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Εισαγωγή  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) 

επιδιώκει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για 

να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του Σχολείου και να επιτυγχάνονται 

οι στόχοι που τίθενται κάθε φορά ως σχολική κοινότητα. 

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την Πολιτεία για την εκπαίδευση 

και τη λειτουργία των δημόσιων Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές 

και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου. 

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει όρους και κανόνες έτσι, ώστε να διαμορφώνεται στο 

Σχολείο το κατάλληλο κλίμα, που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και 

αποτελεσματική λειτουργία του. Τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από 

τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και 

ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών και άλλων πρακτικών. 

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι η διαπαιδαγώγηση των μαθητών στο πλαίσιο 

λειτουργίας του σχολείου  και η απόκτηση δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, ο 

αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος 

σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός στους 

κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση 

της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@dim-aei-patras.ach.sch.gr
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Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 

Επιτροπή Σύνταξης Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας σύμφωνα με την υπ’ 

αρίθμ .............................. πράξη του  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. 

 

Χαράλαμπος Αλεξόπουλος, Διευθυντής, ΠΕ70  

Αντιγόνη Κριπαροπούλου, Υποδιευθύντρια, ΠΕ70 

Μιχαήλ Κατσικαδέλης, εκπαιδευτικός, ΠΕ11  

Αγγελική Αλεξανδροπούλου, εκπαιδευτικός, ΠΕ86 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συζητήθηκε και εγκρίθηκε με την 

υπ’αρίθμ………………………… πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων με τη συμμετοχή 

των μελών του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων και του εκπροσώπου Δήμου  

του 8/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είναι εναρμονισμένος με την κείμενη 

νομοθεσία, συντάχθηκε με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας ως οδηγός για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου και απευθύνεται σε όλα τα μέλη που απαρτίζουν τη σχολική 

κοινότητα. Για τις τροποποιήσεις του υπεύθυνος είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων της 

σχολικής μονάδας. 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας δεν έχει στατικό χαρακτήρα, αλλά  

προσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις ιδιαίτερες συνθήκες που  

προκύπτουν κάθε φορά με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, και γνώμονα το 

παιδαγωγικό έργο, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, αποτελώντας 

προϊόν  συνεργασίας και συναίνεσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του 

Διευθυντή του Σχολείου με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων. Δεν 

συμμετείχε εκπρόσωπος της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Π.Ε. του Δήμου Πατρέων, αν 

και προσκλήθηκε. Έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, που έχει την 

παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από τον Διευθυντή της Δ/νσης Π.Ε. 

Αχαΐας. 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής 

μας κοινότητας: της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, του βοηθητικού 

προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων. 

 

Άρθρο 1. Οκταθέσιο Πειραματικό Δ.Σχ. Πανεπιστημίου Πατρών 

Το 8/θεσιο Πειραματικό Δ.Σχ. Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί ως αυτόνομη 

σχολική μονάδα δημόσιας εκπαίδευσης διασυνδεδεμένη με το 2/θέσιο Πειραματικό 
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Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών και με το Μικτό Πειραματικό Γυμνάσιο του 

Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το Ν.4692/2020. Τα όργανα διοίκησης του 

σχολείου είναι: το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), ο Διευθυντής, ο 

Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Η δομή και λειτουργία του σχολείου 

βασίζεται στο Ν.1566/1985 και στο Ν.4547/2018 που διέπουν τη δομή και λειτουργία 

των Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ν.4692/2020  των Π.Σχ. & 

Π.Σχ. και τις σχετικές εγκυκλίους. 

Όπως όλα τα Πειραματικά Σχολεία, αποτελεί μια σχολική μονάδα η οποία στοχεύει 

στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών 

καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. 

 

1.1 Ιστορικό του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών 

Το Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το σχολικό έτος 1972-73 με την υπουργική απόφαση 80852/5-8-72. Τον 

πρώτο χρόνο λειτουργίας του εισήχθησαν 30 μαθητές σε κάθε τάξη με κλήρωση, ενώ 

ορίστηκε ότι στις επόμενες χρονιές η εισαγωγή θα γινόταν με κατατακτήριες εξετάσεις 

έως και την κατάργησή τους το 1982. Από τότε οι μαθητές εισάγονται με κλήρωση από 

τους αιτούντες. Με το βασικό νόμο για τη γενική εκπαίδευση 309/76, άρθρο 79, 

κυρώνεται η μέχρι τότε λειτουργία του Πειραματικού Σχολείου και οι τίτλοι. Από το 

1977 ιδρύεται Πειραματικό Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο και από το 1978 Μονοθέσιο 

Δημοτικό τα οποία όμως θα λειτουργήσουν από το σχολ. έτος 1984-85. Από τότε 

εισαγωγική τάξη θεωρείται το νηπιαγωγείο και συμπληρώνονται τα κενά με κλήρωση. 

Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών σε όλες τις βαθμίδες διέπεται 

από το γενικό νόμο περί Πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων 4376/29 και 

σύμφωνα με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις. Το διδακτικό προσωπικό τοποθετείται 

με θητεία και αποσπάσεις, ύστερα από πανελλήνια προκήρυξη και αξιολόγηση 

ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους. 

Τα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων διατελούν υπό την άμεση εποπτεία 

καθηγητή Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών προσέρχονται καταρχήν 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών για να ασκούνται και να εκπονούν εργασίες. 

Επίσης προσέρχονται τόσο οι νεοδιόριστοι στα πλαίσια της εισαγωγικής επιμόρφωσης 

όσο και μετεκπαιδευόμενοι καθηγητές στα πλαίσια περιοδικής επιμόρφωσης για 

δειγματικές διδασκαλίες. 

 

1.2 Στόχοι του Σχολείου 

 Η συμβολή στον βέλτιστο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή 

της εκπαιδευτικής πολιτικής 

 Η εξασφάλιση δημόσιας και υψηλού επιπέδου παιδεία προς όλους τους μαθητές 

 Η ολόπλευρη αρμονική ανάπτυξη των διανοητικών και κοινωνικών δυνάμεων 

των μαθητών με απώτερο σκοπό την εξέλιξη σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες 

και υπεύθυνους και δημοκρατικούς πολίτες. 

 η ανάπτυξη ερευνητικών, δημιουργικών δράσεων, η πιλοτική εφαρμογή και ο 
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πειραματισμός σε προγράμματα σπουδών, μεθόδους διδασκαλίας, νέο 

εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα διδακτικά εργαλεία, σχολικά 

εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, 

 η παροχή της δυνατότητας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των Π.Σχ. και 

των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που ανήκουν στην ομάδα όμορων 

σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. 

και το Ι.Ε.Π., 

 η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη 

διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα 

και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων 

πρακτικής άσκησης, καθώς και όλα όσα προβλέπονται στο άρθρο 12. του Ν.4692/2020 

 

1.3 Εκπαιδευτικό – Μαθητικό δυναμικό του Σχολείου 

1.3.1. Εκπαιδευτικό δυναμικό του Σχολείου 

Σήμερα υπηρετούν στο σχολείο μας -μετά από αξιολόγηση-  17 εκπαιδευτικοί 

αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων (Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί τίτλοι 

σπουδών) με πλούσιο ακαδημαϊκό, επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο εκ των οποίων 

10 εκπαιδευτικοί επί θητεία και 7 εκπαιδευτικοί με απόσπαση. Επιπλέον, υπηρετούν 4 

εκπαιδευτικοί και 1 νοσηλεύτρια (ΕΒΠ) με διάθεση από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας. 

 

1.3.2. Μαθητικό δυναμικό του Σχολείου 

Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου αποτελούν 188 μαθητές/τριες επιμερισμένοι 

σε 8 τμήματα. 

 

1.4 Δραστηριότητες του Σχολείου 

Το σχολείο μας πέραν των τυπικών μαθησιακών στόχων ακολουθεί υψηλά 

πρότυπα εκπαίδευσης κυρίως χάρη στην ατομική και ομαδική προσπάθεια των 

εκπαιδευτικών και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, εκπαιδευτικές δράσεις, 

σχολικούς αγώνες και δίκτυα σχολείων. 

Επιπλέον, συμμετέχει σε πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, μουσικά και θεατρικά 

δρώμενα καθώς και επιμέρους δράσεις που ενισχύουν τα δημιουργικά ενδιαφέροντα των 

μαθητών/τριων του. 

Κάθε σχολικό έτος λειτουργούν όμιλοι αριστείας και δημιουργικότητας που άπτονται 

θεμάτων φιλαναγνωσίας, ρομποτικής, φυσικής αγωγής, μουσικής, αγγλικών, θεάτρου 

κ.α. 

 

1.5 Το Μέλλον του Σχολείου 

Το όραμα του σχολείου αποτελεί η διαφύλαξη του υψηλού επιπέδου 

παρεχόμενων γνώσεων και η παροχή ευκαιριών για ευαισθητοποίηση και 

κοινωνικοποίηση των μαθητών του. 
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Άρθρο 2. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είναι εναρμονισμένος με την ισχύουσα 

νομοθεσία, τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και την εμπειρία των 

προηγούμενων χρόνων λειτουργίας του Σχολείου μας. Συμπεριλαμβάνει κανόνες, 

αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την παροχή ισότητας. 

 

Άρθρο 3. Εισαγωγή Μαθητών/ -τριών 

3.1 Εισαγωγή Μαθητών/- τρών στην Α’ Δημοτικού 

Η εισαγωγή των μαθητών στα Π.Σχ. γίνεται με κλήρωση, ώστε να 

επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη 

διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, την εφαρμογή της διαδικασίας της 

κλήρωσης, τον χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας 

και τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση. 

Η κλήρωση των μαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη ανά βαθμίδα σχολείου. 

 

3.2 Εισαγωγή Μαθητών/-τριών σε ενδιάμεσες τάξεις του Δημοτικού 

Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Π.Σχ. σε συνδεδεμένο 

Π.Σχ. επόμενης βαθμίδας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13, γίνεται χωρίς να 

διενεργηθεί νέα κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται για τη συμπλήρωση 

κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόμενης 

βαθμίδας. 

 

 

Άρθρο 4. Λειτουργία του Σχολείου 

4.1 Πρωινό ωράριο λειτουργίας 

Στην έναρξη του σχολικού έτους οι κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν Υπεύθυνη 

Δήλωση για τον τρόπο αποχώρησης του παιδιού τους (μέσο, πρόσωπο). Για 

οποιαδήποτε αλλαγή στα παραπάνω προκύψει, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι 

κηδεμόνες ενημερώνουν με νέα Υπεύθυνη Δήλωση. 

Προσέλευση: Η είσοδος των μαθητών/τριών στο Σχολείο είναι από την πόρτα 

της οδού Διαγόρα, 8.00΄- 8.15΄για τους μαθητές/τριες που τους μεταφέρουν οι γονείς 

τους. Για τους μαθητές/τριες που μεταφέρονται με τα λεωφορεία η είσοδος γίνεται από 

την πίσω πόρτα του σχολείου. 

Στο διάστημα αυτό οι μαθητές/τριες παραμένουν στο χώρο του προαυλίου, 

εκτός εάν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Η έγκαιρη προσέλευση των 

μαθητών/τριών στο Σχολείο είναι ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.  Είναι αυτονόητο ότι 

η έγκαιρη προσέλευση συμβάλλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, 

ενώ η καθυστέρηση επηρεάζει αρνητικά τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

εντός της τάξης, για αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να τηρείται πιστά ο χρόνος 

προσέλευσης. Η καθυστερημένη άφιξη, επιπλέον δημιουργεί άγχος στους μαθητές/στις 
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μαθήτριες, αποσυντονίζει την ομαλή λειτουργία της τάξης και δυσχεραίνει την 

εφαρμογή του προγράμματος. Παράλληλα η τήρηση του ωραρίου αποτελεί βασική 

αρχή διαπαιδαγώγησης και συμβάλλει στη δημιουργία αρχών που συνδέονται με τη 

συνέπεια στη συμφωνία κανόνων, την υπευθυνότητα και τον σεβασμό προς τους 

άλλους. Όταν κάποιος μαθητής καθυστερήσει, θα πρέπει να προσέλθει πρώτα στο 

γραφείο του Διευθυντή, ενώ θα ενημερωθεί και ο γονέας του . Επειδή το Σχολείο δεν 

υποστηρίζεται από βοηθητικό προσωπικό (φύλακας – θυρωρός) δεν είναι δυνατόν   -και 

παραβαίνει τις κείμενες διατάξεις- οι εκπαιδευτικοί να εγκαταλείπουν την αίθουσα 

διδασκαλίας για να ανοίξουν την εξωτερική πόρτα. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους 

εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που βρίσκονται κυρίως στο χώρο των γηπέδων. 

Η Διεύθυνση του Σχολείου και το εκπαιδευτικό προσωπικό παρακολουθεί τις 

επαναλαμβανόμενες πρωινές αργοπορίες και δύναται να λάβει μέτρα προκειμένου να 

διαφυλάξει το εκπαιδευτικό και μορφωτικό έργο. 

Αποχώρηση: Η αποχώρηση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται στις 13.15΄. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αποχώρηση από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων. 

Αν υφίσταται ανάγκη πρόωρης αποχώρησης λόγω ασθένειας ή άλλου έκτακτου λόγου 

η αποχώρηση γίνεται πάντοτε συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, κατόπιν 

συνεννόησης με την/ον υπεύθυνη/ο εκπαιδευτικό της τάξης και την έγκριση της 

Διεύθυνσης του Σχολείου. 

Για την ομαλή αποχώρηση των μαθητών/-τριων ο εκπαιδευτικός της τελευταίας 

διδακτικής ώρας συνοδεύει τους μαθητές/-τριες στην κύρια έξοδο του Σχολείου και 

αυτός τους παραδίδει στους γονείς και κηδεμόνες. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί 

είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας και μεριμνούν 

για την ομαλή έξοδο των μαθητών από το χώρο του Σχολείου. Οι μαθητές δε φεύγουν 

ποτέ από το σχολείο πριν την άφιξη του γονέα ή των συνοδών των μέσων μεταφοράς 

τους. Οι γονείς/κηδεμόνες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρηση 

οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των παιδιών τους. Οι μαθητές 

που αποχωρούν με τα λεωφορεία κατευθύνονται στην πίσω πόρτα του σχολείου. Σε 

περίπτωση που, λόγω κωλύματος, ο συνοδός αδυνατεί να βρίσκεται στο σχολείο την 

ώρα αποχώρησης, οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

Τέλος, μετά την παρέλευση του πρώτου δεκάλεπτου από τη λήξη του προγράμματος, 

ήτοι μετά τις 13.25΄, εάν παραμένει μαθητής στο χώρο του Σχολείου, ειδοποιούνται 

τηλεφωνικώς οι γονείς του από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς για την άμεση 

παραλαβή του. 

Τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση, οι γονείς θα πρέπει 

να μη συνωστίζονται μπροστά στην έξοδο του αύλειου χώρου, αλλά να τηρούν 

αποστάσεις, αναμένοντας με υπομονή τους μαθητές. 

Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η είσοδος και παραμονή γονέων και 

κηδεμόνων στον προαύλιο χώρο του σχολείου ή στους βοηθητικούς χώρους.  

4.2 Απογευματινό ωράριο λειτουργίας 

Το απογευματινό ωράριο λειτουργίας αφορά στην πραγματοποίηση του 

Ολοήμερου Προγράμματος και των Ομίλων Αριστείας και Καινοτομίας. Το 

πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Η αποχώρηση των μαθητών/-τριων που απασχολούνται στο Ολοήμερο 

πρόγραμμα γίνεται είτε στις 15:00, είτε 16:00 κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, 
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σύμφωνα πάντα με την Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα,  και σε καμία περίπτωση σε 

άλλο χρόνο. 

Με συνοδεία εκπαιδευτικών γίνεται κάθε έκτακτη αποχώρηση από το Ολοήμερο 

πρόγραμμα. 

Σε περιπτώσεις έκτακτης αποχώρησης από το Ολοήμερο οι Υπεύθυνες 

Δηλώσεις των Γονέων και Κηδεμόνων δίνονται στον υπεύθυνο του Ολοήμερου είτε 

στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται στην κύρια είσοδο της σχολικής 

μονάδας κατά την αποχώρηση.  

 

4.3 Λειτουργία Ομίλων 

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των 

μαθητών τόσο του σχολείου μας όσο και των γειτονικών σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης 

δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι 

λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος. Οι 

όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη 

γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείμενα όπως η αστρονομία, η ρομποτική 

κ.λπ. καθώς και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., και έχουν ως σκοπό 

τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο 

λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα 

διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες 

με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά. 

Ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο (2) ομίλους κατ’ ανώτατο όριο. 

Το ωράριο λειτουργίας των Ομίλων είναι 13:30 – 15:00, την αντίστοιχη μέρα που 

έχει ορισθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων. 

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται: 

 η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής/τρια δεν μπορεί να απουσιάσει 

περισσότερες από 8 διδακτικές ώρες ετησίως, δηλαδή 4 φορές) και  

 η εκπόνηση εργασιών ή η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου, το οποίο 

τους ανατίθεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του ομίλου. 

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως για την δικαιολογημένη 

απουσία των μαθητών από τον Όμιλο τον αρμόδιο εκπαιδευτικό και τον Διευθυντή του 

σχολείου. 

Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις δεν 

δικαιούνται την περαιτέρω παρακολούθηση του Ομίλου.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Ομίλου, στους 

συμμετέχοντες μαθητές χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής. 

 

4.4 Προσωπικά δεδομένα 

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των 

μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 

τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), 

επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και 
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δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους. 

 

4.5 Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών 

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά 

είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή 

άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

 

4.6 Λειτουργία Κυλικείου 

Το Σχολείο  διαθέτει κυλικείο με κύριο στόχο την καθαριότητα και την ποιότητα των 

τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των μαθητών και του προσωπικού. Τα είδη 

που παρέχονται από το κυλικείο υπόκεινται στις διατάξεις της σχετικής εγκυκλίου του 

ΥΠΑΙΘ. 

 

4.7 Αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος COVID-19 

Σε περίπτωση που κάποιος/κάποια  μαθητής/μαθήτρια, κατά το χρονικό διάστημα 

παραμονής του στο Σχολείο,  παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα του  COVID-19 

οδηγείται σε ειδικό διαμορφωμένο  χώρο μέχρι να παραληφθεί το συντομότερο από τους 

γονείς του. Συνιστάται στους γονείς/κηδεμόνες να θερμομετρούν τα παιδιά τους πριν 

την προσέλευσή τους στο Σχολείο. Επίσης, αν κάποιο παιδί δεν αισθάνεται καλά πριν 

έρθει στο Σχολείο, οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τον οικογενειακό τους γιατρό και 

το Σχολείο. Δεν επιτρέπεται τα παιδιά να προσέρχονται στο Σχολείο με συμπτώματα 

ίωσης, ενώ πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες οδηγίες του ΕΟΔΥ που αφορούν 

τον COVID-19. Η συνεργασία της οικογένειας με τον οικογενειακό γιατρό και τις 

αρμόδιες υπηρεσίες υγείας κρίνεται απαραίτητη. 

Είναι απολύτως σημαντικό, λόγω του COVID-19, να προταχθεί από όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας το αίσθημα συμβολής στην κοινή προσπάθεια λήψης όλων των 

απαραίτητων μέτρων προστασίας και υγιεινής. Περιπτώσεις αδιαθεσίας 

μαθητών/μαθητριών που προσέρχονται στο Σχολείο, παρότι υπάρχουν συμπτώματα 

ήπιας ή μέτριας έντασης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζονται με 

ανάλογη ελαφρότητα. Σε περίπτωση που κάποιος/κάποια μαθητής/μαθήτρια το πρωί ή 

την προηγούμενη μέρα πριν έρθει στο Σχολείο, αισθανθεί αδιαθεσία, πρέπει να 

παραμείνει στην οικία του, να ειδοποιηθεί γιατρός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

κατά προτίμηση γιατρός που παρακολουθεί συστηματικά το παιδί και να ενημερωθεί 

σχετικά το Σχολείο. 

 

4.8 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με 

ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί 

χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν 

αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών. 

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται από 

τον Διευθυντή του Σχολείου, με την έναρξη του σχολικού έτους, το Σχέδιο Μνημονίου 
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Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται τρεις (3) ασκήσεις 

ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους με τη συμμετοχή όλων των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών. 

Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται 

για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης 

ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους 

αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το Σχολείο μόνοι τους 

αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 

εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/μαθήτριες, οι γονείς/κηδεμόνες, ο Διευθυντής οφείλουν να 

συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι 

φορείς/υπηρεσίες, π.χ. ΕΟΔΥ, Υ.ΠΑΙ.Θ., Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας κλπ., για την 

εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

 

4.9 Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι  μαθητές/μαθήτριες  

συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένο μέρος του αύλειου χώρου (στην επάνω δεξιά 

πλευρά) όπου και παραλαμβάνονται από τους γονείς/κηδεμόνες τους. Για την ασφάλειά 

τους γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις ετοιμότητας. 

 

4.10 Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων 

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας 

τους με το Σχολείο (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.). Το ίδιο οφείλουν να 

κάνουν σε κάθε αλλαγή που τυχόν προκύψει. 

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα το 

Σχολείο (είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Αλλά και ο/η 

υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός της τάξης οφείλει να επικοινωνεί με την οικογένεια, όταν 

πρόκειται για μακρόχρονη ή επαναλαμβανόμενη απουσία μαθητή. .Επιπλέον, λόγω 

των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν λόγω πανδημίας, οι γονείς θα πρέπει να 

ενημερώνουν άμεσα το σχολείο σε περιπτώσεις εκδήλωσης συμπτωμάτων που πιθανόν 

να παραπέμπουν σε επιβεβαίωση κρούσματος Covid 19 προκειμένου να λαμβάνονται 

μέτρα προστασίας για την ευρύτερη μαθητική κοινότητα. Δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να προσέρχεται στο σχολείο μαθητής/-τρια που είναι σε εμπύρετη 

κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση το σχολείο ακολουθεί απαρέγκλιτα τις οδηγίες και 

κανονισμούς που προέρχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται έγκαιρα οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου δέχονται κατόπιν πρότερης επικοινωνίας (τηλεφωνικά – 

email) συγκεκριμένο αριθμό γονέων και κηδεμόνων για ενημέρωση. Λόγω των 

ιδιαίτερων συνθηκών εξαιτίας του Covid19 η τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία 

προτιμάται. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετα από πρότερη επικοινωνία είναι 

δυνατή η δια ζώσης ενημέρωση και ακριβώς έξω από την εξώπορτα του σχολείου. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε είσοδος γονέα ή κηδεμόνα στους 
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χώρους του σχολείου. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020, η προσέλευση 

ενηλίκων στο Σχολείο είναι δυνατή μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για 

ραντεβού με τη διεύθυνση του Σχολείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είναι 

επιβεβλημένο, για λόγους ασφάλειας, να αποφεύγονται περιττές δια ζώσης επισκέψεις 

ενηλίκων. 

 

Άρθρο 5. Κανόνες Συμπεριφοράς – Υποχρεώσεις 

5.1 Γενικοί Κανόνες Συμπεριφοράς 

Κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο οι μαθητές/τριες συνεργάζονται και 

καθοδηγούνται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, πειθαρχούν και ακολουθούν τον 

κανονισμό του σχολείου προσφέροντας στην ομαλή λειτουργία του. 

Οι αρχές του εσωτερικού κανονισμού ισχύουν και κατά τη διάρκεια των 

εκδρομών, περιπάτων, διδακτικών επισκέψεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και κάθε 

μορφής συλλογικής έκφρασης του σχολείο. 

Η χρήση μάσκας από τους/τις μαθητές/μαθήτριες, τον Διευθυντή και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους του Σχολείου, με εξαίρεση τους μαθητές/τις μαθήτριες κατά τη 

διδακτική ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. 

 

Η συνεργασία των μαθητών είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα κατάλληλο 

για εργασία και μάθηση περιβάλλον. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού οι  μαθητές 

οφείλουν: 

● να συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό στους εκπαιδευτικούς και τους 

συμμαθητές τους. 

● να βοηθούν τους μαθητές των μικρών τάξεων στα προβλήματα που τυχόν 

αντιμετωπίζουν (π.χ. να τους δίνουν χώρο για παιχνίδι), όπως και τους νέους 

μαθητές του Σχολείου, δείχνοντάς τους ότι είναι καλοδεχούμενοι στο νέο 

περιβάλλον. 

● να συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές τους και να προστατεύουν 

ενεργητικά όσους δέχονται πειράγματα ή άλλου είδους βία. 

● να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους 

ειδικούς κάδους, ώστε το σχολικό περιβάλλον να διατηρείται καθαρό. 

● να χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες των μαθητών, σύμφωνα με το φύλο τους 

και να τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, 

τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης). Δεν εισέρχονται σε τουαλέτες 

άλλου φύλου ούτε σε αυτές των εκπαιδευτικών για κανένα λόγο. 

● να τηρούν τη σειρά στο κυλικείο. Οι μαθητές δεν πρέπει να μαλώνουν ή να 

χειροδικούν ή να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, 

ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους. Η βία απαγορεύεται κάτω 

από οποιεσδήποτε συνθήκες. 

● να μην προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (π.χ. για το 
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ύψος ή το βάρος τους), εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς. 

● να μη διαδίδουν φήμες ή να αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές 

δραστηριότητες, παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να ειρωνεύονται και 

να ασκούν κακόβουλη κριτική. 

● να μη γράφουν ή να ζωγραφίζουν ή να χαράζουν τους τοίχους και τα θρανία. 

● να αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της 

σχολικής κοινότητας. 

● κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, να τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν 

ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το 

μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών για μάθηση. 

● Να εκτελούν τις κατ’ οίκον εργασίες που τους αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Οι γονείς 

συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το ανάλογα και με την 

ηλικία του. 

● Να απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και 

ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί 

εμπόδιο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους. 

● Να συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση 

ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών. 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες έχουν καθημερινά στην τσάντα τους όλα τα υλικά που 

χρειάζονται για την εκπαιδευτική διαδικασία (βιβλία, μολύβια, γόμες, τετράδια κ.ά.) 

και για την προστασία τους από τον COVID-19 (μάσκες, χαρτομάντιλα κ.ά.), καθώς 

και το δεκατιανό τους τα οποία δεν πρέπει να μοιράζονται με τα άλλα παιδιά. Δεν 

επιτρέπεται να πίνουν νερό απευθείας από τις βρύσες του Σχολείου. Προκειμένου να 

αποφεύγεται η χρήση προσωπικών αντικειμένων από άλλα παιδιά, όπου είναι δυνατόν, 

πρέπει να αναγράφονται τα αρχικά του παιδιού ή το όνομά του, π.χ. στα παγουράκια. 

Κανένας μαθητής/καμία μαθήτρια, με ευθύνη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών,  δεν 

επιτρέπεται να παραμένει στον χώρο της τουαλέτας αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος 

(πλύσιμο χεριών, χρήση της τουαλέτας). 

Μπάλες και παιγνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών δεν επιτρέπεται να φέρουν 

μαζί τους οι μαθητές/μαθήτριες στο Σχολείο και λόγω των μέτρων προστασίας από τον 

COVID-19. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται η διανομή κανενός είδους γλυκισμάτων ή άλλων τροφίμων και 

αναψυκτικών από μαθητές στους συμμαθητές τους, συσκευασμένων και μη. 

 

5.2 Μη αποδεκτές συμπεριφορές 

α) Η μεταφορά και χρήση εντός του σχολείου υλικών όπως επικίνδυνα όργανα ή 

παιχνίδια 

β) Η καταστροφή ή παραμόρφωση των περιουσιακών στοιχείων του σχολείου με 

οποιονδήποτε τρόπο 

γ) Η καταστροφή ή κλοπή ατομικής περιουσίας μαθητή/-τριας 

δ) Κάθε πράξη που εσκεμμένα διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου 
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κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των διαλειμμάτων. 

ε) Κάθε πράξη που προσβάλει την αξιοπρέπεια των άλλων μελών της σχολικής 

κοινότητας 

 

5.3 Συμπεριφορά στην τάξη 

● Με το χτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές/-τριες προσέρχονται στον χώρο 

συγκέντρωσης του σχολείου και περιμένουν τον εκπαιδευτικό να τους οδηγήσει 

στην τάξη 

● Οι μαθητές/-τριες είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα της τάξης και 

χρησιμοποιούν τα καλαθάκια απορριμμάτων 

● Το μάθημα δεν τελειώνει με το κτύπημα του κουδουνιού αλλά με την άδεια 

του εκπαιδευτικού 

● Για να μιλάνε οι μαθητές/-τριες μέσα στην τάξη σηκώνουν το χέρι και 

περιμένουν να τους δοθεί ο λόγος. 

 

5.4 Συμπεριφορά στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου 

Διάλειμμα: Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται η παραμονή των 

μαθητών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει στην 

αίθουσα μόνος του. Ο/Η εκπαιδευτικός της τάξης αποχωρεί τελευταίος/τελευταία από 

αυτή. 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και 

χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές για οποιοδήποτε πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται 

στο προαύλιο. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα στο χώρο 

συγκέντρωσης στο προαύλιο, χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται και κατευθύνονται 

προς την αίθουσα με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού (ή παραμένουν σε γραμμές στο 

προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους 

κι έχουν ικανοποιήσει τις σωματικές τους ανάγκες. 

 

5.6 Κινητά Τηλέφωνα – Ηλεκτρονικές Συσκευές 

Απαγορεύεται κάθε μορφή ηλεκτρονικής συσκευής στους χώρους του 

σχολείου καθώς και σε εκδρομές, περιπάτους κλπ 

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός δύναται να παρέχεται από το σχολείο κατά της 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μόνο υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού. 

 

5.7 Παιδαγωγικός Έλεγχος 

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι, ώστε οι 

μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες. Να μάθουν να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Στο 

παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι ακόλουθες: 

α. Παρατήρηση 
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β. Επίπληξη 

γ. Παραπομπή στο/η Διευθυντή 

δ. Ενημέρωση γονέων 

ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων 

στ. Ενημέρωση Σχολικού Συμβούλου  

 

Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α, β και γ είναι οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου· της περίπτωσης δ ο/η Διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της 

τάξης· και της ε ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι σωματικές ποινές δεν 

επιτρέπονται. 

5.8 Πρόληψη Σχολικής Βίας 

Το Σχολείο συνεργάζεται με το ΠΕΚΕΣ,το 1ο ΚΕΣΥ, «το Χαμόγελο του παιδιού» και 

άλλους φορείς, οργανώνει σεμινάρια προς γονείς και εκπαιδευτικούς και σε συνεργασία 

με τον ΣΕΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της Σχολικής βίας. 

Άρθρο 6.  Όργανα Διοίκησης 

6.1 Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) 

6.1.1. Συγκρότηση του ΕΠ.Ε.Σ. 

Σε κάθε Πρ.Σχ. και Π.Σχ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο 

(ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρ.Σχ. ή Π.Σχ. είναι πενταμελές, συγκροτείται με απόφαση 

της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του 

άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και αποτελείται από τα εξής μέλη: α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. 

ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, 

ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., 

έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ., 

β) τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του 

Πρ.Σχ. ή Π.Σχ., ο οποίος αναπληρώνεται από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που 

υπάγεται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε ένα από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας 

Π.Δ.Ε., σε περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα και ορίζεται με απόφαση της 

Δ.Ε.Π.Π.Σ., γ) τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου που αναπληρώνεται από 

τον νόμιμο αναπληρωτή του και δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς του Πρ.Σχ. ή Π.Σχ., οι οποίοι 

επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά 

τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο, σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου 20. 

Η θητεία των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται 

με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της 

παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4692/2020. 

 

6.1.2 Αρμοδιότητες του ΕΠ.Ε.Σ. 

Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση 

του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές και 

επιμορφωτικές δραστηριότητές του. Ειδικότερα, το ΕΠ.Ε.Σ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων, ύστερα από εισήγηση του 
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συλλόγου διδασκόντων, β) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την αναμόρφωση του αναλυτικού 

και ωρολογίου προγράμματος του Πρ.Σχ. ή Π.Σχ., προκειμένου να υλοποιηθούν 

καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με 

άλλα σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να αναληφθούν άλλες πρωτοβουλίες 

κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του καθώς και 

ότι προβλέπεται από το άρθρο 17 του Ν.4692/2020. 
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6.2 Διευθυντής – Υποδιευθυντής της Σχολικής Μονάδας 

6.2.1. Ο Διευθυντής 

Ο/Η Διευθυντής/ντρια βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της σχολικής 

μονάδας και, ως εκ τούτου, έχει τις πιο πολλές ευθύνες. Συντονίζει και καθοδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς στο έργο τους, θέτει μαζί τους υψηλούς στόχους και δρα έτσι, ώστε να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων αυτών για ένα Σχολείο σύγχρονο, 

δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία. Είναι υπεύθυνος/η για την ομαλή λειτουργία 

του Σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε 

μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του Σχολείου. Ασκεί με 

δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του/της. Επικοινωνεί με 

τους μαθητές και απευθύνεται σε αυτούς με αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα για όποιο 

ζήτημα ανακύπτει. Αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη κάθε απόκλιση από την ορθή 

μαθητική συμπεριφορά, κάνοντας παρατηρήσεις, υποδείξεις, ανακαλώντας στην τάξη 

αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα. Είναι υπεύθυνος/η μαζί με τους εκπαιδευτικούς 

για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την 

προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών. Φροντίζει να καλύπτονται οι 

διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο 

πρόγραμμα διδασκαλίας, αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο 

εκπαιδευτικό ή κατ' άλλον τρόπο και πάντα σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της 

κείμενης νομοθεσίας. Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος 

με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του. Έχει τακτική επαφή με τους γονείς, 

επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο Σχολείο και την 

Οικογένεια, με στόχο πάντα το όφελος των μαθητών 

Τα επιμέρους καθήκοντα του Υποδιευθυντή καθορίζονται από την  χχχχχχχχ Υπουργική 

Απόφαση. 

 

6.2.2. Ο Υποδιευθυντής 

Ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας υποβοηθά το Διευθυντή στο έργο του 

και αναλαμβάνει αρμοδιότητες που του αναθέτει ο Διευθυντής. Επιπλέον αναπληρώνει 

τον Διευθυντή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Τα επιμέρους καθήκοντα του 

Υποδιευθυντή καθορίζονται από την Δ1/10557/16-10-2002 Υπουργική Απόφαση 
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6.3 Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών 

Τα Π.Σ. και Π.Σχ. στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών 

προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 

τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγονται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. 

Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των 

μαθητών. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί: 

● Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και 

λήξης των μαθημάτων. 

● Παρίστανται στην πρωινή συγκέντρωση των μαθητών και φροντίζουν για την 

ευταξία του τμήματός τους. 

● Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα διδασκαλίας, παρά μόνο 

όταν πρόκειται για έκτακτη σωματική ανάγκη του μαθητή. Μαθητής που 

απομακρύνεται από την αίθουσα για παιδαγωγικούς λόγους αποστέλλεται στη 

Διεύθυνση. Στο διάλειμμα ο/η εκπαιδευτικός ενημερώνει το/τη Διευθυντή/ντρια 

για τη συμπεριφορά του μαθητή. 

● Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των 

μαθητών τόσο ιδιαιτέρως όσο και ομαδικά σε τακτική βάση και σε ημέρες και 

ώρες που καθορίζουν και κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους και 

πάντως απαραίτητα τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. 

● Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειμένων τους με τη χρήση 

κατάλληλων εποπτικών και ψηφιακών μέσων. 

● Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών 

● Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και 

συμπεριφέρονται με σεβασμό στους μαθητές. 

● Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους 

τηλέφωνα. 

● Αποχωρούν τελευταίοι από την τάξη. 

● Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές, 

όταν αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους. 

● Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων, οι οποίες γίνονται με ευθύνη του σχολείου. 

● Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό 

χώρο με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, 

προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την 

καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν. 

● Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής 

συνείδησης στους μαθητές. 

● Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, 

πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή. 
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● Αναφέρουν στον/τη Διευθυντή/ντρια κάθε υποψία που έχουν για τυχόν 

κακοποίηση μαθητή. 

● Φροντίζουν να ενημερώνονται για τυχόν χρόνια προβλήματα υγείας ή 

ιδιαιτερότητες των μαθητών τους. 

● Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις 

στον Σύλλογο Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών 

και για κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του Σχολείου. 

● Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και 

σέβονται τις απόψεις όλων των συναδέλφων, χωρίς να υποτιμούν το διδακτικό 

αντικείμενο κανενός. 

Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν 

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

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

τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία και τηρούν τον 

κανονισμό του Σχολείου. 

 

Άρθρο 10. Συμβούλιο στήριξης  Σχολείου – Σχολικό Συμβούλιο 

10.1 Συμβούλιο  Στήριξης Σχολείου 

Συμβούλιο στήριξης σχολείου 

1. Με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του 

σχολείου, συγκροτείται σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πενταμελές συμβούλιο στήριξης του 

σχολείου με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από: 

 

α) τον Διευθυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Πρόεδρο, 

 

β) έναν (1) εκπρόσωπο του δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης 

που επιλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως Αντιπρόεδρο, 

 

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και 

 

δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, μέλη του Συλλόγου 

Αποφοίτων του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι ορίζονται από τα μέλη των περ. α΄ 

έως γ΄ μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων. Στην περίπτωση που 

δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Σύλλογος Αποφοίτων ως μέλη του συμβουλίου 

στήριξης του σχολείου ορίζονται δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής 

κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτοι του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται από τα μέλη 

των περιπτώσεων α΄ έως γ΄. 

 

10.1..1Συνεδριάσεις – Αρμοδιότητες Συμβουλίου Σχολείου 

Το συμβούλιο του σχολείου ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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α) αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του σχολείου στην τοπική 

κοινωνία, έπειτα από συζήτηση με εκπροσώπους των γονέων, των μαθητών του Π.Σ. ή 

του ΠΕΙ.Σ., του Συλλόγου των Αποφοίτων του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. και της τοπικής 

κοινωνίας, 

 

β) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Αποφοίτων και τον Σύλλογο Γονέων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., 

καθώς και με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την 

υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, καθώς και με 

πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και 

 

γ) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της 

σχολικής μονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται η αρμόδια Σχολική Επιτροπή. 

 

10.2 Σχολικό Συμβούλιο 

 

Σε κάθε δηµόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 

το σύλλογο  των διδασκόντων, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου 

γονέων και τονεκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. (Ν. 

1566 30-9-1985 ΦΕΚ 167 

τ Α') 

 

10.2.1. Συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου 

. Πρόεδρος του σχολικού συµβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό 

συµβούλιολειτουργεί νόµιµα µε όσα µέλη του είναι παρόντα. (Ν. 1566 30-9-1985 ΦΕΚ 167 

τ Α') 

10.2.2. Αρμοδιότητες Σχολικού Συμβουλίου 

Έργο του σχολικού συµβουλίου είναι η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του σχολείου 

µε 

κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων, αµοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και 

οικογενειών των µαθητών καθώς και η υγιεινή των µαθητών και του σχολικού 

περιβάλλοντος. 

(Ν. 1566 30-9-1985 ΦΕΚ 167 τ Α') 

Το σχολικό συµβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του 

πρώτου 

δεκαηµέρου του κάθε τριµήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο ∆ιευθυντής ή δυο 

τουλάχιστο 

φορείς, που µετέχουν στο Σχολικό Συµβούλιο. ( Ν.2621 ΦΕΚ 136 τ Α' 23-6-1998) 

 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται οι 

λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου.( Ν.2621 ΦΕΚ 136 τ Α' 23-6-1998). 
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 Τρόπος λειτουργίας Σχολικού Συµβουλίου 

∆4/ 543/21-10-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγκύκλιος ∆4/ 543/21-10-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

1. Το σχολικό συµβούλιο κατά το άρθρο 2 του Ν. 2621 / 98 συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις 

(3) 

φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαηµέρου του κάθε τριµήνου του διδακτικού έτους, 

έκτακτα 

δε, όποτε το ζητήσει ο ∆ιευθυντής ή δύο τουλάχιστον φορείς που µετέχουν στο σχολικό 

συµβούλιο. Ο Πρόεδρος διορίζει ένα από τα µέλη του σχολικού συµβουλίου ως γραµµατέα. 

2. Το σχολικό συµβούλιο συγκαλείται, µε πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία 

αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα µέλη του 

τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν 

η πρόσκληση να επιδίδεται στα µέλη την προηγούµενη της συνεδρίασης. Θέµατα εκτός 

ηµερησίας διάταξης µπορεί να συζητηθούν εφόσον αποφασιστεί από την πλειοψηφία των 

παρόντων 

µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του 

Σχολικού Συµβουλίου πραγµατοποιούνται στο σχολείο και εκτός του διδακτικού ωραρίου. 

3. Το σχολικό συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από 

τα απόντα. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 

4. Το Σχολικό Συµβούλιο µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του οποιονδήποτε για να δώσει 

πληροφορίες ή γνώµη σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται. Ο προσκληθείς αποχωρεί 

από τη συνεδρίαση πριν από την ψηφοφορία. 

5. Οι αποφάσεις - εισηγήσεις του σχολικού συµβουλίου είναι ειδικού (sic) αιτιολογηµένες 

και διατυπώνονται σε πρακτικά (βιβλίο πράξεων), που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα 

µέλη και το Γραµµατέα. Στα πρακτικά αναγράφονται όλα το ονόµατα των µελών που πήραν 

µέρος στη συνεδρίαση καθώς και η γνώµη των µειοψηφούντων µελών. 

6. θέµατα που είναι αντίθετα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δεν µπορούν να αποτελέσουν 

αντικείµενο συζήτησης του σχολικού συµβουλίου. 

7. Τα σχολικά συµβούλια των συστεγαζόµενων σχολείων διατηρούν την αυτοτέλειά τους. 

Μπορούν να πραγµατοποιούν κοινές συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύουν εκ περιτροπής 

οι  πρόεδροι αυτών. Οι αποφάσεις των κοινών αυτών συνεδριάσεων καταχωρούνται στο 

βιβλίο των πράξεων του σχολικού συµβουλίου του οποίου ο Πρόεδρος προεδρεύει κατά τη 

συγκεκριµένη συνεδρίαση. 

8. Το σχολικό συµβούλιο έχει ως σφραγίδα τη σφραγίδα του σχολείου. 

Άρθρο 11 

 

Γονείς και Κηδεμόνες 

 

11.1. Υποχρεώσεις Γονέων και Κηδεμόνων 
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Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν 

● να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με ευγένεια, 

σοβαρότητα και σεβασμό. 

● να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο 

και συμπεριφορά του παιδιού τους από τους εκπαιδευτικούς της τάξης σε καθορισμένη 

ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης (οι ώρες έχουν καθοριστεί και είναι αναρτημένες 

και στην ιστοσελίδα του σχολείου ή με ηλεκτρονική/ τηλεφωνική αλληλογραφία). 

● να προσέρχονται και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησης από το 

Σχολείο, για τη παραλαβή του ελέγχου βαθμολογίας και για ενημέρωση. Ειδικά για το 

2020-21 η αποστολή και η παραλαβή γίνεται ηλεκτρονικά λόγω covid 19 

● να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές 

σε έντυπη μορφή αλλά και να παρακολουθούν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και 

την ιστοσελίδα μας, ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου. 

● να γνωστοποιούν στον/ην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της τάξης και στη 

Διεύθυνση του Σχολείου κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία 

του παιδιού τους. 

● να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου, εάν κάποιος από τους γονείς 

απολέσει (ή δεν έχει) την επιμέλεια/κηδεμονία του παιδιού. 

Δεν επιτρέπεται σε κανέναν από τους γονείς και κηδεμόνες και, γενικότερα, σε 

κανένα ενήλικο άτομο να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί παιδί στο χώρο του 

σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, αυτό συζητείται με τον/ην υπεύθυνο/η 

εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια με τον/η 

Διευθυντή/ντρια του Σχολείου, ο/η οποίος/α και θα πράξει τα δέοντα, σύμφωνα με το 

ρόλο του. 

 

11.2 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Το 8/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο αναγνωρίζει τη σημασία της 

συνεργασίας με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Σχολείου, συνεργάζεται μαζί 

τους και δέχεται ευχαρίστως τη βοήθεια που αυτοί παρέχουν για την επίτευξη των 

στόχων του σχολείου. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία προβλέπει, δέχεται τη 

συμμετοχή του συλλόγου στη συζήτηση σχολικών θεμάτων. 

 

Άρθρο 12. Έγκριση – Αποδοχή Κανονισμού 

12.1 Έγκριση Κανονισμού 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του 

Διευθυντή/της Διευθύντριας 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 στη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου 

συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου. 

Η απόφαση εγκρίνεται από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που 

έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια 

Εκπαίδευσης . 
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12.2 Αποδοχή Κανονισμού 

Η φοίτηση μαθητών/-τριων στο 8/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο 

σημαίνει και αποδοχή αυτού των γονέων του/της όλων ανεξαιρέτως των όρων του 

παρόντος κανονισμού. Ο κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, ώστε 

να είναι διαθέσιμος από όλους. 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα συμπλήρωσης ή τροποποίησης των άρθρων του 

όταν κρίνει σκόπιμο και επιβεβλημένο. Για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται μετά 

την αρχική του έγκριση, η Διοίκηση του Σχολείου έχει την υποχρέωση ενημέρωσης του 

συνόλου της σχολικής κοινότητας. 
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Αντίγραφο του παραπάνω εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας κοινοποιείται: 

 

 Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδος 

 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας 

 Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικού Σχολείου 

 

 

 

Ιούνιος 2021 

 

Εγκρίνεται και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

Οι Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής 
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