
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          

 

 

                 

 

  Τ.Θ. 14089 - 2153 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

                                                                         ΤΗΛ. 22335590 - ΦΑΞ. 22338540   

                                                                          email: gym-aglantzia-lef@schools.ac.cy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019



1 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί  (καν. 19.1) έχουν ως στόχο την εδραίωση της δημοκρατικής 
οργάνωσης της σχολικής ζωής, της υπευθυνότητας, της αυτοπειθαρχίας και του αλληλοσεβασμού. 
Αποτελούν προέκταση των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Ο/Η μαθητής/τρια έχει τη μαθητική ιδιότητα από την αρχή μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, 
συμπεριλαμβανομένων και των διακοπών. Η μαθητική ιδιότητα χαρακτηρίζει τον μαθητή τόσο 
μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό. 

 
«Μαθητής/τρια που μέσα ή έξω από το σχολείο διαπράττει παράπτωμα κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας τoυ σχολείου, υπόκειται σε κυρώσεις που προνοούν οι σχετικοί Κανονισμοί.  Στις ίδιες 
κυρώσεις υπόκεινται μαθητές/τριες και στην περίπτωση που το παράπτωμα διαπράχθηκε εκτός 
ωρών λειτουργίας του σχολείου, νοουμένου ότι το παράπτωμα αφορά περιουσιακά στοιχεία του 
σχολείου ή του προσωπικού αυτού.» 
 
ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, τοιχοκόλληση ή διανομή φυλλαδίων, η ανάρτηση πανό  και η 
αναγραφή  συνθημάτων στον χώρο του σχολείου,  χωρίς την προηγούμενη άδεια της Διεύθυνσης.  
Οι παραβάτες θα υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα και θα αναλαμβάνουν την αποκατάσταση των 
ζημιών με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων τους. 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Απαγορεύεται η μεταφορά και κατοχή οποιουδήποτε αντικειμένου δεν έχει σχέση και δεν αφορά 
υλικά και εξοπλισμό μαθήματος.  Στις περιπτώσεις όπου η Διεύθυνση διαπιστώσει πως 
επηρεάζεται η ασφάλεια του ίδιου του μαθητή, άλλων συμμαθητών του ή των καθηγητών και του 
προσωπικού του σχολείου, θα προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διερευνήσει το θέμα.  Ο 
γονιός/κηδεμόνας θα ενημερώνεται από τον οικείο Β.Δ. 

 
 
ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

Η στολή και η εμφάνιση καθορίζεται από τις εκάστοτε εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας. 

Μαθητές και μαθήτριες φορούν πάντοτε, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του 
σχολείου, την εγκεκριμένη στολή του σχολείου. 
Οι αθλητικές φόρμες δεν αποτελούν μέρος της μαθητικής στολής. Οι μαθητές τις φορούν 
ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Γυμναστικής (απαγορεύεται να παραμένουν 
με αυτές μετά το μάθημα).  
 
ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Γκρίζο παντελόνι (μαθητικό όχι τζιν) και άσπρο πουκάμισο.  
(τους χειμερινούς μήνες επιτρέπεται εσωτερική φανέλα t-shirt ή polo) 

 
2. 

Πουλόβερ, φούτερ, μπουφάν χρώματος μπλε, μαύρου ή γκρίζου ή άσπρου, χωρίς έντονα 
και προκλητικά σχέδια – μάρκες. (Εσωτερικά φοριέται άσπρο πουκάμισο ή άσπρη 
φανέλα). 
Άσπρη φανέλα της Γυμναστικής, μαύρη, γκρίζα και μπλε φανέλα (χωρίς σχέδια, γράμματα 
ή αριθμούς) τους καλοκαιρινούς μήνες. 

3. Εκτός από τα μαύρα δερμάτινα χαμηλά παπούτσια, επιτρέπονται τα αθλητικά παπούτσια 
σε χρώμα μαύρο, μπλε, γκρίζο και άσπρο (όχι έντονα χρώματα γενικά). 
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ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

 
1. 

α) Μπλε φούστα κανονικού μήκους, που φθάνει λίγο πιο  πάνω από τα γόνατα, καθώς και 
το άσπρο πουκάμισο (τους χειμερινούς μήνες επιτρέπεται εσωτερική φανέλα t-shirt ή 
polo) 
β) Παντελόνι χρώματος γκρίζου (μαθητικό όχι τζιν), όχι κατώμεσο. 

 
 

2. 

Πουλόβερ, φούτερ, μπουφάν χρώματος μπλε, μαύρου ή γκρίζου ή άσπρου χωρίς έντονα 
και προκλητικά σχέδια –μάρκες (Εσωτερικά φοριέται άσπρο πουκάμισο ή άσπρη 
φανέλα). 
Άσπρη φανέλα της Γυμναστικής και μαύρη, γκρίζα και μπλε φανέλα (χωρίς σχέδια, 
γράμματα ή αριθμούς) τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 
3. 

Εκτός από τα μαύρα δερμάτινα χαμηλά παπούτσια, επιτρέπονται τα αθλητικά σε χρώμα 
μαύρο, μπλε, γκρίζο, άσπρο (όχι έντονα χρώματα γενικά). 

 

ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

1. Παντελονάκι μαύρο ή μπλε για τα αγόρια και παντελονάκι τύπου βερμούδας για τα 
κορίτσια (όχι κολάν) 

2. Φανέλα άσπρη (με στρογγυλή λαιμόκοψη) 
3. Φόρμες σε χρώμα μπλε ή μαύρο ή γκρίζο χωρίς έντονα και προκλητικά σχέδια – μάρκες 
4. Παπούτσια αθλητικά 

 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ 

Σε επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου ή όταν οι μαθητές εκπροσωπούν το σχολείο (π.χ. παρέλαση, 
φωτογραφίσεις, τελετή αποφοίτησης, παραλαβή βραβείων κ.α.) φορούν την επίσημη στολή τους. 

1. Άσπρο πουκάμισο (μπλε πουλόβερ τους χειμερινούς μήνες) 
2. Μπλε γραβάτα 
3. Γκρι παντελόνι (αγόρια) 
4. Μπλε φούστα (κορίτσια) 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
 
Το σχολείο δεν επιτρέπει υπερβολές στην εμφάνιση.  Κάτι τέτοιο δε συνάδει με τη μαθητική 
ιδιότητα και επομένως αποτελεί παράπτωμα.  Ως υπερβολές θεωρεί μεταξύ άλλων και τα πιο 
κάτω: 
 
Για τους μαθητές: Τα πολύ μακριά μαλλιά, τα βαμμένα μαλλιά, το ιδιόρρυθμο κούρεμα (π.χ. 
ξυρισμένο κεφάλι στα πλάγια και μεγάλα μακριά μαλλιά στην κορυφή), τα δακτυλίδια, τα 
σκουλαρίκια, τα βραχιόλια και άλλα παρόμοια. 
Για τις μαθήτριες: Η πολύ κοντή φούστα, το κατώμεσο παντελόνι σε συνδυασμό με κοντή 
φανέλα, τα βαμμένα μαλλιά, τα μακριά βαμμένα νύχια, το μακιγιαρισμένο πρόσωπο, τα 
φανταχτερά δακτυλίδια, βραχιόλια, κοσμήματα στο λαιμό  και τα σκουλαρίκια στο πρόσωπο (π.χ. 
φρύδι, μύτη, …). 
Σημείωση: Δε θεωρείται υπερβολή για τις μαθήτριες ένα απλό δακτυλίδι και ένα ζευγάρι απλά 
σκουλαρίκια στα αυτιά.  

 
          
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των γονέων. 
Μετά τις 7.30 θα παραμένει ανοιχτή μόνο η κεντρική είσοδος του σχολείου. Μαθητής που 
καθυστερεί  την πρώτη περίοδο  γίνεται  δεκτός μόνο αφού εξασφαλίσει άδεια εισόδου από τον 
εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή. 
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Καθυστέρηση προσέλευσης θεωρείται η αργοπορία  εισόδου  στην αίθουσα διδασκαλίας  μετά από 
την είσοδο του εκπαιδευτικού.  Κάθε αργοπορία θεωρείται εσκεμμένη, εκτός εάν συντρέχει ειδικός  
λόγος, τη διερεύνηση του οποίου αναλαμβάνει ο οικείος Β.Δ.  

Η συστηματική καθυστέρηση εισόδου στην τάξη αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.  Κάθε 3 
καθυστερήσεις 1 περίοδο αποβολή κλιμακωτά (π.χ. 6 καθυστερήσεις 2 περιόδους αποβολή, 9 
καθυστερήσεις 3 περιόδους αποβολή)  

Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει τα 20  λεπτά, θα καταχωρίζεται ως απουσία. 

 
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η έξοδος  μαθητή από το σχολείο σε ώρες λειτουργίας του, χωρίς άδεια εξόδου, αποτελεί σοβαρό 
παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρά. 
 
Άδειες εξόδου παραχωρούνται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και απαιτείται η παρουσία  του 
γονέα/κηδεμόνα του μαθητή. Εάν ο μαθητής επανέλθει, θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια εισόδου 
από τον εφημερεύοντα ΒΔ. 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Οι μαθητές/τριες πρέπει: 
▪ Να κάθονται πάντοτε στη  θέση που τους έχει υποδείξει ο/η  Υ.Τ. και είναι καταγεγραμμένη στο 

σχεδιάγραμμα της τάξης, εκτός αν τους υποδείξει άλλη θέση ο διδάσκων καθηγητής. 
▪ Τιμωρείται αυστηρά  κάθε ενέργεια που επηρεάζει την καθαριότητα της τάξης και διαταράσσει 

την ομαλή και αποδοτική διεξαγωγή του μαθήματος.    
▪ Να έχουν μαζί τους όλα τα χρειώδη για το μάθημα. Δεν επιτρέπεται η κατοχή αιχμηρών 

αντικειμένων, μαρκαδόρων, διορθωτικού υγρού, μαγνητοφώνων, head-phones, η χρήση ή κατοχή 
κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς και 
κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων και των εκδηλώσεων. 

▪ Τα κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα μπαίνουν στο ειδικό κουτί που θα 
βρίσκεται στην έδρα ενώ κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων παραμένουν 
απενεργοποιημένα στην τσάντα του μαθητή/τριας. 

 
Το σχολείο δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς, τέτοιων 
συσκευών. Τα παιδαγωγικά μέτρα  που αφορούν στην παράβαση αυτών των κανονισμών είναι 
πολύ αυστηρά. 
 

▪ Σε περίπτωση που κάποιος καθηγητής καθυστερήσει να προσέλθει στην τάξη, να μένουν έξω από 
την αίθουσα χωρίς να προκαλούν οχληρία. Ο Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου της τάξης να 
ειδοποιεί τον εφημερεύοντα Β.Δ.  Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, οι μαθητές απασχολούνται 
υποχρεωτικά,  σύμφωνα με το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. Η μη συμμόρφωση στις 
οποιεσδήποτε διευθετήσεις θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα. 

▪ Να φροντίζουν ώστε ο σχολικός χώρος να διατηρείται καθαρός χρησιμοποιώντας τους καλάθους 
των αχρήστων. 

▪ Να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία. Σε περίπτωση σκόπιμης πρόκλησης 
ζημιάς είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν για την επανόρθωσή της και να υποστούν τις συνέπειες 
του παραπτώματος με παιδαγωγικά μέτρα. 

▪ Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρά τα αποδυτήρια και τα αποχωρητήρια και να τηρούν τους 
κανόνες υγιεινής. Το κάπνισμα στα αποχωρητήρια ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο του σχολείου 
θεωρείται σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα. 

▪ Να προσέρχονται  στην καντίνα ΜΟΝΟ κατά τις ώρες των διαλειμμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η 
προσέλευση στην καντίνα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή κατά τη μετάβαση στο κλειστό για 
συγκέντρωση/γυμναστική. 

▪ Να προσέρχονται έγκαιρα στον χώρο συγκέντρωσης,  όταν κτυπήσει το κουδούνι για 
συγκέντρωση και να καταλαμβάνουν τις προκαθορισμένες θέσεις τους, χωρίς να μετακινούνται 
από το τμήμα τους. 
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▪ Να παρακολουθούν με τη δέουσα προσοχή και ησυχία τις εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις. 
▪ Δε φεύγουν από το χώρο συγκέντρωσης, ούτε αποχωρούν από το σχολείο. 
▪ Η αποχώρηση από το σχολείο χωρίς τη σχετική άδεια από μέλος της Διευθυντικής Ομάδας 

θεωρείται πολύ σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 
▪ Απαγορεύεται το φαγητό, ή τσίχλα και ποτό στην τάξη, στις συγκεντρώσεις και στις εκδηλώσεις. 
▪ Επίσης απαγορεύονται και όσα αναφέρονται στο παράρτημα 1. 

 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

Αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα, με παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κάθε 
είδους απρόκλητη, εκφοβιστική, ρατσιστική ή επιθετική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε άτομα που 
μειονεκτούν έναντι του θύτη. Το σχολείο θα έχει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που μειώνουν 
ή πληγώνουν την προσωπικότητα οποιουδήποτε μέλους της σχολικής  κοινότητας. Άτομα τα 
οποία αισθάνονται ότι βιώνουν παρόμοιες συμπεριφορές πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με τον Υ. 
Τ. τη Σύμβουλο του σχολείου ή τη Διεύθυνση. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

▪ Οι μαθητές παραμένουν στην τάξη, όταν τελειώσουν το διαγώνισμα ή τη γραπτή έκθεση. Μαθητές 
που δικαιολογημένα απουσιάζουν από διαγώνισμα εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με την 
πρώτη ευκαιρία, κατά την κρίση του καθηγητή τους. Μαθητές που αρνούνται να γράψουν σε 
διαγώνισμα βαθμολογούνται με μονάδα. 

▪ Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι τη μέρα του προειδοποιημένου διαγωνίσματος να είναι 
προετοιμασμένοι σε όλα τα μαθήματα της ημέρας.  

▪ Οι μαθητές παίρνουν τα διορθωμένα διαγωνίσματα στους γονείς/κηδεμόνες τους για ενημέρωση 
και υπογραφή. Αυτά πρέπει να επιστρέφονται τις επόμενες 2-3 ημέρες. Η πλαστογράφηση 
υπογραφής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Στην περίπτωση απώλειας του διαγωνίσματος ή 
άρνησης ή αμέλειας εκ μέρους του μαθητή/τριας να επιστρέψει το διαγώνισμα στον διδάσκοντα 
καθηγητή ενημερώνει τον γονέα. 
 

  ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ 

Εξωσχολικοί θεωρούνται όσοι δεν φοιτούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στο σχολείο. 
Οποιοδήποτε άτομο για να εισέλθει στο χώρο του σχολείου  χρειάζεται άδεια από τη διεύθυνση. Οι 
μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να απομακρύνονται από εξωσχολικούς και να ειδοποιούν 
αμέσως τη διεύθυνση ή τους εφημερεύοντες. 
Η συναναστροφή με εξωσχολικούς αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα (Μέχρι 2 
μέρες αποβολή) 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση του μαθητή και την ενίσχυση της  προσωπικής 
υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας του, καθώς επίσης και στη διασφάλιση δημοκρατικής 
ζωής, που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας 
μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
 
Στις περιπτώσεις σοβαρού ή συχνής επανάληψης παραπτώματος ο Β.Δ. παραπέμπει την 
περίπτωση στον Διευθυντή και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο  για λήψη απόφασης. 
Παραπτώματα και συμπεριφορές που παραβιάζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου, την 
ασφάλεια των μαθητών, την καταστροφή περιουσίας και επηρεασμό του περιβάλλοντος που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, τιμωρούνται κατά την κρίση της διεύθυνσης, τηρουμένων των 
αναλογιών. 
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ [KAN. 
22.(2)(α)] 

1. ΦΟΊΤΗΣΗ, ΕΜΦΆΝΙΣΗ, ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ 

 

(α) Συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης 

      στην τάξη. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii, viii) 

(i)Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii)η παρατήρηση  

(iii)η επίπληξη  

(iv)η κοινή γραπτή παιδαγωγική    

       δέσμευση  

(vii)η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής    

         εργασίας 

(viii)η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες 

 

* Ισχύει και το: 

(v) η απομάκρυνση από την τάξη 

(β) Απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση 

χωρίς άδεια ή αδικαιολόγητη  απουσία από 

το σχολείο. 

(γ) Αποχώρηση από το σχολείο ή σχολική 

       εκδήλωση χωρίς άδεια. 

(δ) Έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια. 

(ε) Ψευδείς δηλώσεις - παραποίηση και/ή  

       καταστροφή σχολικών εγγράφων. 

(στ) Παρά τις συστάσεις, συστηματική 

παρέκκλιση από τους κανονισμούς για 

ευπρεπή εμφάνιση. 

(ζ) Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής 

      μαθήματος ή άλλων σχολικών  εκδηλώσεων. *  

(η) Κινητά τηλέφωνα ή άλλα παρόμοια  

              ηλεκτρονικά μέσα: 

(i) Παρουσία κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας 

               διαλείμματος (τάξη/συγκέντρωση/ 

       εκδήλωση). 

(ii) Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου, εκτός 

       ώρας διαλείμματος (τάξη /  συγκέντρωση /  

       εκδήλωση). 

(iii) Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, εκτός ώρας  διαλείμματος 

(τάξη/ συγκέντρωση /εκδήλωση). 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii-xi) 

(i)Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii)η παρατήρηση  

(iii)η επίπληξη  

(iv)η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση  

(vii)η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας 

(viii)η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες 

(ix)η γραπτή προειδοποίηση για αλλαγή    

       τμήματος (x) η αλλαγή τμήματος  

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες  

 (iν) Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη 

χρήση κινητού τηλεφώνου: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (xi-xiv) 

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες  

(xii)η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες  

(xiii)η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες  

(xiv)η αποβολή για πάντα από το σχολείο 

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

από τον μαθητή, αφού αυτό απενεργοποιηθεί, παραδίνεται στη Γραμματεία του σχολείου και του 

επιστρέφεται με τη λήξη των μαθημάτων της ημέρας. 
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(θ) Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στον 

σχολικό χώρο σε ώρα λειτουργίας του 

σχολείου, πλην της προσέλευσης και 

αποχώρησης στο ή από το σχολείο. 

  

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii, viii, xi) 

(i)Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii)η παρατήρηση  

(iii)η επίπληξη  

(iv)η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση  

(vii)η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας 

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες 

 

(ι)  Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε  

      εκδρομή ή άλλη σχολική εκδήλωση σε εργάσιμο  

      χρόνο. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (iv, vii, viii, xi, xii) 

(iv)η κοινή γραπτή παιδαγωγική  

       δέσμευση  

(vii)η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής  

        εργασίας 

(viii)η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες 

(xi)η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες 

(xii)η αποβολή μία (1) έως έξι (6)  

        ημέρες  

 

 

 

(κ) Αδικαιολόγητη συναναστροφή με  

      εξωσχολικούς κατά τη διάρκεια λειτουργίας   

      του σχολείου χωρίς άδεια. 

 

 

 

    

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv,vii,viii)  

(i)Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii)η παρατήρηση  

(iii)η επίπληξη  

(iv)η κοινή γραπτή παιδαγωγική  

      δέσμευση  

(vii)η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής  

       εργασίας 

(viii)η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες 

 

 

 

(λ) Δολίευση ή απόπειρα δολίευσης κατά τη  

         διάρκεια γραπτής εξέτασης, γραπτού δοκιμίου,  

         διαγωνίσματος και γραπτού σχολικού  

         διαγωνισμού. 

 

(μ) Προώθηση προϊόντων, επιχειρήσεων, και  

      άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (vii, viii, xi, xii) 

(vii)η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής  

        εργασίας 

(viii)η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες 

(xi)η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4)  

       ημέρες 

(xii)η αποβολή μία (1) έως έξι (6)  

        Ημέρες 

 

 

 

 



7 

 

 
 
 
 
 

2. ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 (α) Κάπνισμα. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-v, viii, ix) 

(i)Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii)η παρατήρηση  

(iii)η επίπληξη  

(iv)η κοινή γραπτή παιδαγωγική  

      δέσμευση  

(v)η απομάκρυνση από την τάξη  

(viii)η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες   

(ix)η γραπτή προειδοποίηση για  

       αλλαγή τμήματος 

  

(β) Κατοχή, χρήση και εμπορία οινοπνευματωδών  

       ποτών στον σχολικό χώρο,  σε  σχολικές  

       εκδηλώσεις ή άλλες συναφείς δραστηριότητες  

       του σχολείου. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii, viii, xi) 

(i) Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii)η παρατήρηση  

(iii)η επίπληξη  

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση  

(vii)η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής  

        εργασίας 

(viii)η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες   

(xi)η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4)  

       ημέρες  

 
 
 
3. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ή ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ή ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  ή  
     ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ή ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

(α) Κλοπή/απόπειρα κλοπής εντός ή εκτός  

       σχολικού χώρου. 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vi-viii, xi, xii) 

(i)Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii)η παρατήρηση  

(iii)η επίπληξη  

(iv)η κοινή γραπτή παιδαγωγική  

      δέσμευση  

(vi)η αποζημίωση 

(vii)η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής  

        εργασίας  

(viii)η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες   

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες  

(xii)η αποβολή μία (1) έως έξι (6)  

        ημέρες  
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(β) Αναγραφή υβριστικών/ προσβλητικών ή  

      άλλων συνθημάτων. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii, viii) 

(i)Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii)η παρατήρηση  

(iii)η επίπληξη  

(iv)η κοινή γραπτή παιδαγωγική  

       δέσμευση  

(vii)η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής  

        εργασίας  

(viii)η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες   

 

(γ) Κακόβουλη ζημιά περιουσίας εκτός ή εντός  

      σχολικού χώρου. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vi-viii, xi, xii) 

(i)Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii)η παρατήρηση  

(iii)η επίπληξη  

(iv)η κοινή γραπτή παιδαγωγική  

       δέσμευση  

(vi)η αποζημίωση 

(vii)η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής  

        εργασίας  

(viii)η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες 

(xi)η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4)  

      ημέρες   

(xii)η αποβολή μία (1) έως έξι (6)  

        ημέρες 

 

(δ) Εμπρησμός/απόπειρα εμπρησμού. 

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (vi-viii, xi, xii) 

(vi) η αποζημίωση 

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας  

(viii)η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες 

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες   

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες 

 
 
 

4. ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  

      ΣΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΣΕ  ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(Α) (I-VI, VIII, IX, XII, XIII) 

(i) Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii) η παρατήρηση  

(iii) η επίπληξη  

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση  

(vi) η αποζημίωση 

(viii)  η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες  

(ix) η γραπτή προειδοποίηση για αλλαγή τμήματος 

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες  

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες 
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5. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

(α) Υβριστική ή ρατσιστική ή προσβλητική ή 

σεξιστική συμπεριφορά ή/και λεκτική, 

συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής ή 

ηλεκτρονικής. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-v, vii, viii, xi) 

(i)  Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii)  η παρατήρηση  

(iii) η επίπληξη  

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση  

(v)  η απομάκρυνση από την τάξη  

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας  

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες 

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες  

 

(β) Σεξουαλική παρενόχληση. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-v, vii-xiv) 

(i) Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii) η παρατήρηση  

(iii) η επίπληξη  

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση 

(v) η απομάκρυνση από την τάξη  

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας  

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες  

(ix)η γραπτή προειδοποίηση για αλλαγή τμήματος 

(x) η αλλαγή τμήματος  

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες  

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες  

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες  

(xiv) η αποβολή για πάντα από το σχολείο  

(γ) Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (v, vii-xiv) 

(v) η απομάκρυνση από την τάξη  

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας  

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες 

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες 

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες  

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες  

(xiv) η αποβολή για πάντα από το σχολείο 

(δ) Σωματική ή ψυχολογική βία με ή χωρίς  

       αντικείμενο. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-v, vii-xiv) 

(i) Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii) η παρατήρηση  

(iii) η επίπληξη  

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση  

(v) η απομάκρυνση από την τάξη  

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας  

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες  

(ix)η γραπτή προειδοποίηση για αλλαγή τμήματος 

(x) η αλλαγή τμήματος  

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες  

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες  

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες  

(xiv) η αποβολή για πάντα από το σχολείο 
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(ε) Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (xii-xiv) 

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες  

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες  

(xiv) η αποβολή για πάντα από το σχολείο 

 

6. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΟΧΗ-ΧΡΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  

     ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ,  

     ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕ  

     ΙΑΤΡΙΚΗ  ΣΥΝΤΑΓΗ: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii-xiv) 

(i) Ο παιδαγωγικός διάλογος  

(ii) η παρατήρηση  

(iii) η επίπληξη  

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση  

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας  

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες  

(ix)η γραπτή προειδοποίηση για αλλαγή τμήματος 

(x) η αλλαγή τμήματος  

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες  

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες  

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες  

(xiv) η αποβολή για πάντα από το  

          Σχολείο 

 

 
 
 
Νοείται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης οποιουδήποτε από τα ως άνω παραπτώματα του πίνακα, αν 

κριθεί απαραίτητο από το αρμόδιο όργανο, ζητείται η άποψη του υπεύθυνου τμήματος ή και του 

Συμβούλου Επαγγελματικής Αγωγής ή / και του εκπαιδευτικού ψυχολόγου. 

Στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκτέλεσης του ίδιου παραπτώματος από μαθητή, το αρμόδιο όργανο 

που διαχειρίζεται το σχετικό παιδαγωγικό μέτρο, αν κρίνει αναγκαίο, μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο 

άμεσα επόμενο όργανο για λήψη απόφασης. 

Για παραπτώματα και συμπεριφορές που δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα, ο Διευθυντής 

αποφασίζει, τηρουμένων των πιο πάνω αναλογιών, για το όργανο στο οποίο θα παραπεμφθεί και θα 

τύχει διαχείρισης η κάθε περίπτωση. 

Νοείται ότι, η επιβολή των παιδαγωγικών μέτρων δεν εφαρμόζεται κλιμακωτά σε όλα τα παραπτώματα. 
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ΑΠΟΒΟΛΕΣ 
 
Η αποβολή μέχρι μιας μέρας θα εκτίεται εντός της τάξης και υπό την επίβλεψη των διδασκόντων 
της ημέρας και καταχωρούνται αναλόγως οι απουσίες. Μαθητής που αποβάλλεται πέραν της μίας 
ημέρας παραμένει στο σπίτι του και του καταχωρείται ανάλογος αριθμός απουσιών 
 

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο Συμβούλιο Τμήματος (Σ.Τ.) έχουν όλοι οι 
μαθητές, που η διαγωγή τους τον προηγούμενο χρόνο χαρακτηρίστηκε ως κοσμιοτάτη, 
ανεξάρτητα από μείωση διαγωγής σε τετράμηνο.  Δικαίωμα έχει ο μαθητής ο οποίος απουσιάζει 
νοουμένου ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. 
Μέλος Σ.Τ. και του Κ.Μ.Σ. χάνει το αξίωμα του όταν περιπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που 
χαρακτηρίζεται ως σοβαρό από τον Καθηγητικό Σύλλογο (Κ.Σ.) ή αδικαιολόγητα απουσιάζει από 
τρεις συνεχείς συνεδρίες του Συμβουλίου ή δε συμμορφώνεται προς  τους κανονισμούς 
λειτουργίας του.  Την απόφαση για τη στέρηση του αξιώματος επικυρώνει ο/η Διευθυντής/τρια, 
ύστερα από εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου ή του Συμβουλίου Τμήματος. 
 
Η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε τετραμήνου με απόφαση 
του Καθηγητικού Συλλόγου, ως Κοσμιοτάτη, Κοσμία, Καλή, Επίμεμπτη, Κακή, χωρίς να 
δίνεται αριθμητική βαθμολογία. Σε περίπτωση που η διαγωγή χαρακτηρίζεται ως Κοσμία, 
Καλή, Επίμεμπτη ή Κακή, οι λόγοι τεκμηριώνονται και αναγράφονται σε σχετικό πρακτικό 
του Καθηγητικού Συλλόγου. 
 
 

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
Παραπομπή:  
Μαθητής παραπέμπεται σε ανεξετάσεις τον Ιούνιο όταν: 
(α) συγκεντρώσει αριθμό απουσιών από 120 μέχρι 134  των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων 
ή αν για το Β΄ τετράμηνο,  συγκεντρώσει αριθμό απουσιών από 60 μέχρι 67  των δύο αριθμών 
συμπεριλαμβανομένων. 
(β) σε μάθημα συγκεντρώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο από το εφταπλάσιο των εβδομαδιαίων  
περιόδων διδασκαλίας του μαθήματος παραπέμπεται σε ανεξέταση στο μάθημα αυτό μόνο γραπτά, 
με βαθμό προαγωγής το 10/20. 

Δες και ενότητα Ανεξετάσεις  στη σελίδα 12. 
 
Στασιμότητα: Μαθητής παραμένει στάσιμος όταν: 
(α) συγκεντρώνει αριθμό απουσιών ίσο ή μεγαλύτερο των 135 ή αν  κατά το Β΄  τετράμηνο 
συγκεντρώσει αριθμό απουσιών ίσο ή μεγαλύτερο των 68. 
(β) συγκεντρώσει αριθμό απουσιών που υπερβαίνει το 20% των περιόδων  της ενισχυτικής  
διδασκαλίας. 
 

• Δικαιολόγηση απουσίας: Μαθητής που απουσίασε έστω και μια περίοδο διδασκαλίας 
οφείλει, με την επάνοδό του στο σχολείο και το  αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες, να 
δικαιολογήσει τις απουσίες του από τον κηδεμόνα ή από τον θεράποντα ιατρό.  Κατά τους μήνες 
Μάιο και Ιούνιο η απουσία πρέπει να δικαιολογείται το αργότερο εντός 2 ημερών. 

 
•  Σε περίπτωση σοβαρού ιατρικού προβλήματος,  για το οποίο ο καθηγητικός σύλλογος θα 

κληθεί να διαφοροποιηθεί από τους κανονισμούς, απαιτούνται ιατρικά πιστοποιητικά από 
Κυβερνητικές Υπηρεσίες. 

 



12 

 

• Δ.Δ.Κ. (Δράση, Δημιουργικότητα, Κοινωνική Πρόσφορα) 
Στο πλαίσιο του προγράμματος Δ.Δ.Κ., όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε όλες 
τις δραστηριότητες του σχολείου, όπως εκδρομές, όμιλοι, εκδηλώσεις του σχολείου, 
συναντήσεις των Υπεύθυνων Καθηγητών Τμημάτων με τα τμήματα τους, εκκλησιασμοί και  άλλα. 

 
 Οι απουσίες σε δραστηριότητες ΔΔΚ υπολογίζονται στο σύνολο των απουσιών. 

•  Κάλυψη ύλης λόγω απουσίας: Μαθητής/τρια που απουσιάζει από το σχολείο για 
οποιονδήποτε λόγο οφείλει να καλύψει τα κενά στα μαθήματα που έχασε σε συνεργασία με τον 
διδάσκοντα και να κάνει την εργασία που ανέθεσαν οι καθηγητές στο τμήμα κατά τη διάρκεια της 
απουσίας του. 

 
• Απαλλαγή από μάθημα: Μαθητής που απαλλάσσεται από μάθημα οφείλει να παραδώσει  

μελέτη, υπό μορφή εργασίας (project), που να αντιστοιχεί στο σύνολο των διδακτικών περιόδων 
του μαθήματος. Η παράδοση της μελέτης γίνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς κι αποτελεί 
προϋπόθεση για να παρακαθίσουν οι μαθητές αυτοί στις προαγωγικές εξετάσεις.  Κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του συγκεκριμένου μαθήματος παραμένει στην τάξη. 

  
 ΠΡΟΑΓΩΓΗ  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  

▪ Η βαθμολογική κλίμακα είναι η ακόλουθη: 

1) Αποτυχία 1 μέχρι 9 

2) Σχεδόν Καλά  10 μέχρι 12 

3) Καλά   13 μέχρι 15 

4) Πολύ Καλά 16 μέχρι 18 

5) Άριστα  19 μέχρι 20 

Ο κατώτερος βαθμός προαγωγής είναι «Σχεδόν Καλά»  10. 

 
ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Σε ανεξετάσεις τον Ιούνιο, μόνο γραπτά και με βαθμό προαγωγής το 10/20, παραπέμπεται  
μαθητής/τρια που: 
(α)  αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται σε προαγωγική εξέταση.  
(β) παραπέμπεται λόγω μη πλήρους φοίτησης,  στα εξεταζόμενα και σε όσα μη εξεταζόμενα 
αποφασίσει ο Καθηγητικός Σύλλογος.  
(γ) συγκεντρώνει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο από το εφταπλάσιο των εβδομαδιαίων περιόδων 
διδασκαλίας του μαθήματος. 
 
Μαθητής που παραπέμπεται σε ανεξέταση τον Ιούνιο  λόγω επίδοσης, παρακάθεται σε γραπτή και 
προφορική εξέταση με ελάχιστο βαθμό γραπτής εξέτασης το 6/20. 
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Οι εσωτερικοί κανονισμοί εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν από την ολομέλεια του 
Καθηγητικού Συλλόγου και ισχύουν μέχρι την επόμενη έκδοση / αναθεώρηση σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 

 
Οι παρόντες  Εσωτερικοί Κανονισμοί υπογράφονται σήμερα …………………………. 

 
 
 
 

Εκ μέρους του Καθηγητικού Συλλόγου     
  
 

 
………………………………..                 
Η Καθηγήτρια 
Θεοδούλου Κούλα                              

Εκ μέρους του Κ.Μ.Σ . 
 
 
 
………………………………. 
Η Πρόεδρος      
Μαύρου Αργυρώ 
 

 
Εκ μέρους του Σ.Γ. 

 
 
 

……………………………….        
Ο Γραμματέας 
Στέλιος Κυθρεώτης  

 
 
 
 
 
………………………………. 
Ο Διευθυντής 
Μιχαήλ Πέτρος 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


