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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας (Ε.Κ.Λ.Σ.Μ.) του 1ου 

ΕΠΑ.Λ. Ελευθερούπολης αποτελεί συνέχεια και επικαιροποίηση του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας που ίσχυε τα προηγούμενα σχολικά έτη. 

 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ενός εκπροσώπου του Δήμου Παγγαίου και το 

Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, προχώρησε στην κατάρτιση 

αυτού του πλαισίου κανόνων για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής.  

 
Το παρόν κείμενο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους καθηγητές όσο και για 

τους μαθητές και τους γονείς τους, με τη βοήθεια του οποίου γρήγορα, εύκολα αλλά και 

με σαφήνεια και εγκυρότητα,  πληροφορούνται και  κατανοούν το πνεύμα και τους 

κανόνες που πρέπει να διέπουν τη σχολική ζωή στις διάφορες εκφάνσεις της. 

 

Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 491τ.Β΄/9-2-

2021), τις εγκυκλίους και οδηγίες των εκπαιδευτικών αρχών, τις αποφάσεις συλλογικών 

οργάνων (Σύλλογος Διδασκόντων κλπ.). 

 
 
1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας Σχολείου (Ε.Κ.Λ.Σ.Μ.). 
 

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της 

κοινωνίας. Και ο ρόλος του σχολείου είναι ακριβώς αυτός, δηλαδή να προετοιμάζει τους 

νέους ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία που θα τους υποδεχθεί.  

 
Επομένως, και η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής πρέπει να στοχεύει στην 

εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των νέων κατά τα πρότυπα και τις ανάγκες μιας 

δημοκρατικής και φιλελεύθερης κοινωνίας. 

 
 
Περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, στηρίζοντας την εφαρμογή 

τους στον αμοιβαίο σεβασμό, στη συλλογική συνείδηση, στη συναίνεση και συμμετοχή 
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στη διαμόρφωση των συνθηκών της σχολικής ζωής, χωρίς όμως να θέτει εμπόδια στην 

ελεύθερη έκφραση και στον πλουραλισμό απόψεων. Έτσι, διαμορφώνεται στο σχολείο 

ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που συμβάλλει στην αποφυγή εντάσεων και 

συγκρούσεων και διευκολύνει την ανενόχλητη και αποτελεσματική λειτουργία του. 

 
Ο Ε.Κ.Λ.Σ.Μ. προσαρμόζεται στην παιδαγωγική αποστολή της αντίστοιχης σχολικής 

βαθμίδας και λαμβάνει υπόψη τόσο τις τρέχουσες συνθήκες όσο και τη δυναμική 

εξέλιξης της σύγχρονης κοινωνίας.  

 
Με εύλογες, γενικά αποδεκτές, κατανοητές και εφαρμόσιμες διατάξεις ενθαρρύνει την 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, προάγει τη συλλογική λειτουργία, 

παράλληλα με την ατομική αναγνώριση και την έννοια της ατομικής ευθύνης, 

διαμορφώνοντας ένα «υγιές» σχολικό και μαθησιακό περιβάλλον και προσδίδοντας 

δημοκρατικό περιεχόμενο στη σχολική ζωή. 

 

 
2. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώ- 
ρηση από αυτό. 
 
2.1. Ωράριο λειτουργίας 

 
2.1.1. Το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου είναι 08:00 - 14:00 καθημερινά, όλες τις 

εργάσιμες μέρες της εβδομάδας. Το ωράριο διεξαγωγής διδασκαλιών γίνεται εντός του 

παραπάνω ωραρίου, αλλά μπορεί να έχει ελαφρώς μικρότερη διάρκεια ανάλογα με τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τα δρομολόγια των 

μαθητών, προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη προσέλευση και αποχώρησή. Η 

χρονική διάρκεια των διαλειμμάτων προσαρμόζεται στο ωράριο διδασκαλίας ώστε να 

τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία. Για τον ακριβή καθορισμό του 

ωραρίου διδασκαλιών αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων μετά από εισήγηση της 

διεύθυνσης.  

 

2.1.2. Οι μαθητές παραμένουν στο Σχολείο όλο αυτό το διάστημα και δεν επιτρέπεται η 

αποχώρησή τους παρά μόνο με σχετική γραπτή άδεια του Διευθυντή. Η παρουσία των 

μαθητών στην πρωινή συγκέντρωση και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και 

διδακτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική.  
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2.1.3. Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές των Τμημάτων ενημερώνουν τους κηδεμόνες για τυχόν 

αδικαιολόγητη και συστηματική αργοπορία των παιδιών και από κοινού αποφασίζουν 

τον τρόπο διαχείρισης του φαινομένου. 

 
2.1.4. Οι κηδεμόνες οφείλουν, σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών τους, να 

ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου για την απουσία τους από τα μαθήματα, όσο 

πιο έγκαιρα γίνεται. 

 
2.2. Πρωινή συγκέντρωση 

 
2.2.1. Το κουδούνι για την πρώτη ώρα διδασκαλίας, χτυπά στις 8:15. Οι μαθητές 

προσέρχονται στο σχολείο τουλάχιστο πέντε (5) λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι και 

παραμένουν ήσυχα στην αυλή μέχρι αυτό να ακουστεί. Με το χτύπημα του κουδουνιού 

ξεκινάει η πρωινή συγκέντρωση του σχολείου, η οποία είναι μια σημαντική στιγμή της 

σχολικής ζωής, γιατί είναι η μοναδική τακτική συγκέντρωση της σχολικής κοινότητας. 

 
2.2.2. Οι μαθητές προσέρχονται στις καθορισμένες θέσεις τους χωρίς καθυστέρηση. 

Κατά τη διάρκεια της προσευχής, μαθητές άλλου δόγματος παρευρίσκονται σιωπηλά με 

σεβασμό στη στιγμή, χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή. Ακολουθούν ανακοινώσεις 

που προέρχονται από τις εκπαιδευτικές αρχές, το Σύλλογο Καθηγητών, το Μαθητικό 

Συμβούλιο κλπ. Σ’ αυτήν την καθημερινή συνάντηση είναι υποχρέωση όλων να 

παρευρίσκονται και να παρακολουθούν με προσοχή έτσι ώστε να ενημερώνονται 

υπεύθυνα σε θέματα που τους αφορούν και να προετοιμάζονται για το εκπαιδευτικό 

έργο που ακολουθεί. 

 

2.3. Διδακτική ώρα – τακτική φοίτηση  

 
2.3.1. Η είσοδος στην τάξη γίνεται αμέσως μετά την πρωινή συγκέντρωση. Μαθητές και 

καθηγητές πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στην τάξη σε όλες τις ώρες των μαθημάτων.  

 
2.3.2.Οι θέσεις των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με 

τον Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματος. Ο κάθε διδάσκων καθηγητής μπορεί να αλλάζει 

τη θέση των μαθητών για παιδαγωγικούς λόγους και για λόγους που εξυπηρετούν τις 

μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιεί.  
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2.3.3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την 

αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια του 

διδάσκοντος καθηγητή.  

 
2.3.4. Αποχώρηση ή μη προσέλευση του μαθητή στο μάθημα χωρίς την άδεια του 

καθηγητή συνεπάγεται απουσία του. 

 
2.3.5. Απουσία μαθητή από την τάξη, όταν ο μαθητής απασχολείται σε άλλες σχολικές 

δραστηριότητες με την επίβλεψη πάντα κάποιου καθηγητή ή της διεύθυνσης είναι 

αποδεκτή μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος καθηγητή της συγκεκριμένης 

εκπαιδευτικής ώρας. 

 
2.3.6. Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική 

διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία, στυλό κλπ.) 

 
2.3.7. Σε περίπτωση απουσίας από το Σχολείο για οποιοδήποτε λόγο είναι ευθύνη των 

μαθητών να πληροφορούνται τις διδαχθείσες ενότητες και τις ανατεθείσες εργασίες. 

 
2.3.8. Η διδασκαλία διεξάγεται μέσα στα πλαίσια δημιουργικής δραστηριότητας και στα 

θεμιτά όρια συμπεριφοράς, με την αποφυγή εντάσεων και ακραίων ή υπερβολικών 

αντιδράσεων για να υπάρξει το κατάλληλο κλίμα μάθησης και αγωγής καθώς επίσης και 

να διεξάγεται ανεμπόδιστα το διδακτικό έργο και στις υπόλοιπες αίθουσες. Για το σκοπό 

αυτό είναι συνυπεύθυνοι μαθητές και καθηγητές, οι οποίοι πρέπει να συνεργάζονται 

στην αντιμετώπιση διαφωνιών ή άλλων προβλημάτων που ανακύπτουν.  

 
2.3.9. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής πρέπει να εξεταστεί εκτάκτως σε γραπτή 

δοκιμασία (π.χ. σε επαναληπτικό Διαγώνισμα στο οποίο απουσίαζε την ημέρα 

διεξαγωγής του) καθορίζεται ως χώρος εξέτασης κάποια διαθέσιμη αίθουσα 

διδασκαλίας όπου διενεργείται η εξέταση παρουσία του καθηγητή του μαθήματος ή 

άλλου διαθέσιμου εκπαιδευτικού.  

 

2.4.   Προσέλευση - παραμονή στα Εργαστήρια 
 
Για τη λειτουργία κάθε εργαστηρίου υπάρχουν Οδηγίες – Κανόνες Ασφαλείας 

ανηρτημένοι σε εμφανή θέση εντός αυτού. Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές 

υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες και να ακολουθούν τις 

οδηγίες. Η μετάβαση και η επιστροφή των μαθητών από εργαστηριακούς χώρους που 



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας 

 

7 

 

βρίσκονται εκτός του σχολικού κτιρίου (θερμοκήπια, χώρος οξυγονοκολλήσεων) γίνεται 

πάντα με τη συνοδεία των αντίστοιχων διδασκόντων. 

 
2.5. Διαχείριση κενού χρόνου των μαθητών 
 
Σε έκτακτες περιστάσεις που ένα τμήμα έχει κενό, είτε γίνεται προσπάθεια 

αναπροσαρμογής του ωρολογίου προγράμματος είτε απασχολούνται με ευθύνη της 

Διεύθυνσης σε κάποια εκπαιδευτική δημιουργική δραστηριότητα, στην αίθουσά τους ή 

σε άλλο χώρο που ορίζεται από την Διεύθυνση. 

 
 2.6. Καθήκοντα απουσιολόγου 

 
2.6.1. Οι απουσιολόγοι έχουν καθήκον να διατηρούν το δελτίο απουσιών και το βιβλίο 

ύλης σε καλή κατάσταση και να παρακολουθούν την υπογραφή του δελτίου από τους 

διδάσκοντες καθηγητές. Η καταχώρηση των απουσιών στα δελτία απουσιών γίνεται 

αποκλειστικά και μόνο από τον διδάσκοντα καθηγητή. Το απουσιολόγιο 

παραλαμβάνεται από το διδάσκοντα καθηγητή της πρώτης διδακτικής ώρας και 

επιστρέφεται στο χώρο φύλαξής τους από το διδάσκοντα καθηγητή της τελευταίας 

διδακτικής ώρας. 

 
2.6.2. Η ευθύνη των απουσιολόγων για τη σωστή ενημέρωση και τη διαφύλαξη του 

απουσιολογίου είναι πολύ μεγάλη. Αν αποδειχθεί ότι σκόπιμα διαγράφουν τις απουσίες 

των συμμαθητών τους, η πράξη τους αυτή θεωρείται αξιόποινη, το δε απουσιολόγιο 

παραδίδεται σε άλλο μαθητή. 

 
2.7. Διαλείμματα  

 
2.7.1. Με το χτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές βγαίνουν από την αίθουσα και 

παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλείμματος στην αυλή και στους άλλους 

κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του Σχολείου, από τους οποίους απαγορεύεται να 

απομακρύνονται παρά μόνο με άδεια του Δ/ντή του Σχολείου.  

 
2.7.2. Επίσης σύμφωνα με την αριθ. 88202/25-06-2009 (Β΄1286) Υπουργική Απόφαση, 

απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Επομένως, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε όλους τους χώρους του 

σχολείου. Διευκρινίζεται ότι ως «κάπνισμα» νοείται και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου.  
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2.7.3. Στα διαλείμματα οι καθηγητές, αφού βγουν όλοι οι μαθητές από την αίθουσα, 

μεριμνούν για τον  αερισμό της, κλείνουν τα φώτα και την κλειδώνουν.  

 

2.8. Καθαριότητα του σχολικού χώρου – Ευχάριστη και υγιεινή διαβίωση. 

 
Υποχρέωση όλων είναι να διατηρούνται καθαροί όλοι οι χώροι του Σχολείου. Αυτό 

προϋποθέτει τις παρακάτω ενέργειες: 

 
α) Όλα τα άχρηστα αντικείμενα – σκουπίδια πετιούνται στα δοχεία απορριμμάτων. 
 
β) Στα έπιπλα (θρανία, καρέκλες κλπ), τους τοίχους, τις πόρτες και τους πίνακες 

ανακοινώσεων δεν γράφονται λέξεις ή ζωγραφιές οποιουδήποτε περιεχομένου, 

ιδιαίτερα δε τέτοιες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δημιουργούν 

ακαλαίσθητο θέαμα. Αντίθετα οι  πίνακες ανακοινώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως μέσα έκφρασης των απόψεων των μαθητών σε θέματα που τους αφορούν, 

επικοινωνίας μεταξύ τους και καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα στα θεμιτά πλαίσια. 

 
γ) Έντυπα – διαφημίσεις. Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων στο χώρο του Σχολείου 

εκτός των εγκεκριμένων από το ΥΠΕΠΘ, όπως και η εμπορία και διαφήμιση 

οποιουδήποτε προϊόντος. Για την ανάρτηση αφισών ή άλλου υλικού στους χώρους του 

σχολείου οι μαθητές πρέπει να απευθύνονται στο Σύλλογο Διδασκόντων και το Δ/ντή. 

 
δ) Όλοι έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν σωστά και να προσέχουν τα 

αντικείμενα της σχολικής περιουσίας. Οποιαδήποτε φθορά ή καταστροφή σε αυτά έχει 

ως συνέπεια την υποχρέωση του υπαίτιου να αποκαταστήσει τη ζημιά. Στην περίπτωση 

μάλιστα που ο υπαίτιος σκοπίμως προκάλεσε τη ζημιά, του επιβάλλονται κυρώσεις από 

το Δ/ντή ή το Σύλλογο καθηγητών. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας 

προσδιορισμού του υπαίτιου, η ζημιά επιβαρύνει το ταμείο της Μαθητικής Κοινότητας 

και όταν αυτό δεν την καλύπτει, το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί και με τη συνδρομή 

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

 

2.9. Ασφάλεια κατά την παραμονή στους χώρους του Σχολείου 
 
Για την διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων για την σωματική ακεραιότητα των 

μαθητών αλλά και όλου του προσωπικού του Σχολείου, λόγω εκτάκτων περιστατικών- 

φαινομένων, έχουν συνταχθεί αντίστοιχα Μνημόνια Ενεργειών. Τέτοια είναι το Μνημόνιο 
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Ενεργειών για τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου και το Μνημόνιο Ενεργειών για την 

Διαχείριση Πυρκαγιών, Ακραίων Καιρικών Φαινομένων, Τεχνολογικών Καταστροφών 

και Χημικών, Βιολογικών, Ραδιενεργών, Πυρηνικών Συμβάντων. Όλα τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας λαμβάνουν γνώση και εκπαιδεύονται στην ορθή εφαρμογή 

των Μνημονίων αυτών. 

 

 

3. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος 
 
3.1. Γενικοί κανόνες 
 
3.1.1. Οι μαθητές διατηρούν την μαθητική τους ιδιότητα τόσο κατά την παραμονή τους 

εντός του σχολείου, όσο και κατά τη μετάβαση προς και από το σχολείο με τα 

λεωφορεία, κατά τη διάρκεια των εκδρομών, περιπάτων, πολιτιστικών και άλλων 

εκδηλώσεων. 

 
3.1.2. Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η είσοδος στο σχολείο οποιουδήποτε 

εξωσχολικού ατόμου, εκτός των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, των 

προμηθευτών του σχολείου και του κυλικείου καθώς και των τεχνικών που είναι 

αρμόδιοι για διάφορες συντηρήσεις , επισκευές κλπ. Κατά συνέπεια η συνάντηση 

μαθητή με εξωσχολικά πρόσωπα στο χώρο του σχολείου, χωρίς ειδική άδεια από τη 

Δ/νση, αποτελεί παράπτωμα του μαθητή. 

 
 
3.1.3. Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές πρέπει να φορούν αθλητική 

φόρμα. Όσοι συμμετέχουν σε παρελάσεις ή άλλες επίσημες εκδηλώσεις πρέπει να 

φορούν την καθιερωμένη επίσημη στολή του σχολείου. 

  
 
3.1.4. Οι μαθητές δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα μεγάλης αξίας (π.χ. 

χρήματα, κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα κλπ.), διότι το Σχολείο αδυνατεί εκ των 

πραγμάτων να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Επίσης δεν 

πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα και συσκευές των οποίων η χρήση είναι 

αμφιβόλου αποδοχής για τη σχολική ζωή ή προκαλεί όχληση (π.χ. τράπουλες, ζάρια, 

ηχεία ή άλλες συσκευές παραγωγής ήχου και εικόνας, λέιζερ κλπ.) 
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3.1.5. Οι μαθητές συζητούν με τη Δ/νση του Σχολείου και τους καθηγητές τους κάθε 

πρόβλημα που τους απασχολεί για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης καθώς 

και με το Σύμβουλο καθηγητή και τον/την ψυχολόγο. 

 
 
3.2. Συμπεριφορά στην τάξη 
 
3.2.1. Με το χτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα 

να είναι έξω από  την αντίστοιχη αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο και μόλις ο 

καθηγητής ανοίξει την αίθουσα, κάθονται στα θρανία τους με τη διάταξη που έχει 

συμφωνηθεί με τον διδάσκων καθηγητή. 

3.2.2. Είναι όλοι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του πίνακα, των θρανίων και γενικά της 

αίθουσας. 

3.2.3. Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί κανείς 

πριν δώσει την άδεια ο καθηγητής. 

3.2.4. Το φιλικό κλίμα μέσα στην τάξη είναι επιθυμία όλων 

 
 
3.3. Συμπεριφορά στους κοινόχρηστους χώρους του Σχολείου και στα λεωφορεία 
 
3.3.1. Όταν οι μαθητές κυκλοφορούν εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, για 

οποιονδήποτε λόγο, κατά τις ώρες των μαθημάτων, δεν κάνουν φασαρία. 

 
3.3.2. Οι κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι, τουαλέτες, αποδυτήρια, γήπεδα κλπ) 

χρησιμοποιούνται από όλους. Γι’ αυτό και είναι ευθύνη όλων να τους διατηρούν 

ευπρεπείς και καθαρούς. 

 
3.3.3. Στα λεωφορεία που μεταφέρουν τους μαθητές από και προς το Σχολείο αυτοί 

συμπεριφέρονται όπως και στο σχολικό χώρο. Επομένως ισχύουν οι ίδιοι κανόνες 

συμπεριφοράς που ισχύουν και στους χώρους του Σχολείου ώστε να μην εκτίθεται το 

Σχολείο από τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών του.  

 
3.4.  Αντιγραφή  
 
Η συνεργασία μεταξύ μαθητών στη διάρκεια γραπτής εξέτασης και η αντιγραφή από 

οποιοδήποτε βοήθημα, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται 

αυστηρά (εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τον καθηγητή που είναι υπεύθυνος για την 

εξέταση). 
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3.5.  Κινητά τηλέφωνα  
(Υπουργική απόφαση, 132328/Γ2/07-12-2006/ΥΠΕΠΘ και Γ2/100553/04-09-2012)) 
 
3.5.1. Απαγορεύεται – με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας – και κατά συνέπεια 

αντιμετωπίζεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο. Όλοι οι μαθητές οφείλουν να μην φέρουν 

μαζί τους στο σχολείο το κινητό τηλέφωνό τους. Εάν το φέρνουν, μετά από συνεννόηση 

με τη Διεύθυνση, το απενεργοποιούν και δεν το εμφανίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια 

παραμονής τους στο Σχολείο.  

 
3.5.2. Απαγορεύεται ακόμα η χρήση οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος, χωρίς την έγκριση του καθηγητή. Ιδιαίτερα η λήψη και η 

προβολή φωτογραφιών ή βίντεο χωρίς την έγκριση του καθηγητή και τη συναίνεση 

όλων των εμφανιζομένων σε αυτά αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και εφαρμόζονται 

αντίστοιχες κυρώσεις. 

 

 

4. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

4.1. Γενικά 

Οι μαθητές έχουν χρέος να προσπαθούν να αναβαθμίσουν το κύρος του Σχολείου με τη 

συμπεριφορά τους και τη γενικότερη συμπεριφορά τους μέσα και έξω από το Σχολείο. 

Δεν επιτρέπεται σε κανένα μέλος στης Σχολικής κοινότητας να εκθέτει γενικότερα το 

Σχολείο, αλλά ούτε και ειδικότερα ή μεμονωμένα οποιοδήποτε άλλο μέλος της. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δίνεται στις οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις – αναρτήσεις σε 

οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), στο 

internet κλπ που έχουν σχέση με το Σχολείο, τους μαθητές, τους καθηγητές, και που  

θίγουν ή εκθέτουν το κύρος ή την προσωπικότητά τους. 

 

4.2. Συμπεριφορά προς τους συμμαθητές 
 
4.2.1. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τη γνώμη και την ιδιαίτερη προσωπικότητα των 

άλλων. Δεν κάνουν ειρωνικά σχόλια, κακόβουλη ή προσβλητική κριτική. 

4.2.2. Η χωρίς άδεια χρήση ή φθορά προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους 

είναι σοβαρά παραπτώματα και επιφέρουν αυστηρές ποινές, ακόμη και αν γίνονται ως 

παιχνίδι. 
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4.2.3. Οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και, πολύ περισσότερο, η σωματική βία κατά 

των συμμαθητών είναι απαράδεκτες πράξεις, που χρήζουν επιβολής παιδαγωγικών 

μέτρων έκτακτου χαρακτήρα. Το ίδιο απαράδεκτη πράξη θεωρείται και η διάδοση 

φημών, ο αποκλεισμός συμμαθητή από ομαδικές εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες ή η παρακίνηση τρίτων για την απομόνωση αυτών. 

4.2.4. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους παραπάνω κανόνες 

συμπεριφοράς προς τους συμμαθητές τους και πέραν των σχολικών ωρών, όπως 

επίσης και εκτός των χώρων του Σχολείου. 

4.2.5. Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρνονται με κοσμιότητα και ευγένεια προς τους 

συμμαθητές τους, ιδιαίτερα τους μικρότερους, και να επιδεικνύουν τον οφειλόμενο 

σεβασμό  προς τους καθηγητές και το βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου. Τις σχέσεις 

πρέπει να διακρίνει η σοβαρότητα και η αξιοπρέπεια και να αποφεύγονται οι χειροδικίες, 

οι απρεπείς αστεϊσμοί και, γενικότερα, η υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά. 

 

 

5. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 
5.1. Σχολικές γιορτές και παρελάσεις 

 
5.1.1. Οι μαθητές συμμετέχουν σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως οι σχολικές εθνικές 

και θρησκευτικές γιορτές. Οι Μαθητικές Κοινότητες συνεργάζονται με τους καθηγητές 

στους οποίους ανατίθεται η ευθύνη της γιορτής.  

5.1.2. Είναι σημαντικό οι μαθητές και οι καθηγητές να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του 

Σχολείου, να παρίστανται στις ενημερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις  και να συμβάλλουν 

στην επιτυχία τους. 

5.1.3. Ιδιαίτερα όταν οι εκδηλώσεις γίνονται σε κλειστό χώρο θα πρέπει οι μαθητές να 

παρίστανται χωρίς να συνομιλούν μεταξύ τους σεβόμενοι την εκδήλωση και τους 

ανθρώπους που την παρουσιάζουν. 

5.1.4. Οι μαθητές παίρνουν μέρος σε παρελάσεις που γίνονται τις ημέρες των εθνικών 

επετείων υπό την επίβλεψη και κατά τις οδηγίες των καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 

 
 
5.2. Σχολικές εκδρομές 

 
Οι σχολικές εκδρομές είναι η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση σε τόπους 

που βρίσκονται σε μικρή ή μεγάλη απόσταση από τη σχολική μονάδα με χαρακτήρα 

παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό. Συνδυάζουν τη μάθηση, ενημέρωση αλλά και τη σύσφιξη 
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των σχέσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών – καθηγητών, που είναι ζητούμενα και τα 

δύο για την ομαλή και δημοκρατική λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ παράλληλα 

πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκπαίδευσης, εκτός των φυσικών συνόρων του 

σχολείου, ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία. 

 

 
5.3.  Άλλες Δραστηριότητες 

 
Το σχολείο, προκειμένου να υλοποιήσει τη σύνδεσή του με το κοινωνικό και 

επαγγελματικό περιβάλλον, μπορεί να διοργανώσει  και άλλες δραστηριότητες με 

ποικίλες μορφές όπως: 

 
1. Διοργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων ποικίλου περιεχομένου οι οποίες 

θα συνδυάζονται και με τα μαθήματα. 

2. Συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις τοπικού η πανελλήνιου χαρακτήρα. 

3. Συνεργασία με τα Μαθητικά Συμβούλια άλλων σχολείων ή με διάφορους 

κοινωνικούς φορείς. 

4. Επισκέψεις – ομιλίες επαγγελματιών ή υπηρεσιακών παραγόντων στο Σχολείο. 

5. Οποιαδήποτε δραστηριότητα προταθεί στο Σύλλογο καθηγητών και έχει τη 

σύμφωνη γνώμη του.  

 
Για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση ομάδας μαθητών, τμήματος ή τάξης 

επιβάλλεται να υπάρχει η έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και στη  συνέχεια 

οποιαδήποτε άλλη έγκριση και οργάνωση τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. Σε αντίθετη περίπτωση δεν νοείται ότι η εκδήλωση είναι Σχολική και δεν 

επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το όνομα του Σχολείου σε σχέση με αυτή. 

 

 
6.  Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γο- 
νέων/Κηδεμόνων 
 
6.1. Ενημερωτικές Συναντήσεις 

Οι γονείς ενημερώνονται από τους καθηγητές τακτικά στη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού ορίζει μία πρωινή ώρα κατά την οποία δέχεται 

τους γονείς ή /και ανακοινώνει αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του για εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας  Παράλληλα είναι δυνατό 
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ανάλογα με τις συνθήκες να οργανώνονται κάθε σχολικό έτος έως δύο (2) 

απογευματινές συναντήσεις για όσους γονείς δεν μπορούν να επισκεφθούν το σχολείο 

κατά τις πρωινές ώρες. Είναι αυτονόητο ότι, όταν υπάρχει ανάγκη, το σχολείο 

επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους γονείς αλλά και οι γονείς μπορούν να ζητήσουν να 

επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση ή συγκεκριμένους καθηγητές. 

 
6.2. Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων 

Το Σχολείο αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας με τους Συλλόγους Γονέων και 

Κηδεμόνων του Λυκείου, συνεργάζεται μαζί τους και δέχεται ευχαρίστως τη βοήθεια που 

αυτοί παρέχουν για την επίτευξη των σκοπών του Σχολείου. Στις περιπτώσεις που η 

νομοθεσία προβλέπει, δέχεται τη συμμετοχή των Συλλόγων στη συζήτηση σχολικών 

θεμάτων. Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα του Σχολείου 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τους όρους του Ε.Κ.Λ.Σ.Μ. 

 

 
7. Ποιότητα του σχολικού χώρου 
 
7.1. Ενέργειες για την καλλιέργεια υπευθυνότητας 

7.1.1. Το Σχολείο επιδιώκει να αναπτύξουν οι μαθητές αίσθηση ευθύνης σε ότι αφορά 

το περιβάλλον, με την ευρεία έννοια, αλλά και το στενότερο σχολικό περιβάλλον. 

Φροντίζει ώστε το φυσικό περιβάλλον και οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι να είναι 

καθαροί και τακτοποιημένοι. Απαιτεί, όμως, και από τους μαθητές του να συμβάλλουν 

με τη σειρά τους ώστε οι χώροι στους οποίους κινούνται (γήπεδα, αίθουσες 

διδασκαλίας, εργαστήρια, γυμναστήριο κτλ.) να είναι ευπρεπείς, έτσι ώστε η παραμονή 

των μαθητών στο σχολείο να είναι ευχάριστη, αποδοτική και δημιουργική. Επιπλέον, οι 

μαθητές συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα, όπως προγράμματα 

ανακύκλωσης, δενδροφύτευσης κτλ. 

 

7.1.2. Το Σχολείο μπορεί να οργανώνει τη συλλογή παλαιών βιβλίων και πλαστικών 

καπακιών καθώς και άλλων υλικών που μπορούν εύκολα να διατεθούν για 

ανακύκλωση. Για περιβαλλοντικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους και για λόγους 

εξοικονόμησης πόρων μπορεί να οργανωθεί πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης των 

βιβλίων που διανέμονται στους μαθητές. Σε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα προβλέπεται η 

παράδοση από τους μαθητές των βιβλίων  κάθε μαθήματος την ημέρα των εξετάσεων 

του Ιουνίου. Σε περίπτωση επανεξέτασης, οι μαθητές θα παίρνουν εγκαίρως πίσω τα 
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βιβλία τους και θα τα παραδίδουν την ημέρα της επανεξέτασής τους. Για τη συλλογή και 

περαιτέρω διαχείριση των βιβλίων που θα συγκεντρώνονται θα καθορίζεται από τη 

Δ/νση του Σχολείου ή το Σύλλογο καθηγητών αντίστοιχη ομάδα από καθηγητές. 

7.1.3. Ενθαρρύνονται από τη Δ/νση και τους καθηγητές του Σχολείου, όλοι οι μαθητές  

και ιδιαίτερα το Δεκαπενταμελές τους Συμβούλιο για την τακτική οργάνωση της 

αποκομιδής διάσπαρτων απορριμμάτων στο Σχολείο αλλά και δράσεων σχετικών με το 

περιβάλλον, την καθαριότητα και τον καλλωπισμό των χώρων του Σχολείου. 

 
 

8.  Αποδοχή Ε.Κ.Λ.Σ.Μ. 
 
Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε με στόχο να ρυθμίσει τις συνθήκες της καθημερινής 

σχολικής ζωής, ώστε να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να διασφαλίζεται η τάξη 

και η ομαλότητα. Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συναίνεση όλων των 

συντελεστών της σχολικής ζωής και η από μέρους τους συνειδητή αποδοχή των 

κανόνων που περιλαμβάνει και η πρόθυμη βούληση να τους τηρήσουν. 

 

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς 

ενημέρωσή τους Η εγγραφή μαθητή στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ελευθερούπολης σημαίνει και 

αποδοχή από αυτόν και τους γονείς - κηδεμόνες του, όλων ανεξαιρέτως των όρων του 

παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. Ο Ε.Κ.Λ.Σ.Μ. αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Σχολείου, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο σε όλους. Επίσης, με την εγγραφή 

μαθητή στην Α’ τάξη του Λυκείου ενημερώνεται ο γονέας – κηδεμόνας σχετικά με αυτό, 

του επιδίδεται, εφόσον ζητηθεί από τον ίδιο, ένα αντίτυπό του  και  βεβαιώνει 

ενυπόγραφα οτι συμφωνεί ανεπιφύλακτα με το περιεχόμενό του. Το Σχολείο διατηρεί 

οποτεδήποτε το δικαίωμα να συμπληρώσει ή τροποποιήσει άρθρα και διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού, εφόσον το κρίνει επιβεβλημένο ή σκόπιμο. Για οποιαδήποτε 

μεταβολή στο περιεχόμενο του Ε.Κ.Λ.Σ.Μ.., μετά την αρχική του έγκριση, η Διοίκηση 

του Σχολείου έχει την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα όλους. 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος. 

 

 Ο Διευθυντής 

  

 Μάριος Χρυσόπουλος 
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Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του 

Σχολικού Συμβουλίου που διενεργήθηκε διαδικτυακά δεδομένων των ιδιαίτερων 

συνθηκών που επικρατούν λόγω covid-19 

 

Μετά από γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην 

τελική μορφή του κειμένου όπως αποδίδεται ανωτέρω, έδωσαν την έγκριση τους για τη 

σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού και δεσμεύτηκαν να υπογράψουν το τελικό 

κείμενο με φυσική υπογραφή αμέσως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν 
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