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1. Κώδικας Συμπεριφοράς 

Ο κώδικας στοχεύει στο να προστατεύει τα δικαιώματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να 

εξασφαλίζει ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον. 

1.1. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

Φροντίζουν για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν: 

1. Την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους του σχολείου (Υπουργική Απόφαση, αρ. 

88202/25-06-2009 ΦΕΚ Β’ 1286) 

2. Τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών (Υπουργική Απόφαση, αρ. πρωτ. 

132328/Γ2/07-12-2006/ΥΠΕΠΘ). 

Ειδικότερα: 

1.2. Καθηγητές 

1. Αντιμετωπίζουν τους μαθητές αμερόληπτα και δίκαια. 

2. Λαμβάνουν υπόψη τους τις γνώμες και τις παρατηρήσεις των μαθητών, στο πλαίσιο εφαρμογής των 

σκοπών της εκπαίδευσης, όπως αυτοί καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο. Το άρθρο αυτό δεν αφορά 

το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση του μαθήματος. 

3. Φροντίζουν υπεύθυνα για την ασφάλεια των μαθητών. 

4. Συνάπτουν σχέσεις συνεργασίας με τους γονείς, ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι οι 

σημαντικοί ενήλικες της ζωής τους έχουν κοινή πολιτική. 

5. Εφόσον το επιτρέπει το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, γίνεται αναπροσαρμογή, ώστε να καλύπτονται 

τυχόν κενά που προκύπτουν από την απουσία των εκπαιδευτικών. 

6. Η Διεύθυνση του σχολείου οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως για τις αλλαγές που γίνονται στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα και, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, για τυχόν απουσίες εκπαιδευτικών. 

1.3 Μαθητές 

1. Σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους, εντός της σχολικής κοινότητας, και αναγνωρίζουν την ανάγκη 

τήρησης των κανόνων. 

2. Σέβονται και μιλούν με ευγένεια σε όλους όσους βρίσκονται στον χώρο του σχολείο. 

3. Είναι προσεκτικοί στο μάθημα και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τον/την καθηγητή/τριά 

τους. 

4. Έρχονται στο σχολείο προετοιμασμένοι για τα μαθήματα της ημέρας. 

5. Δεν καθυστερούν κατά την πρωινή τους προσέλευση στο σχολείο, καθώς και κατά την είσοδό τους 

στην τάξη, μετά τα διαλείμματα. 

6. Διατηρούν όλους τους χώρους του σχολείου καθαρούς. 

7. Δεν αποχωρούν από το σχολείο σε ώρες λειτουργίας του χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης. 

8. Κατά τη διάρκεια  του μαθήματος δεν πίνουν άλλα ποτά εκτός του νερού. 

9.Γενικότερα, στους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπονται: 

α. Παιχνίδια και συμπεριφορές που βλάπτουν την ασφάλεια των μαθητών (των ίδιων και των άλλων). 

β. Τα τυχερά παιχνίδια στην οποιαδήποτε μορφή τους. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται τα 

«τεχνικά-ψυχαγωγικά παιγνίδια», των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο 

λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη (Νόμος 4002, άρθρα 25, παρ. β και 32, παρ. 

α’ ΦΕΚ Α 180/22.8.2011). 

2. Καθήκοντα απουσιολόγων/επιμελητών 

2.1. Απουσιολόγοι 

Έχουν την ευθύνη της παραλαβής του απουσιολογίου από το Γραφείο κάθε πρωί, της συμπλήρωσής 

του στην αρχή της κάθε ώρας, σε συνεργασία με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα, και της παράδοσής 

του στο Γραφείο με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου. 

2.2. Επιμελητές 

 Αναφέρουν ζημιές, φθορές ή απώλειες που συμβαίνουν στο τμήμα. 

 Παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας και φροντίζουν για τη γρήγορη έξοδο από την τάξη. 

 Ανοίγουν τα παράθυρα για να αερίζονται οι αίθουσες. 



3. Απουσίες Μαθητών/Μαθητριών – Παιδαγωγικά μέτρα 

Για τις απουσίες των μαθητών/μαθητριών καθώς και για τα προβλεπόμενα παιδαγωγικά μέτρα, 

ισχύουν οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης της 23.1.2018 (ΦΕΚ 120/23-1-2018), στην οποία 

ορίζονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 28. Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες 

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 φοίτησή τους στην ίδια τάξη. 

Άρθρο 29. 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 σταλμένο από το λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο – εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση – ή στο κινητό τηλέφωνο των 

γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι 

εφικτή ή εάν οι γονείς/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. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή 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. 

Άρθρο 31. Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα 

1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να 

εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση 

των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους 

διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό 

πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις 

υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε 

παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. 

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος 

Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) 

επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) 

ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

3. Τα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής: 

α) Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια  μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β. 

β) Ο/Η Διευθυντής/τρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ. 

γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε. 



δ) Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλλει μόνο ο Σύλλογος 

Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο 

κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικούς 

περιβάλλοντος και με τη σύμφωνη γνώμη ειδικού των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών. Στη 

έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας , καθώς και το προεδρείο του 

Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν την ώρα της ψηφοφορίας. Το παιδαγωγικό 

μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου ελήφθη, από 

δε το επόμενο σχολικό έτος ο/η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη 

διαδικασία της μετεγγραφής. 

5. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες 

απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας 

του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που 

αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο. 

6. Εάν μαθητής/τρια  παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος , είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί 

προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με 

την ευθύνη του/τηε Διευθυντή/τριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση 

επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την 

ίδιο/α  διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους 

χειρισμούς. 

4. Αντιμετώπιση παραπόνων – Προστασία μαθητών 

Παράπονα μπορούν να διατυπωθούν προφορικά ή γραπτά  από μαθητές ή γονείς στον/στην 

Διευθυντή/τρια ή στα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου στο πλαίσιο της προσπάθειας 

του σχολείου μας να προστατεύσει τους μαθητές/τριες  από οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, 

ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα : 

1. Αναφέρεται το περιστατικό στον/στην Διευθυντή/τρια και στον/στην υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια . 

2. Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται με προσοχή, ευαισθησία, διακριτικότητα κι εχεμύθεια. 

3. Η Διεύθυνση του σχολείου επικοινωνεί με τους υπεύθυνους των τοπικών αρχών (κοινωνικό 

λειτουργό κλπ). 

5. Σχολικές εκδρομές – Εξωδιδακτικές επισκέψεις – Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Οι σχολικές εκδρομές και οι εξωδιδακτικές επισκέψεις αποτελούν συνέχεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας  και στο πλαίσιο αυτό, διατηρούνται στο ακέραιο οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των 

μαθητών. Επισημαίνεται ότι επίδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια τέτοιων 

εκδηλώσεων εκθέτουν όχι μόνο τους φυσικούς αυτουργούς αλλά το Σχολείο και την εκπαιδευτική 

κοινότητα γενικότερα και συνεπώς αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα. 

6. Εξωσχολικές δραστηριότητες – εκδηλώσεις 

Συνηθίζεται οι μαθητές του Σχολείου να οργανώνουν εκδηλώσεις σε κέντρα διασκέδασης δικής τους 

επιλογής, κυρίως για την οικονομική ενίσχυση των εκδρομών τους. 

Το Σχολείο ουδεμία ανάμειξη και ευθύνη έχει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. 

Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή, τη μεταφορά, τις οικονομικές υποχρεώσεις κ.λπ. είναι οι 

ίδιοι οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που συμμετέχουν. 

Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου (την υπ’αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-201/ 

Υ.Α. (ΦΕΚ 120) κι εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/19-10-2018 Πράξη του Συλλόγου. 

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟ 15ΜΕΛΕΣ   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 


