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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

Εισαγωγή 

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

κοινωνίας. Ο ρόλος του σχολείου είναι να προετοιμάζει τους νέους ώστε να ενταχθούν ομαλά 

στην κοινωνία. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της σχολικής μονάδας προάγει την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών εστιάζοντας τόσο στη συλλογική όσο και στην 

ατομική ευθύνη του ρόλου τους και βοηθά ώστε η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των νέων 

να ανταποκρίνεται στα πρότυπα μιας δημοκρατικής κοινωνίας. 

Ορισμός - Σκοπός - Σύνταξη - Εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων 

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

και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 

σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη 

συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της 

διαφορετικότητας. 

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι: 

- η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη 

συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

- η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

μαθητών/μαθητριών, 

- η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών 

της σχολικής κοινότητας, κ.ά. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του 

οικείου Δήμου. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις διαδικασίες 

σύνταξης του Κανονισμού συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού 

συμβουλίου. 

Η ακριβής τήρηση του Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της σχολικής μονάδας αποτελεί 

ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των 

γονέων/κηδεμόνων. 
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Περιεχόμενο – κεντρικοί Άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

1. Προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο. 

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής 

φοίτησή αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποτελούν προϋπόθεση 

για την καλή οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και συγκεκριμένα: 

Προσέλευση στο σχολείο 

 Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις 08:00π.μ. και συμπληρώνει τις έξι (6) ώρες 

λειτουργίας του στις 13:15μ.μ. 

 Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί βρίσκονται στις θέσεις τους στις 07:55 πμ. 

 Λόγω συνθηκών πανδημίας, δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση και προσευχή στον προαύλιο 

χώρο και οι μαθητές πηγαίνουν κατευθείαν στις αίθουσες διδασκαλίας υπό την εποπτεία των 

εφημερευόντων εκπαιδευτικών. 

 Το μάθημα αρχίζει με το χτύπημα του κουδουνιού στις 08:15π.μ. 

  Η Διεύθυνση του σχολείου ελέγχει τις πρωινές αργοπορίες, ενημερώνει σχετικά τους γονείς 

και λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα. 

 Οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τη Δ/νση για οποιαδήποτε αργοπορία κατά την πρωινή 

προσέλευση, η οποία θα πρέπει να οφείλεται σε συγκεκριμένο και ειδικό λόγο. 

 Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τη Δ/νση για την απουσία μαθητή σε περίπτωση ασθένειας 

(πολύ περισσότερο την παρούσα περίοδο της πανδημίας Covid). 

Αποχώρηση από το σχολείο 

 Η λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται στις 13:15 και αμέσως μετά ξεκινά η αποχώρηση των 

μαθητών, με τη διαδικασία που κάθε γονέας/ κηδεμόνας έχει συνεννοηθεί με τη Δ/νση του 

σχολείου (οι γονείς υποβάλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση). 

 Κανένας μαθητής δεν αποχωρεί από το σχολείο νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα λήξης 

του διδακτικού ωραρίου, παρά μόνο με τη φυσική παρουσία του γονέα/ κηδεμόνα, αφού έχει 

ενημερώσει προηγούμενα τη Δ/νση και υπογράψει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά την 

αποχώρηση. 

2. Φοίτηση 

Μαθητές 

Η φοίτηση των μαθητών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και αποτελεί 

καθήκον και υποχρέωση τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και 

συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό 

έργο όσο και την πρόοδό τους. 

Κανόνες Καλής και Δημοκρατικής Συμπεριφοράς 

Προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να διαμορφώσει ένα θετικό παιδαγωγικό, διδακτικό και 

κοινοτικό κλίμα που να διασφαλίζει την καλή συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας 

και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες και ξεχωριστές ανάγκες φοίτησης τους, είναι 
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απαραίτητη η θέσπιση και η εφαρμογή "Κανόνων Καλής και Δημοκρατικής Συμπεριφοράς". 

Συγκεκριμένα, η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό 

στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική 

περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Ιδιαίτερα, απαγορεύεται κάθε είδος βίας, 

λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής. 

Οι μαθητές θα πρέπει να: 

 Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής 

κοινότητας. 

 Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν στο 

καθένα την απαιτούμενη προσοχή. 

 Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην 

εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. 

 Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, 

εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 

 Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. 

 Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Αν 

προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον υπαίτιο. 

 Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση 

ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων. 

 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα 

παρακάτω βήματα: 

1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. 

2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής. 

3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή. 

 Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και 

σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην 

καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το 

δικαίωμα των συμμαθητών για μάθηση. 

 Απευθύνονται στους καθηγητές και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους 

για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική 

σχολική ζωή και πρόοδό τους. 

 Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων 

του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια. 

 Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός σχολείου 

ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. 

 Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν 

πρέπει να καταστρέφεται. 

Αποκλίσεις από την προαναφερόμενη συμπεριφορά θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και 

αντιμετωπίζονται με τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα. 
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Ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα αποτελούν: 

 Η κατοχή οποιουδήποτε επικίνδυνου οργάνου που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη 

σωματική ακεραιότητα άλλων ατόμων. 

 Η κατοχή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας. 

 Το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου. 

 Η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου. 

 Η κατοχή οποιασδήποτε συσκευής που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου.  

 Κάθε συμπεριφορά ή πράξη από άτομο ή ομάδα προς άλλον ή άλλους μαθητές που 

χαρακτηρίζεται από αγένεια, ασέβεια, απρέπεια, κλπ, όπως φραστικές προσβολές, 

παρενόχληση, ύβρεις/ βωμολοχίες, εξαναγκασμός/ εκφοβισμός, χειροδικία/ άσκηση βίας, 

κλπ. 

 Η καταστροφή ή κλοπή ατομικής περιουσίας μαθητή ή εκπαιδευτικού. 

 Η καταστροφή ή κλοπή περιουσιακού στοιχείου του σχολείου. 

Κανόνες "Καλής και Δημοκρατικής Συμπεριφοράς" μέσα στην Τάξη 

- Οι μαθητές κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις όπως αυτές έχουν οριστεί στο σχετικό πλάνο που 

έχει συντάξει ο καθηγητής υπεύθυνος τμήματος. 

- Το αίσθημα της "οικειότητας" που θα πρέπει να αισθάνονται οι μαθητές μέσα στην τάξη δεν 

πρέπει να ξεπερνά τα όρια της ευπρέπειας, π.χ. για να μιλήσει ένας μαθητής στην τάξη, θα πρέπει 

να σηκώσει το χέρι και ο καθηγητής να του δώσει το λόγο. 

- Οι μαθητές δεν σηκώνονται από τις θέσεις τους παρά μόνο με την άδεια του καθηγητή. 

- Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα παρά 

μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης (π.χ. για τουαλέτα) και μετά από άδεια του καθηγητή, 

διαφορετικά καταχωρείται  απουσία. Εφόσον η πρακτική αυτή γίνεται κατ΄ επανάληψη, ο 

Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων. 

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

ενοχλήσουν τους άλλους μαθητές ή και να ανακόψουν τη διαδικασία του μαθήματος. Για την 

ομαλή λειτουργία της διδασκαλίας  είναι όλοι υπεύθυνοι και το συντονισμό έχει ο καθηγητής. 

- Δεν επιτρέπονται  απρεπείς αστεϊσμοί, ύβρεις,  χειροδικίες και γενικότερα ανάρμοστη 

συμπεριφορά εντός της τάξης. Οι μαθητές  οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και 

ευγένεια προς τους συμμαθητές αλλά και τους  καθηγητές τους. Τα προβλήματα που προκύπτουν 

μεταξύ των μαθητών,  θα λύνονται με τη διαμεσολάβηση του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος 

και στη συνέχεια, αν αυτό κρίνει ο καθηγητής από τη Ψυχοκοινωνική υπηρεσία και τη 

Διεύθυνση του  σχολείου. 

- Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διδακτική διαδικασία 

π.χ. τετράδια, βιβλία κλπ. 

- Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και χυμών εντός της τάξης. 

- Όλοι οι μαθητές του τμήματος με την επίβλεψη του καθηγητή είναι υπεύθυνοι για την 

καθαριότητα του πίνακα, των θρανίων και γενικά την ευταξία της αίθουσας. 
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- Πριν βγούμε από την τάξη, μαζεύουμε τα πράγματά μας από το θρανίο και τα τακτοποιούμε 

μέσα στην τσάντα την οποία στη συνέχεια κλείνουμε. 

- Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί κανείς πριν δώσει την 

άδεια ο καθηγητής. 

Κανόνες "Καλής και Δημοκρατικής Συμπεριφοράς" κατά την ώρα του διαλείμματος 

- Κανένας μαθητής δεν παραμένει στους ορόφους και στις αίθουσες του σχολικού κτηρίου κατά 

την ώρα των διαλειμμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων (βροχή).  

- Κατά την ώρα του διαλείμματος δεν επιτρέπεται καμία συμπεριφορά ή πράξη από άτομο ή 

ομάδα προς άλλον ή άλλους μαθητές που χαρακτηρίζεται από αγένεια, ασέβεια, απρέπεια, κλπ, 

όπως φραστικές προσβολές, παρενόχληση, ύβρεις/ βωμολοχίες, εξαναγκασμός/ εκφοβισμός, 

χειροδικία/ άσκηση βίας, κλπ. Τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών,  θα 

λύνονται με τη διαμεσολάβηση του εφημερεύοντα καθηγητή και στη συνέχεια από τη 

Ψυχοκοινωνική υπηρεσία και τη Διεύθυνση του  σχολείου. 

- Μόλις ολοκληρωθεί το διάλειμμα και χτυπήσει το κουδούνι, οι μαθητές οφείλουν να 

συγκεντρωθούν αμέσως στις διαγραμμισμένες στο πλακόστρωτο θέσεις του τμήματός τους, 

προκειμένου συνοδεία του καθηγητή της επόμενης ώρας να μπουν μέσα στο κτήριο και υπό την 

επίβλεψή του να κατευθυνθούν στις αίθουσες διδασκαλίας του 2ου ορόφου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: μετά το διάλειμμα, δεν επιτρέπεται σε κανέναν μαθητή από το χώρο συγκέντρωσης 

του τμήματος στο προαύλιο, να περάσει την πράσινη δίφυλλη πόρτα, να μπει στο χώρο 

υποδοχής, να ανέβει το κλιμακοστάσιο και να κατευθυνθεί σε αίθουσα διδασκαλίας, χωρίς τη 

συνοδεία/ επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος της συγκεκριμένης διδακτικής ώρας. 

Κανόνες "Καλής και Δημοκρατικής Συμπεριφοράς" κατά την παραμονή στο σχολείο 

- Στη περίπτωση που οι μαθητές ενός τμήματος έχουν "κενό" ή απασχολούνται σε εκδηλώσεις 

που πραγματοποιούνται στο προαύλιο, η συμπεριφορά τους δεν πρέπει να ενοχλεί τους μαθητές 

των υπόλοιπων τμημάτων που κάνουν μάθημα την ίδια ώρα. 

- Οι  μαθητές οφείλουν να κάνουν καλή χρήση και να διατηρούν καθαρούς και καλαίσθητους 

τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου, δηλαδή τις τουαλέτες, τους διαδρόμους, το προαύλιο, 

το γήπεδο 5x5. Οποιαδήποτε καταστροφή ή φθορά της  περιουσίας του σχολείου εκτός από την 

αντιμετώπισή της ως σχολικό παράπτωμα, συνεπάγεται και την οικονομική επιβάρυνση του 

υπαίτιου για την αποκατάστασή της. 

- Δεν επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα από τους μαθητές, εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

υγείας. Στην περίπτωση αυτή ο  μαθητής θα πρέπει να προσκομίσει σχετική Ιατρική Βεβαίωση 

προκειμένου η Δ/νση να επιτρέψει τη χρήση του ανελκυστήρα από τον μαθητή, πάντα  υπό τη 

συνοδεία εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου και ποτέ μόνος του. 

- Οι μαθητές οφείλουν να μη φέρουν μαζί τους στο σχολείο αντικείμενα μεγάλης χρηματικής 

αξίας, καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής το σχολείο δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη 

της οικονομικής αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές πριν βγουν από την τάξη για να 

κάνουν διάλειμμα, οφείλουν να μαζεύουν τα πράγματά τους από το θρανίο και να τα 

τακτοποιούν μέσα στην τσάντα την οποία στη συνέχεια κλείνουν. 
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- Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να είναι απλή και ευπρεπής, ανάλογη του χώρου στον 

οποίο βρίσκονται και φοιτούν. Θα πρέπει να αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης και υπερβολής 

που δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα. 

 

Μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων (Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.), Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.) 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι το όργανο που είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη και δημοκρατική 

λειτουργία του σχολείου. Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων επιτελούν έργο υψηλής 

κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση/ διδασκαλία, μάθηση και 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή 

της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' 

επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία φοίτησης 

των μαθητών. 

Ειδικότερα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων οφείλουν να: 

  Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου, καθώς και κατά 

τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές. 

 Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα 

τους. 

 Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές 

αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για 

βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα. 

 Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και να μην κάνουν 

διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών. 

 Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική 

συμπεριφορά. 

 Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το πρόγραμμα των 

τυπικών Γυμνασίων, φροντίζοντας να κατανείμουν την ύλη των τριών (3) τάξεων στις τέσσερις 

(4) τάξεις Γυμνασίου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

και να διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους 

στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με την καθοδήγηση των ΣEE και των Στελεχών της 

διοίκησης της εκπαίδευσης. 

 Προετοιμάζουν το μάθημα της ημέρας έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να 

εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των 

μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων. 

 Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και ενημερώνουν σχετικά 

τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. 

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη 

συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να 

αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 
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  Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για 

θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα 

αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 

 Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των 

μαθημάτων. 

  Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την καλύτερη δυνατή 

παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα 

δικαιώματα των μαθητών. 

  Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το 

Σχολείο. 

  Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα 

και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής 

παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης 

εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. 

  Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης 

επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, 

τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους. 

Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους 

ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ' αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει τα μέλη 

του Συλλόγου Διδασκόντων να παρακολουθούν τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση. 

 

Γονείς & Κηδεμόνες 

Πολύ σημαντική παράμετρος της φοίτησης είναι η εποικοδομητική συνεργασία με τους 

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη 

θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Οι 

γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το σχολείο, προκειμένου να 

παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας 

στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το σχολείο. Θεωρείται αυτονόητη η στενή 

συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή 

του σχολείου στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν στη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. Συγκεκριμένα: 

 Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Διαφορετικά, θα πρέπει να 

ορίσουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή. 

 Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση των παιδιών 

τους και να είναι σε συχνή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, θα πρέπει να 

ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τα παιδιά τους 

και επηρεάζουν την σχολική τους ζωή. 

 Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία, πρέπει να 

ενημερωθεί άμεσα το σχολείο. 

 Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με την 

δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό. 
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 Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς 

προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων 

 Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες 

ώρες συναντήσεων με το προσωπικό του σχολείου. 

 Οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις-ενημερώσεις του σχολείου που 

μεταφέρουν οι μαθητές στο σπίτι, ώστε να ενημερώνονται έγκυρα για θέματα λειτουργίας του 

σχολείου. 

 Γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στην διεύθυνση του σχολείου ή στην κοινωνική 

λειτουργό κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού τους. 

 Κανένας ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο εσωτερικό του σχολείου ή στο προαύλιο 

χωρίς την άδεια της διεύθυνσης. 

 Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας του μαθητή είναι απαραίτητο να ενημερώνεται το 

σχολείο. 

 Όταν κάποιος μαθητής αδιαθετήσει και ο Σχολικός Νοσηλευτής κρίνει ότι πρέπει να 

απομακρυνθεί από το σχολείο, ενημερώνεται τηλεφωνικά ο γονέας για την άμεση προσέλευση 

και την παραλαβή του μαθητή. 

 Κατά την εγγραφή του μαθητή στο σχολείο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση από τους γονείς 

διαφόρων εγγράφων (πχ. Α.Δ.Υ.Μ, βιβλιάριο εμβολίων, Υπεύθυνες Δηλώσεις, αριθμούς 

τηλεφώνων, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.). 

 Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και να 

ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το σχολείο να έχει τα ισχύοντα 

τηλέφωνά και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών 

σημειωμάτων κ.λπ. 

 Για τη συμμετοχή των μαθητών σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να 

υπάρχει έγκριση του γονέα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 

 Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του σχολείου, 

προκειμένου να ενημερώνονται υπεύθυνα και άμεσα για θέματα του σχολείου. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν 

εξουσιοδοτήσει, να είναι άμεσα διαθέσιμοι να προσέλθουν στο σχολείο σε έκτακτες περιπτώσεις 

που μπορεί να προκύψουν. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να γνωρίζουν ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους μαθητές 

(προσωπικές/ ακαδημαϊκές και άλλες) αποτελούν απόρρητα προσωπικά δεδομένα και 

απαγορεύεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους. 

 Για οποιοδήποτε θέμα, παιδαγωγικό, διδακτικό ή διοικητικό, απευθύνονται στον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό του τμήματος και περαιτέρω στη Διεύθυνση του σχολείου. 

 

Απουσίες 

Σχετικά με την τακτικότητα της φοίτησης και τον χαρακτηρισμό αυτής ως επαρκής ή ανεπαρκής, 

οι απουσίες των μαθητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις εκατόν δεκατέσσερις (114), 

προσαυξημένες κατά τριάντα τοις εκατό (30%) δηλαδή (34 + 114) = εκατόν σαράντα οκτώ 

(148), - ΠΡΟΣΟΧΗ - μόνο εφόσον οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες απουσίες οφείλονται 

αποδεδειγμένα στη συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας. 



 

11 

Λεπτομέρειες για τις διατάξεις που αφορούν τις Απουσίες, δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, στο 

τέλος του Κανονισμού.  

 

Άλλα θέματα που αφορούν τη φοίτηση 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί στο τέλος του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας, παραθέτονται επιπλέον πληροφορίες που αφορούν τη φοίτηση των μαθητών 

και συγκεκριμένα: 

 Την ίδρυση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αγίου Δημητρίου και την οργάνωση λειτουργίας του 

Γυμνασίου και του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

 Τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων Γυμνασίου & Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

 Το ωράριο λειτουργίας του Γυμνασίου – Λυκείου του σχολείου μας. 

 Τη νομοθεσία σχετικά με τις απουσίες. 

 

3. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 

Το σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, εντός και εκτός σχολείου που 

στόχο έχουν τη σύνδεση της σχολικής και της κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των 

υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή 

τους σε κοινωνικά θέματα. Το σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή όλων 

των μαθητών στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις/δραστηριότητες, 

όμως πρωτίστως αυτές θα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των 

μαθητών, διότι έτσι και οι ίδιοι αισθάνονται υπεύθυνοι, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις 

κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους. 

4. Επικοινωνία και Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων - 

Σχολικού Συμβουλίου 

Επικοινωνία και συνεργασίας Σχολείου - Οικογένειας: Πολύ σημαντική παράμετρος της 

συνολικής λειτουργίας του σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και 

η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και με τον Σύλλογο 

Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των 

γονέων/κηδεμόνων προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι 

σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή 

και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές 

συναντήσεις που οργανώνονται από το σχολείο. Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και 

επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του σχολείου 

στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων: Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών κάθε σχολείου 

συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και 

συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση 

συνεργασία με τον Διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον 

Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 
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Σχολικό Συμβούλιο: Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο 

συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των 

μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους. Έργο του Σχολικού 

Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο 

και  η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των διδασκόντων, των οικογενειών των μαθητών 

και του σχολικού περιβάλλοντος. 

 Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη 

σύμπραξη όλων − μαθητών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 

Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, - για να επιτύχει στην αποστολή του. 

 

5. Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών: Στην αρχή του σχολικού έτους, ο Διευθυντής του σχολείου 

σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που 

προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Στις 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το σχολείο μόνο του. Τα παιδιά 

παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. 

Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το 

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του σχολείου, με την 

υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, ο Διευθυντής 

ενημερώνει τους/τις μαθητές καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και 

τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 

μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές, Προϊστάμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται και να 

ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, 

ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κλπ. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης - Ενδεικτικό σχέδιο: Ανατρέξτε στο σχετικό 

σχεδιάγραμμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (στο τέλος του Κανονισμού). 

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για 

την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται 

τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας. Ανατρέξτε στο σχετικό σχεδιάγραμμα που παρατίθεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (στο τέλος του Κανονισμού). 

 

6. Διαδικασίες επικαιροποίησης & εφαρμογής του Κανονισμού 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω 

της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις 
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αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και τις κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων 

συλλογικών οργάνων του. 

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες 

παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η ακριβής τήρηση του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της 

Διεύθυνσης του Σχολείου, των Εκπαιδευτικών, των Μαθητών και των Γονέων / Κηδεμόνων, με 

αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο του κάθε συντελεστή, ώστε να έχει πληρότητα, 

γενική αποδοχή και εφαρμογή. Κατά τούτο, να μπορεί να αποτελέσει προϋπόθεση για την 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και το θεμέλιο πάνω στο οποίο το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ μπορεί να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της 

παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας. 

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

και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Ισχύει για ένα σχολικό έτος. 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 

συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή κ. Χείλαρη Σπυρίδωνα και με τη συμμετοχή 

όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων (Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πράξη 

12η/ 21-10-2021), των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

(κυρίες Λόντου Δ., Φλώρου Α., Παπαφωτίου Ε. και κύριος Συργιαμιώτης Ι.), του Προεδρείου 

του δεκαμελούς Μαθητικού Συμβουλίου καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου (κυρίου 

Συρράκου Νικόλαου, Γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. του Δήμου Αγίου Δημητρίου) και 

επικυρώνεται ομόφωνα. 

Επιπλέον, αντίγραφο του Εσωτερικού Κανονισμού έχει κατατεθεί και εγκριθεί από τον 

Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

που έχει την  παιδαγωγική  ευθύνη  του  Σχολείου,  καθώς  και  από  τον  Διευθυντή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας. 

 

 

 

21 Οκτωβρίου 2021 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

Χείλαρης  Σπυρίδων (ΠΕ25) 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

Ίδρυση ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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Το σχολείο ιδρύθηκε με την Υ.Α.100575/Δ3/ΦΕΚ2103/τ.Β΄/19-6-2017, αντικαθιστώντας διαδοχικά το 

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (Ε.Ε.Γ.) Αγίου Δημητρίου και το Τεχνικό Επαγγελματικό 

Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Αγίου Δημητρίου.  Σύμφωνα με την παράγραφο 4, 

του άρθρου 48, του Ν.4415/2016, τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ορίζονται ως μία από τις ΣΜΕΑΕ της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης <<τα οποία λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση, Διευθυντή 

και κοινό Σύλλογο Διδασκόντων. Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις 

τάξεις Α΄, Β΄,Γ΄ Δ΄ Γυμνασίου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά 

Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της 

συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να 

οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία>>. 

Οργάνωση και Λειτουργία του Γυμνασίου 

Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των 

Γυμνασίων της γενικής εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού 

Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής 

γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - 

Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη 

του Επαγγελματικού Λυκείου, ν) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και νi) σε ΔΙΕΚ 

ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Οργάνωση και Λειτουργία του Λυκείου 

Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Λυκείου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του 

Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη, 

χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου, και Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας 

επιπέδου 4, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού 

Λυκείου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ΄ Τάξης δύνανται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, να 

συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας». 

Λειτουργία Τομέων & Ειδικοτήτων 

Στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ λειτουργούν οι παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες: 

1. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 

 Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

2. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος 

3. Τομέας Μηχανολογίας 

 Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 

Αερίου 

4. Τομέας Πληροφορικής 

 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ + ΤΟΜΕΑ): ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ 6 
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Ωράριο λειτουργίας του Γυμνασίου – Λυκείου (08.15 – 13.15) 
 

ΛΥΚΕΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
1η Ώρα 8:15-9:00  1η Ώρα 8:15-9:00 

2η Ώρα 09:00-9:45  Διάλλειμα 9:00-9:15 

Διάλλειμα  9:45-10:00  2η Ώρα 9:15-10:00 

3η Ώρα 10:00-10:45  3η Ώρα 10:00-10:45 

 4η Ώρα 10:45-11:30  Διάλλειμα 10:45-11:00 

Διάλλειμα 11:30-11:45  4η Ώρα 11:00-11:45 

5η Ώρα 11:45-12:30  5η Ώρα 11:45-12:30 

6η Ώρα 12:30-13:15   Διάλλειμα 12:30-12:40 

  6η Ώρα 12:40-13:15 
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Νομοθεσία σχετικά με τις απουσίες 

Σχετικά με την τακτικότητα της φοίτησης και τον χαρακτηρισμό αυτής ως επαρκή ή ανεπαρκή, ισχύουν 

οι κάτωθι διατάξεις: 

 της Υ.Α. αριθμ.79942/ΓΔ4/ΦΕΚ2005/τ.Β΄/31-5-2019, άρθρο 28, παρ.1,2,3&4: 

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες 

1) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που 

σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

2) Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του 

σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της 

υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, 

σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε 

δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Επίσης, δεν προβλέπεται η περίπτωση ανάθεσης εργασίας από 

τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας σε μαθητή/τριας χωρίς την καταχώριση 

απουσίας/απουσιών. 

3) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν 

υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 

4) Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις 

(114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι 

υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη. 

 του Ν.4547/ΦΕΚ102/τ.Α΄/12-6-2018, άρθρο 51, παρ.7.β): 

«3. Για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν το σύνολο των επιπλέον απουσιών 

δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των απουσιών που προβλέπονται από το οικείο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες απουσίες 

οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας. Η 

ανάγκη αποκατάστασης και θεραπείας της σωματικής ή ψυχικής υγείας των μαθητών με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πιστοποιείται με βεβαίωση δημόσιου φορέα, από την οποία προκύπτει με 

ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής.». 

 της Υ.Α. αριθμ.79942/ΓΔ4/ΦΕΚ2005/τ.Β΄/31-5-2019, άρθρο 29, παρ.1,2,3,4,5: 

Ενημέρωση γονέων Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν 

1) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι 

κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί 

στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει 

στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών 

συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη 

υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24. 

2) Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την 

απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο 

μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από ηλεκτρονική 

διεύθυνση του σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι κηδεμόνες στο σχολείο στη 

σχετική υπεύθυνη δήλωση τους ή με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο των κηδεμόνων (SMS), ή με 
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επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι κηδεμόνες αρνηθούν την 

επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του 

Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, 

ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες. 

3) Αν ο/η μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) 

συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους 

γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), 

πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την 

πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους 

ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό 

αριθμό απουσιών. 

4) Όταν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος 

(συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια 

του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες 

παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες. 

5) Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της 

φοίτησης των μαθητών/τριών. 
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Σχέδιο εκκένωσης ισογείου και προαύλιος χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση 
ανάγκης 
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Σχέδιο αποχώρησης από το κτήριο λόγω έκτακτων συνθηκών 
 

 

 

 
 


