

προςβάλλουν τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια του μακθτι και του 

εκπαιδευτικοφ.  

 

14) Στθν ϊρα του μακιματοσ, ηθτοφμε τθν άδεια του κακθγθτι, πριν 

ςθκωκοφμε από το κρανίο, για να πετάξουμε κάτι ςτα ςκουπίδια ι για να 

βγοφμε για λίγο ζξω. Για να πάμε ςτθν τουαλζτα τθν ϊρα του μακιματοσ 

ηθτάμε από τον κακθγθτι  το κλειδί για τισ εςωτερικζσ τουαλζτεσ. Τθν ϊρα 

των διαλειμμάτων χρθςιμοποιοφμε τισ εξωτερικζσ τουαλζτεσ. Δεν 

ςτεκόμαςτε ποτζ μπροςτά ςτισ ειςόδουσ των τουαλετϊν χωρίσ λόγο είτε 

είναι των αγοριϊν είτε των κοριτςιϊν.  

 

15) Δεν επιτρζπεται μακθτισ να απζχει από κάποιο μάκθμα ςε ϊρα του 

θμεριςιου προγράμματοσ χωρίσ να υπάρχει αποδεδειγμζνα ςοβαρόσ λόγοσ 

για τθν απουςία του. Η απουςία από μάκθμα ενδιάμεςα του 

προγράμματοσ ι ςτο τζλοσ του προγράμματοσ είναι πράξθ ςοβαρι και 

γίνεται μόνο μετά από άδεια του κακθγθτι και του Διευκυντι. Η 

αδικαιολόγθτθ αποχι του μακθτι από κάποιο μάκθμα μπορεί να τιμωρθκεί 

ακόμα και με πολυιμερθ αποβολι και ςε κάκε περίπτωςθ κα ειδοποιείται 

άμεςα ο Γονζασ-Κθδεμόνασ. 
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16) Συμμετζχουμε ςτισ πολιτιςτικζσ, περιβαλλοντικζσ, εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ 

του Σχολείου μασ ι ςε προγράμματα παιδαγωγικοφ ενδιαφζροντοσ με 

πνεφμα ςυνεργαςίασ και προςφοράσ.  

 

17) Δεν επιτρζπεται ςτουσ μακθτζσ να κατζχουν και να χρθςιμοποιοφν ςτο χϊρο 

του ςχολείου κινθτό τθλζφωνο ι tablet ι άλλθ παρόμοια θλεκτρονικι 

ςυςκευι που μπορεί να φωτογραφίςει, να βιντεοςκοπιςει ι να εγγράψει 

ιχο.  Η χριςθ τζτοιων ςυςκευϊν κα τιμωρείται αυςτθρά από το Διευκυντι, 

όπωσ ορίηουν και οι εντολζσ από το Υπουργείο Ραιδείασ.  Η ανάρτθςθ ςτο 

διαδίκτυο ι θ κάκε είδουσ διάδοςθ φωτογραφιών, βιντεοςκοπιςεων και 

θχθτικών από χώρο του ςχολείου, αποτελεί αξιόποινθ πράξθ, θ οποία 

τιμωρείται με πολυιμερθ αποβολι.  

 

18) Δεν επιτρζπεται ςτο χϊρο του ςχολείου το κάπνιςμα και θ κατανάλωςθ 

αλκοόλ.  

 

19) Ο χϊροσ του ςχολείου είναι δθμόςιοσ, δθλαδι ανικει ςε όλουσ μασ και όλοι 

μασ ζχουμε τθν ευκφνθ να τον διατθροφμε κακαρό και ςε καλι κατάςταςθ. 

Ρρζπει προςτατεφουμε το κτίριο του ςχολείου και τον εξοπλιςμό του 

ςχολείου και να αποτρζπουμε τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και τθν κακι διαχείριςθ. 

Οι μακθτζσ οφείλουν να διατθροφν το κρανίο τουσ κακαρό και ςε άριςτθ 

κατάςταςθ. Επιςθμαίνεται ότι, μακθτισ που προκαλεί αδικαιολόγθτθ φκορά 

ςτθν περιουςία του Σχολείου, ελζγχεται για τθ ςυμπεριφορά αυτι και θ 

δαπάνθ αποκατάςταςθσ βαρφνει τον κθδεμόνα του.  

 

20) Η εμφάνιςθ των μακθτϊν οφείλει να χαρακτθρίηεται από ευπρζπεια. Θα 

πρζπει να αποφεφγονται φαινόμενα επίδειξθσ ι υπερβολζσ που δεν 

ταιριάηουν με τθ μακθτικι ιδιότθτα ι δεν ταιριάηουν με τον χϊρο και ςτο 

ςκοπό του ςχολείου. Για παράδειγμα ςτουσ κερινοφσ μινεσ δεν επιτρζπεται 

ςτουσ μακθτζσ να προςζρχονται ςτο μάκθμα ι ςτισ εξετάςεισ με ενδφματα 

παραλίασ.  

 

 Απουςίεσ  Μακθτών 

Οι Γονείσ/Κθδεμόνεσ οφείλουν να ενθμερϊνουν το ςχολείο για τθν απουςία 

του παιδιοφ τουσ. Επίςθσ, ο Γονείσ/Κθδεμόνεσ ζχουν τθν ευκφνθ να ενθμερϊνονται 

τακτικά για τισ απουςίεσ και τθν γενικότερθ επίδοςθ του παιδιοφ τουσ, κακϊσ και 

για τθ ςυμπεριφορά του.  
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 Υποχρεώςεισ Διευκυντι και Εκπαιδευτικών 

Ο Διευκυντισ: 
 Είναι υπεφκυνοσ, μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και 

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

 Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των 
κακθγθτϊν και των μακθτϊν και είναι υπεφκυνοσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ 
κακθγθτζσ, για τθν τιρθςθ τθσ πεικαρχίασ. 

 Απευκφνει ςτουσ διδάςκοντεσ, όταν είναι απαραίτθτο, ςυςτάςεισ ςε πνεφμα 
ςυναδελφικισ αλλθλεγγφθσ. 

 Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν μζςων και εργαλείων, 
τθν καλι χριςθ τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ λειτουργικότθτα και τθν 
αντικατάςταςι τουσ, ςε περίπτωςθ φκοράσ. 

 
Οι κακθγθτζσ: 
 Οι κακθγθτζσ είναι ςυνεπείσ ςτθν προςζλευςι τουσ ςτο ςχολείο και ςτθν 

ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ των μακθμάτων. 
 Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε διδακτικισ ϊρασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ εξζρχεται 

τελευταίοσ/α, αφοφ βεβαιωκεί ότι δεν υπάρχουν μακθτζσ ςτθν τάξθ και 
κλειδϊνει τθν αίκουςα.  

 Οι κακθγθτζσ όταν ζχουν εφθμερία εφαρμόηουν ςχολαςτικά τα κακικοντά 
τουσ ωσ εφθμερεφοντεσ. Με τισ εφθμερίεσ τουσ διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια 
και τθν υγεία των μακθτϊν εντόσ του ςχολείου. 

 Οι κακθγθτζσ αναλαμβάνουν τα εξωδιδακτικά κακικοντα που τουσ 
ανατίκενται από το Σφλλογο των Διδαςκόντων ι εκτάκτωσ από το Διευκυντι. 
Πταν ζχουν κενό παραμζνουν ςτθ διάκεςθ του Διευκυντι, προκειμζνου να 
ςυνδράμουν ςτθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου. 

 Οι κακθγθτζσ αντιμετωπίηουν τουσ μακθτζσ με ευγζνεια, κατανόθςθ και 
ςεβαςμό προσ τθν προςωπικότθτα τουσ, ϊςτε και οι μακθτζσ να νιϊκουν ότι 
μποροφν να απευκφνονται ςτουσ κακθγθτζσ για βοικεια, όταν 
αντιμετωπίηουν πρόβλθμα. 

 Οι κακθγθτζσ οφείλουν να ενθμερϊνονται για τα ιςχφοντα προγράμματα 
ςπουδϊν και τισ Οδθγίεσ που αφοροφν ςτα μακιματα που διδάςκουν και 
ςτον τρόπο αξιολόγθςθσ των μακθτϊν. Διδάςκουν ςτουσ μακθτζσ τα 
διάφορα γνωςτικά αντικείμενα ςφμφωνα με το ιςχφον πρόγραμμα ςπουδϊν 
και διαπαιδαγωγοφν και εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ ςφμφωνα με τουσ 
ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, με τθν 
κακοδιγθςθ των ΣΕΕ και των Στελεχϊν τθσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ 

 Οι κακθγθτζσ αξιολογοφν αντικειμενικά τθν πρόοδο και τθν επίδοςθ των 
μακθτϊν και ενθμερϊνουν ςχετικά τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ κακϊσ και τουσ 
ίδιουσ τουσ μακθτζσ 

 Οι κακθγθτζσ ςυμβάλλουν ςτθν οργάνωςθ, διεξαγωγι και επιτυχία όλων 
των εκδθλϊςεων που οργανϊνονται από τθν τάξθ και το Σχολείο.  
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«Σχζδιο Ξενοκράτθσ» – Αντιμετώπιςθ εκτάκτων αναγκών: 
Η Διεφκυνςθ του Σχολείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ ςε ςυνεργαςία με 

τον Σφλλογο Διδαςκόντων του Σχολείου, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ 
του ςχολικοφ χϊρου και καταρτίηει το «Σχζδιο Ξενοκράτθσ», που προςδιορίηει τισ 
ενζργειεσ κακθγθτϊν και μακθτϊν ςε περίπτωςθ καταςτροφικοφ ςειςμοφ. Οι 
Κακθγθτζσ οφείλουν να ενθμερϊνονται για όςα προβλζπει το ςχζδιο αυτό και το 
Σχολείο οφείλει να οργανϊνει προγραμματιςμζνεσ και ζκτακτεσ «αςκιςεισ 
ετοιμότθτασ» που κα εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ ςτθν ςωςτι ςτάςθ κατά τθ 
διάρκεια ενόσ τζτοιου ςυμβάντοσ. Στισ περιπτώςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, κανζνα 
παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται ςτουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ.  

Τζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι 
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, Διευκυντζσ, Ρροϊςτάμενοι οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται και να ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε 
αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΡΑΙΘ, Υπουργείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, 
κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των 
μελϊν τθσ.  
 

Επίλογοσ – Συμπζραςμα: 
Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και 

ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Η τιρθςθ του από όλουσ όςουσ 
εμπλζκονται ςτθν ςχολικι κοινότθτα αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ 
λειτουργίασ του Σχολείου. Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον 
Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου  
και τον Σφλλογο Διδαςκόντων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ 
και τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ με όλα τα μζλθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ. 

Ο κανονιςμόσ κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν 
προσ ενθμζρωςι τουσ.  

Πζτρα, 05-03-2021 
Ο Διευκυντισ 

 
 

Ψαρρόσ Παναγιώτθσ 
 


