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ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ                                ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018                                                          

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ  

 

Μειώνεται δραστικά το σύνολο των απουσιών που «δικαιούται» ένας μαθητής στις εκατό 

τριάντα τέσσερις (134), του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου. Καταργούνται οι 

αδικαιολόγητες απουσίες.  
 

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή τού μαθητή στις δραστηριότητες του προγράμματος ΔΔΚ και στις 

εκδρομές είναι υποχρεωτική και γι’ αυτό, σε περίπτωση απουσίας του από αυτές, οι απουσίες 

καταχωρίζονται και προσμετρούνται στο σύνολο των απουσιών του μαθητή. 
 

Σύμφωνα με τους Νέους Κανονισμούς, η αδικαιολόγητη απουσία  από το σχολείο και το μάθημα 

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 
 

Όταν ο μαθητής προτίθεται να απουσιάσει από το σχολείο, τότε αυτό ενημερώνεται αμέσως και 

εγγράφως από τους γονείς ή κηδεμόνες του ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 
 

Δικαιολόγηση απουσιών 

Απουσία του μαθητή από το σχολείο, έστω και για μία (1) διδακτική περίοδο, πρέπει να 

δικαιολογείται με ειδική υπεύθυνη βεβαίωση του γονιού ή κηδεμόνα που να μπορεί να γίνει 

δεκτή από τη Διεύθυνση. Η βεβαίωση (ή το πιστοποιητικό του θεράποντος ιατρού, 

υπογραμμένο από τους γονείς) για τον λόγο απουσίας, πρέπει να παρουσιάζονται στη 

Διεύθυνση, όταν ο μαθητής επανέλθει στο σχολείο και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες από την ημέρα επιστροφής και για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο όχι αργότερα από δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες από την ημέρα επιστροφής. 
 

 

ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ [σ.404, 18] 
 

Α. Παραπέμπονται σε Ανεξέταση τον Ιούνιο οι μαθητές: 

Ι. που σημείωσαν συνολικά στο έτος από 120-134 απουσίες, των δύο αριθμών  

     συμπεριλαμβανομένων. 

ΙΙ. που σημείωσαν σε ένα ή περισσότερα Μαθήματα απουσίες περισσότερες του επταπλάσιου  

    των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπονται στα συγκεκριμένα Μαθήματα 

ΙΙΙ. που στο Β΄ Τετράμηνο σημείωσαν από 60-67 απουσίες, των δύο αριθμών  

     συμπεριλαμβανομένων. 

 

 

Β. Μένουν στάσιμοι οι μαθητές: 

Ι. που σημείωσαν συνολικά 135 ή περισσότερες απουσίες στο έτος 

ΙΙ. που στο Β΄ Τετράμηνο σημείωσαν 68 ή περισσότερες απουσίες 
 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
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Μαθητής που διαπράττει παράπτωμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου υπόκειται σε 

παιδαγωγικά μέτρα που προνοούν οι Κανονισμοί.  

Στα  ίδια παιδαγωγικά μέτρα υπόκειται ο μαθητής και στην περίπτωση που το παράπτωμα 

διαπράχθηκε έξω από το σχολείο, αν το παράπτωμα αυτό έγινε σε εργάσιμο για το σχολείο 

χρόνο ή εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου, νοουμένου ότι το παράπτωμα αφορά 

περιουσιακά στοιχεία του σχολείου ή των μαθητών ή του προσωπικού του σχολείου.  

Επίσης σε παιδαγωγικά μέτρα υπόκειται μαθητής στις περιπτώσεις που υποπίπτει σε 

παράπτωμα κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων, σχολικών αποστολών ή κατά τη μεταφορά 

του με σχολικό λεωφορείο σε μη εργάσιμο χρόνο. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

1. Συμπεριφορά [σ.415 και 439] 
 

(α) Συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη 

     διάλογος-παρατήρηση- επίπληξη – γραπτή δέσμευση:  I-IV) - εκτέλεση κοινωφελούς  

     εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο  ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII) 
  

(β) Απουσία στο μάθημα ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια ή αδικαιολόγητη απουσία  

     από το  σχολείο 

     διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) - εκτέλεση κοινωφελούς   

     εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII)  
 

(γ) Αποχώρηση από το σχολείο ή σχολική εκδήλωση  χωρίς άδεια 

      διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) - εκτέλεση  κοινωφελούς  

      εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII)  
 

(δ) Έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια 

      διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) - εκτέλεση κοινωφελούς  

      εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII)  
    

(ε) Ψευδείς δηλώσεις-παραποίηση ή /και καταστροφή  σχολικών  εγγράφων 

      διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) - εκτέλεση κοινωφελούς  

      εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII) 
  

(στ) Παρά τις συστάσεις, συστηματική παρέκκλιση από τους κανονισμούς για ευπρεπή  

      εμφάνιση 

      διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή    δέσμευση (I-IV) - εκτέλεση κοινωφελούς  

      εργασίας (VII) – αποβολή μέχρι δύο ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII)  

 

 

  
    

(ζ) Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής μαθημάτων ή σχολικών εκδηλώσεων 

     διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση- απομάκρυνση από την τάξη/  

     παραπομπή στη Διεύθυνση και γραπτή καταγγελία (I-V) - εκτέλεση κοινωφελούς  

     εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο ημέρες  από Β.Δ./ΒΔΑ΄(VIII)  
 

(η)(i) Παρουσία κινητού τηλεφώνου στην τάξη/ συγκέντρωση/εκδήλωση  
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      διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) - εκτέλεση κοινωφελούς  

      εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο ημέρες από Β.Δ./ΒΔΑ (VIII)  
 

(η)(ii) Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου στην τάξη/ συγκέντρωση/εκδήλωση 

       διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) - εκτέλεση κοινωφελούς  

       εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο ημέρες από Β.Δ/Β.Δ.Α΄ (VIII)  
 

(η)(iii) Χρήση κινητού τηλεφώνου στην τάξη/  συγκέντρωση/εκδήλωση 

         διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) - εκτέλεση κοινωφελούς  

         εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο ημέρες (VIII), γραπτή προειδοποίηση με  

         κοινοποίηση στους γονείς για αλλαγή τμήματος (IΧ)-αλλαγή τμήματος (Χ), αποβολή  

         από 1- 4 μέρες  από Δ/ντή (ΧΙ)  
 

(η)(iv) Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη χρήση  κινητού  

        αποβολή από 1-4 μέρες από Δ/ντή (xi)- αποβολή από 1-6 μέρες από Πειθαρχικό  

        Συμβούλιο (xii)-αποβολή από 1-8 μέρες από Καθηγητικό Σύλλογο (xiii)- αποβολή για  

        πάντα από το σχολείο – αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος από τον Κ.Σ. (xiv)  
 

        Κινητά τηλέφωνα ή άλλα παρόμοια ηλεκτρονικά μέσα 

        Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις (η)(i- iv) ο εκπαιδευτικός αφαιρεί το κινητό      

        τηλέφωνο από τον μαθητή, αφού αυτό απενεργοποιηθεί, παραδίδεται στη Γραμματεία  

        του σχολείου και του επιστρέφεται με τη λήξη των μαθημάτων της ημέρας.  
 

(θ) Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στον σχολικό χώρο 

     διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) - εκτέλεση κοινωφελούς  

     εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο ημέρες από Β.Δ./ Β.Δ.Α΄(VIII) - αποβολή μέχρι 4  

     ημέρες από Δ/ντή (ΧΙ)  
 

(ι) Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε εκδρομή ή άλλη σχολική εκδήλωση σε  

    εργάσιμο  χρόνο  

     γραπτή δέσμευση (I-IV) - εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο  

    ημέρες  (VIII)- αποβολή μέχρι 4 ημέρες από Δ/ντή (ΧΙ) - αποβολή μέχρι 6 ημέρες από το  

    Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΧΙΙ) 
 

(κ) Αδικαιολόγητη συναναστροφή με εξωσχολικούς κατά τη διάρκεια λειτουργίας του  

     σχολείου χωρίς άδεια 

     διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) - εκτέλεση κοινωφελούς  

     εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄ (VIII)  

 

 

 

 
 

(λ) Δολίευση ή απόπειρα δολίευσης σε γραπτή εξέταση, διαγώνισμα ή γραπτό σχολικό  

     διαγωνισμό 

    διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) - εκτέλεση κοινωφελούς  

    εργασίας (VII) –αποβολή μέχρι δύο ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII)  
 

(μ) Προώθηση προϊόντων, επιχειρήσεων και άλλων   εμπορικών δραστηριοτήτων  



4 
 

    εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας (VII) – αποβολή μέχρι 2 ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII) -  

     αποβολή μέχρι 4 ημέρες από τον Δ/ντή (ΧΙ)  - αποβολή μέχρι 6 ημέρες από το  

     Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΧΙΙ)  
 

2. Κάπνισμα και χρήση οινοπνευματωδών ποτών στον σχολικό χώρο  [σ.415 και 439] 

 (α) Κάπνισμα 

     διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση- απομάκρυνση από την τάξη/   

     παραπομπή στη Διεύθυνση και γραπτή καταγγελία (I-V) - εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας  

     (VII) – αποβολή μέχρι δύο ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII) – γραπτή προειδοποίηση με  

     κοινοποίηση στους γονείς για αλλαγή τμήματος  
 

  (β) Κατοχή, χρήση και εμπορία οινοπνευματωδών ποτών στον σχολικό χώρο, σε    

       σχολικές  εκδηλώσεις ή άλλες συναφείς σχολικές δραστηριότητες  

      διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση- απομάκρυνση από την τάξη/  

      παραπομπή στη Διεύθυνση και γραπτή καταγγελία (I-V) - εκτέλεση κοινωφελούς  

      εργασίας (VII) – αποβολή μέχρι 2 ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII) –  αποβολή μέχρι 4  

      ημέρες από τον Δ/ντή (ΧΙ)  
 

3. Αδικήματα κατά της περιουσίας που αφορούν το  σχολείο ή το προσωπικό του  

    σχολείου ή τους  μαθητές ή σχολικό λεωφορείο σε εργάσιμο ή μη χρόνο [σ.415 και 440] 

  (α) Κλοπή/απόπειρα κλοπής εντός ή εκτός σχολικού  χώρου 

       διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) – αποζημίωση από γονέα (VΙ) -   

       εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας (VII) – αποβολή μέχρι 2 ημέρες από Β.Δ./Β.Δ. Α΄(VIII) –   

       αποβολή μέχρι 4 ημέρες από τον Δ/ντή (ΧΙ) - αποβολή μέχρι 6 ημέρες από το Πειθαρχικό  

       Συμβούλιο(ΧΙΙ)  
 

  (β) Αναγραφή υβριστικών/προσβλητικών ή άλλων συνθημάτων  

       διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) – εκτέλεση κοινωφελούς  

       εργασίας (VII) – αποβολή μέχρι 2 ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII)  
 

  (γ) Κακόβουλη ζημιά περιουσίας εντός ή εκτός σχολικού χώρου 

      διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) – αποζημίωση από γονέα (VΙ) -  

      εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας (VII) – αποβολή μέχρι 2 ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄ (VIII) –   

      αποβολή μέχρι 4 ημέρες από τον Δ/ντή (ΧΙ) - αποβολή μέχρι 6 ημέρες από το Πειθαρχικό  

      Συμβούλιο (ΧΙΙ) 

 

 

 

 
 

(δ) Εμπρησμός/ απόπειρα εμπρησμού  αποζημίωση από γονέα (VΙ) - εκτέλεση κοινωφελούς  

     εργασίας (VII) – αποβολή μέχρι 2 ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII) –  αποβολή μέχρι 4 ημέρες  

     από τον Δ/ντή (ΧΙ) - αποβολή μέχρι 6 ημέρες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΧΙΙ)  
 

4. Κατοχή και μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στο σχολικό χώρο ή σε σχολικές  

    συγκεντρώσεις   [σ.378 (3), σ. 415 και 440] 
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  διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-IV) - αποβολή μέχρι 2 ημέρες από    

  Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII) - γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση στους γονείς για αλλαγή τμήματος    

   (IΧ) -  αποβολή μέχρι 6 ημέρες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο(ΧΙΙ) - αποβολή μέχρι 8 ημέρες  

   από τον Καθηγητικό Σύλλογο (ΧΙΙΙ)   

5. Αδικήματα [σ.415 και 440] 

(α) Υβριστική ή ρατσιστική ή προσβλητική ή   σεξιστική συμπεριφορά ή/και λεκτική,  

   συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής 

  διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση- απομάκρυνση από την τάξη/  

  παραπομπή στη Διεύθυνση και γραπτή καταγγελία (I-V) - εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας (VII) 

– αποβολή μέχρι 2 ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII) –  αποβολή μέχρι 4 ημέρες από τον Δ/ντή (ΧΙ)  
 

(β) Σεξουαλική παρενόχληση 

  διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση- απομάκρυνση από την τάξη/  

  παραπομπή στη Διεύθυνση και γραπτή καταγγελία (I-V) - εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας (VII) 

– αποβολή μέχρι 2 ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII) –  αποβολή μέχρι 4 ημέρες από τον Δ/ντή (ΧΙ) -   

  αποβολή μέχρι 6 ημέρες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο(ΧΙΙ) - αποβολή μέχρι 8 ημέρες από τον  

  Καθηγητικό Σύλλογο (ΧΙΙΙ) – αποβολή από το σχολείο, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος από   

  τον Καθηγητικό Σύλλογο (ΧΙV)  
 

 (γ) Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά 

    απομάκρυνση από την τάξη/παραπομπή στη Διεύθυνση και γραπτή καταγγελία (V)- εκτέλεση  

    κοινωφελούς εργασίας (VII) – αποβολή μέχρι 2 ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII) –  αποβολή  

    μέχρι 4 ημέρες από τον Δ/ντή (ΧΙ) - αποβολή μέχρι 6 ημέρες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο  

    (ΧΙΙ) - αποβολή μέχρι 8 ημέρες από τον Καθηγητικό Σύλλογο (ΧΙΙΙ) – αποβολή από το  

    σχολείο, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος από τον Καθηγητικό Σύλλογο (ΧΙV)  
 

(δ) Σωματική ή ψυχολογική βία με ή χωρίς αντικείμενο 

    διάλογος-παρατήρηση - επίπληξη - γραπτή δέσμευση- απομάκρυνση από την τάξη/  

    παραπομπή στη Διεύθυνση και γραπτή καταγγελία (I-V) - εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας  

    (VII) – αποβολή μέχρι 2 ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII) –  αποβολή μέχρι 4 ημέρες από τον  

    Δ/ντή (ΧΙ) - αποβολή μέχρι 6 ημέρες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο(ΧΙΙ) - αποβολή μέχρι 8  

    ημέρες από τον Καθηγητικό Σύλλογο (ΧΙΙΙ) – αποβολή από το σχολείο, αλλαγή σχολικού  

    περιβάλλοντος από τον Καθηγητικό Σύλλογο (ΧΙV)  

 

 

 

 

 
 

(ε) Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως 

    αποβολή μέχρι 6 ημέρες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο(ΧΙΙ) - αποβολή μέχρι 8 ημέρες από  

    τον Καθηγητικό Σύλλογο (ΧΙΙΙ) – αποβολή από το σχολείο, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος  

    από τον Καθηγητικό Σύλλογο (ΧΙV)  
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 6. Παράνομη κατοχή-χρήση-εμπορία-διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων  

     ουσιών, εκτός αν χρησιμοποιούνται αποδεδειγμένα με ιατρική συνταγή [σ.415 και 440] 

    διάλογος-παρατήρηση-επίπληξη – γραπτή δέσμευση (I-ΙV) - εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας  

    (VII) – αποβολή μέχρι 2 ημέρες από Β.Δ./Β.Δ.Α΄(VIII) –  αποβολή μέχρι 4 ημέρες από τον  

    Δ/ντή (ΧΙ) - αποβολή μέχρι 6 ημέρες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο(ΧΙΙ) - αποβολή μέχρι 8  

    ημέρες από τον Καθηγητικό Σύλλογο (ΧΙΙΙ) – αποβολή από το σχολείο, αλλαγή σχολικού  

    περιβάλλοντος από τον Καθηγητικό Σύλλογο (ΧΙV)   

    Σε περιπτώσεις υπόνοιας για θέματα ασφάλειας, σωματικής ακεραιότητας μαθητή → δύο    

    εντεταλμένοι εκπαιδευτικοί του ιδίου φύλου επιθεωρούν την τσάντα ή προβαίνουν σε  

    σωματικό έλεγχο.  [σελ. 308, (3)] 

 

Σημείωση: Η επιβολή των παιδαγωγικών μέτρων δεν εφαρμόζεται απαραίτητα κλιμακωτά. 

 

ΑΠΟΒΟΛΗ 

 Σε περιπτώσεις επιβολής αποβολής πέραν της μίας ημέρας, ο μαθητής υποχρεούται να 
παραμείνει στο σπίτι. 
 
 Σε περίπτωση αδυναμίας των γονέων να επιβλέπουν τον μαθητή, ο μαθητής παραμένει  
 στο σχολείο υπό την επίβλεψη οριζόμενου εκπαιδευτικού, ο οποίος εμπλέκει τον  
 μαθητή σε δημιουργική δραστηριότητα με μαθησιακό στόχο·  
 
 Για την περίοδο αποβολής σημειώνονται απουσίες.    [σ.416 (8)]  
 

 Μαθητής με αποβολή μίας ή περισσότερων ημερών που παραμένει στο σχολείο, 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει εντός δύο εργάσιμων ημερών από το όργανο που επέβαλε το 
μέτρο, τη μετατροπή του σε κοινωφελή σχολική ή και κοινωνική δραστηριότητα. 
 

           Αν το αίτημα εγκριθεί από τον Διευθυντή ή τον Καθηγητικό Σύλλογο, στις περιπτώσεις  

          αυτές δεν σημειώνονται απουσίες.    [σ.416 (9)]  
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