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Αγαπητοί γονείς, μαθητές/τριες, 

 

O Σύλλογος Καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Ελευθερίου-Κορδελιού ενέκρινε ομόφωνα και έθεσε σε 

εφαρμογή μετά από συνεδρίασή του, την 20η Σεπτεμβρίου 2017, την εισήγηση του Διευθυντή του 

σχολείου για επικαιροποίηση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, που  

προκύπτει από το βασικό σκοπό της Εκπαίδευσης και αναφέρεται συγχρόνως σ’ αυτόν ο οποίος είναι: «η 

διαμόρφωση ανθρώπων με ελεύθερη, υπεύθυνη και δημιουργική προσωπικότητα».  

 

Θεωρούμε το κείμενο αυτό: 

 Δημοκρατική κατάκτηση των μαθητών, γονέων και καθηγητών για τον τρόπο λειτουργίας του 

σχολείου μας. 

 Ξεκάθαρη θέση της σχολικής μας κοινότητας να πορευθούμε προς το ΕΜΕΙΣ μακριά από τις α-

παίδευτες νοοτροπίες του ΕΓΩ. 

Στα δύσκολα μονοπάτια των κοινών ΜΑΣ κανόνων, αλλά με σεβασμό στον καθένα ξεχωριστά και 

ειδικά στα παιδιά, που στους δύσκολους καιρούς μας, δοκιμάζουν να πορευτούν Μαθαίνοντας να 

ζουν ΜΑΖΙ με άλλους.   

 

 

   Ο Διευθυντής     Ο Υποδιευθυντής                        Ο Σύλλογος  

 

                           των Καθηγητών 

  Χαρατσής Απόστολος   Κώστας Φρουζάκης 

     ΠΕ01, Θεολόγος              ΠΕ02, Φιλόλογος 
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Εισαγωγή 

Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στο 3ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού, παίρνουν ένα 

αντίτυπο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ώστε να γνωρίσουν τους όρους λειτουργίας του 

σχολείου.        

 Ο κανονισμός αυτός επικαιροποιήθηκε και τροποποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, με την 

Πράξη υπ’ αρίθμ. 8, από το Σύλλογο Καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Ελευθερίου-Κορδελιού, ύστερα από 

εισήγηση του Διευθυντή, Χαρατσή Απόστολου. 

Λέγοντας «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» εννοούμε όλους τους κανόνες και τους όρους 

που είναι απαραίτητοι για να λειτουργεί το σχολείο ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά.  Ο 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας προβλέπεται από το νόμο και η τήρησή του αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για να μπορέσει το σχολείο να πετύχει στην αποστολή του.  

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είναι εναρμονισμένος προς την Ελληνική 

Εκπαιδευτική Νομοθεσία και  καθορίζει τα μέσα με τα οποία επιδιώκεται η πραγμάτωση των στόχων και 

των αρχών του σχολείου. Επίσης, καταγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μαθητών και γονέων. 

Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας έχει στόχο να εδραιώσει τις δημοκρατικές 

αξίες διαμορφώνοντας υγιείς προσωπικότητες που θα σέβονται τις ελευθερίες των άλλων. Η αρμονική 

συνεργασία μαθητών, καθηγητών και γονέων είναι βασική επιδίωξη του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας. 
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Βασικές Αρχές του σχολείου μας 

 

 Σεβόμαστε την προσωπικότητα και τα δικαιώματα κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας 

 Αποφεύγουμε κάθε μορφής βίας (σωματική, λεκτική, ψυχολογική) 

 Είμαστε ευγενικοί στη συμπεριφορά μας 

 Είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας 

 Προστατεύουμε το σχολικό περιβάλλον 

 Έχουμε ευπρεπή εμφάνιση και παρουσία 

 Συμμετέχουμε στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής 

 

Η εγγραφή μαθητών στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή αυτού του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας από τους μαθητές και τους γονείς τους. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 Ο Διευθυντής του σχολείου έχει την ευθύνη για την οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου 

μέσα στο σχολείο, καθώς και την ευθύνη για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και 

του υπόλοιπου προσωπικού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τη νομοθεσία.  

 Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της 

σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την αντίστοιχη 

εκπαιδευτική νομοθεσία. 

 Η σχολική μονάδα είναι οργανωμένη ως ευνομούμενη ομάδα, ώστε να αποτελεί για τους μαθητές 

παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

Εγγραφές - Μετεγγραφές 

 Οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης στο 3ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού διενεργούνται το 

μήνα Ιούνιο.  

 Ειδικότερα, στην πρώτη τάξη Γυμνασίου εγγράφονται οι μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από τα 

αντίστοιχα Δημοτικά σχολεία που έχει ορίσει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κορδελιού 

Ευόσμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.  

 Σε περίπτωση διάστασης των γονέων θα πρέπει να δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση ποιος έχει τη 

γονική επιμέλεια. 

 Μετά την πρώτη εγγραφή του μαθητή στο Γυμνάσιο, δεν απαιτείται κατά τα επόμενα χρόνια 

άλλη εγγραφή ούτε ανανέωση εγγραφής, εκτός από την υποχρέωση που έχει ο κηδεμόνας να 
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προσέρχεται στην αρχή κάθε σχολικού  έτους στο Σχολείο, πριν από την έναρξη  των μαθημάτων 

και να δηλώνει ότι ασκεί την κηδεμονία του μαθητή, υπογράφοντας στο Ατομικό Δελτίο. 

 Από την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι το τέλος Μαρτίου οι μαθητές μπορούν να 

μετεγγραφούν σε άλλα σχολεία της επιθυμίας τους υπό την προϋπόθεση ότι κατοικούν στην 

περιοχή του σχολείου υποδοχής και ότι το σχολείο αυτό συνηγορεί σε αυτή την μετακίνηση.  

 Οι μετεγγραφές από και προς το σχολείο γίνονται όπως ορίζει ο νόμος. 

 

Σχολική ζωή 

 Η ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα της προσωπικότητας του 

μαθητή. Αλλά και αντίστροφα η δραστηριότητα του μαθητή επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής 

ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. 

 Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή 

τους.  

 Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, σημαντικό είναι να επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, η 

αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια, ο δημοκρατικός διάλογος, η αποδοχή του άλλου και 

η ανοχή της διαφορετικότητας.  

 Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα αναγνωρίζονται και 

βοηθούνται να αναπτύσσονται. 

 Καλό θα ήταν οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι γιορτές, οι αθλητικές και οι πολιτιστικές 

δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης ή άλλων καινοτόμων δράσεων, να γίνονται με πρωτοβουλίες και ιδέες των ίδιων 

των μαθητών και  με την καθοδήγηση/παρότρυνση των καθηγητών τους.  

 Εάν κάποιος από τη σχολική κοινότητα παρενοχλεί συστηματικά την προσωπικότητα ενός 

μαθητή με αστεϊσμούς, περιπαιχτικά σχόλια κ.ά., ο μαθητής έχει την υποχρέωση απέναντι στην 

αξιοπρέπειά του και στην υπόστασή του να το συζητήσει πρώτα κόσμια μαζί του για να επιλυθεί 

η οποιαδήποτε τυχόν παρεξήγηση και να το θέσει –εφόσον δεν επιλυθεί– υπόψη του υπεύθυνου 

καθηγητή του τμήματός του. Στο σχολείο μας λειτουργεί εδώ και χρόνια ο θεσμός της 

Διαμεσολάβησης, στον οποίο μπορεί να προσφύγει όποιος θεωρεί ότι αδικείται από τη 

συμπεριφορά συμμαθητών του. 

 Εάν κάποιος παρενοχλεί τη μαθησιακή διαδικασία, άρα και την μόρφωσή του, ακολουθεί πάλι την 

ίδια διαδικασία: συζήτηση και επίλυση του προβλήματος ή παραπομπή του προβλήματος στον 

υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. 

 Ο κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια προς τα άλλα παιδιά, τους 

καθηγητές και το προσωπικό του σχολείου. 
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Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες 

του. Η αναγνώριση των διαφορετικών απόψεων,  με σεβασμό, χωρίς εντάσεις, είναι βασικός στόχος της 

σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως 

στοιχεία στην αποστολή του σχολείου. 

 

Φοίτηση των μαθητών 

 Το Σχολείο αποδίδει πρωταρχική σημασία στην τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητών του. 

 Η φοίτηση των μαθητών δεν είναι επιλεκτική. Οι απουσίες και οι συνέπειές τους, όπως 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να 

αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια των μαθητών που απουσιάζουν.  

 Οι απουσίες, πέραν ενός καθορισμένου ορίου, δημιουργούν εκπαιδευτικό κενό και συνεπώς την 

ανάγκη για την επανάληψη της τάξης. Από παιδαγωγική άποψη, οι συνεχείς απουσίες παγιώνουν 

στη συνείδηση του μαθητή την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δεν 

συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων. 

 

Ειδικότερα:  

 Στην αρχή κάθε σχολικού έτους γνωστοποιούνται εγγράφως στους γονείς οι διατάξεις που 

ισχύουν για την τακτική φοίτηση των μαθητών.  

 Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο Σχολείο το 

πρωί. 

 Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά, ώστε να δικαιολογούν εγκαίρως τις απουσίες του 

παιδιού τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Οι απουσίες των μαθητών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται 

πειθαρχικά.  

 Απουσίες από συγκεντρώσεις και άλλες υποχρεωτικές εξωδιδακτικές εκδηλώσεις δεν 

επιτρέπονται. 

 Η καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα δεν επιτρέπεται.  

 Κάθε τετράμηνο, με την παράδοση του «Δελτίου Προόδου» του μαθητή, γνωστοποιείται στους 

γονείς του και ο αριθμός των απουσιών του, πέραν των άλλων προβλεπόμενων ειδοποιήσεων.  

 Μαθητής που έχει λόγους να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής ημέρας 

εφοδιάζεται με γραπτή άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση του σχολείου, μετά από επικοινωνία με 

τους γονείς του.  

 Η φοίτηση των μαθητών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται με πράξη 

του Συλλόγου των διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους, με 

βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε 

συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
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ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.  

 

Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

 Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. 

 Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση 

του σχολείου του. 

 

Ενδυμασία. 

 Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο ντυμένοι κόσμια και ευπρεπώς. Επειδή τα 

όρια της κόσμιας και ευπρεπούς εμφάνισης των μαθητών είναι δυσδιάκριτα, η προσωπικότητα 

κάθε μαθητή καλείται να τα προσδιορίσει με σαφήνεια και πάντα σε σχέση με το σύνολο των 

μαθητών στο σχολείο.  

 Ειδικότερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές πρέπει να φορούν ειδική αθλητική 

περιβολή.  

 

Υγεία των μαθητών 

 Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, κατά την εγγραφή του μαθητή, το υπό του 

νόμου προβλεπόμενο ιατρικό δελτίο του μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον οικογενειακό 

γιατρό τους, και να ενημερώσουν την Διεύθυνση του σχολείου, αν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα 

προβλήματα υγείας των παιδιών τους αλλά και οποιοδήποτε ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ή άλλο πρόβλημα που 

οφείλει το σχολείο να αντιμετωπίσει. 

 Για την συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική 

γνωμάτευση. 

 

Επίδοση των μαθητών 

 Η επίδοση των μαθητών αξιολογείται συνεχώς και συζητείται τακτικά, κατά τις συνεδριάσεις του 

Συλλόγου των διδασκόντων. Ελέγχεται με προφορικές και γραπτές δοκιμασίες (ολιγόλεπτες, 

ωριαίες), με γραπτές εξετάσεις και με κάθε άλλο παιδαγωγικά ενδεδειγμένο τρόπο.  

 Οι γονείς ενημερώνονται από τους καθηγητές σε ημέρες που καθορίζονται με ειδικό πρόγραμμα 

που διανέμεται στους μαθητές, σε συγκεντρώσεις που ορίζονται από τον διευθυντή, ή στο τέλος 

των τετραμήνων οπότε και παραδίδεται στους γονείς το “Δελτίο Προόδου” του μαθητή.  

 

Πειθαρχία 

 Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι να σφυρηλατήσει ακέραιους και ισχυρούς χαρακτήρες, 

να αναπτύξει την κοινωνική συνείδηση και την αυτοπειθαρχία των μαθητών, καθώς και να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την εξέλιξή τους σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 
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 Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κυρίως με θετικά μέτρα, όπως η καλλιέργεια αξιών 

και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν τις αξίες αυτές. Παράλληλα, το 

Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η εναρμόνιση προς τους οποίους είναι απαραίτητη 

για όλους όσοι κινούνται μέσα σ' αυτό.  

 Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους 

όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον 

εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως 

κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα 

αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή 

ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, 

όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις 

και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας. 

 

Ειδικότερα:  

1. Μόνον μετά την πρωινή συγκέντρωση επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στις αίθουσες 

διδασκαλίας. 

2. Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι πόρτες του προαυλίου κλείνουν, και η έξοδος των μαθητών 

γίνεται μόνο με άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου και επικοινωνία με τον γονέα. 

3. Οι μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση μετά την έναρξη της πρώτης διδακτικής ώρας, 

παραμένουν εκτός τάξης και εισέρχονται κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα, μετά από σχετική άδεια  

της  Διεύθυνσης  του σχολείου. 

4. Οι μαθητές μετά το χτύπημα του κουδουνιού οφείλουν να εισέρχονται εγκαίρως στην αίθουσα 

διδασκαλίας. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη, δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητών που 

καθυστέρησαν να προσέλθουν. Σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζονται στη Διεύθυνση τού 

σχολείου, η οποία αναλαμβάνει να τους απασχολήσει τη συγκεκριμένη ώρα. Και στις δύο 

παραπάνω περιπτώσεις καταχωρίζεται αδικαιολόγητη απουσία στους μαθητές. 

5. Κατά την είσοδό τους στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και μεταφορά 

σ’ αυτές τροφίμων και ποτών. 

6. Κατά την διάρκεια του μαθήματος η είσοδος ή η έξοδος των μαθητών επιτρέπεται μόνον για 

σοβαρούς λόγους. 

7. Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και θα ελέγχεται πειθαρχικά από 

τον Διευθυντή τού Σχολείου. 

8. Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του 

μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται τους θεσμούς, να υπακούουν με ευγένεια 

στις υποδείξεις των καθηγητών του Σχολείου, να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών 

τους, την ξένη περιουσία (ατομική ή σχολική) και το περιβάλλον. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο 
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κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της 

ομάδας. 

9. Στα διαλείμματα εξέρχονται αμέσως όλοι.  Οι ασθενείς μαθητές μπορούν να παραμένουν στην 

αίθουσα μόνον με σχετική άδεια του εφημερεύοντος καθηγητή. 

10. Οι μαθητές συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. 

Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών μας. 

11. Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο το οποίο ανήκει στην πολιτεία και παρέχεται 

στους μαθητές για χρήση. 

12. Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στην ευπρέπεια και την καθαριότητα τόσο των αιθουσών όσο και 

όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (όπως τουαλέτες, σκάλες, προαύλιο κ.λπ.). 

13. Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών 

χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών που πρέπει σ΄ αυτές τις 

περιπτώσεις να αναφέρονται σχετικά στο γραφείο.  

14. Το παιχνίδι εντός του σχολείου διεξάγεται μόνον με μπάλες του σχολείου και υπό την επίβλεψη 

και ευθύνη των καθηγητών της Φυσικής Αγωγής, χωρίς θορύβους και φωνές που να ενοχλούν 

αυτούς που παρακολουθούν μαθήματα μέσα στις αίθουσες. 

15. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές όχι μόνο δεν προκαλούν φθορές στη δημόσια περιουσία που 

χρησιμοποιούν (τοίχοι, πόρτες, παράθυρα, θρανία, καρέκλες κ.λπ), αλλά τουναντίον μεριμνούν, 

ώστε να βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση και, όταν απαιτείται, συνεργάζονται γι΄ αυτό με την 

διεύθυνση του σχολείου. 

16. Οι μαθητές οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς και στην κοινωνία να 

παρακολουθούν με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να διεκδικούν όλο και περισσότερο την 

ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας. 

17. Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα οφείλουν να 

παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση στο προαύλιο του σχολείου.  

Πολύ σοβαρά παραπτώματα, που ενδέχεται να επιφέρουν την ποινή της απομάκρυνσης από το 

Σχολείο, θεωρούνται:  

 Η χειροδικία ή η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες.  

 Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του Σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του 

σχολικού χώρου.  

 Η κατοχή ή χρήση αλκοόλ μέσα στους σχολικούς χώρους. Στην περίπτωση κατοχής ή χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από την πολιτεία διαδικασίες.  

Πειθαρχικός έλεγχος. 

Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής και τις ηθικές αρχές του κοινωνικού 

περιβάλλοντος, αντιμετωπίζεται με σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις, τις οποίες επιβάλλουν τα εξής 

όργανα:  
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1. Ο διδάσκων καθηγητής: Παρατήρηση - Σύσταση, Επίπληξη και Ωριαία απομάκρυνση από το 

διδασκόμενο μάθημα.  

2. Ο Διευθυντής του σχολείου: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και 

τρεις (3) ημέρες. 

3. Το Συμβούλιο Τμήματος: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και 

πέντε (5) ημέρες.  

4. Ο Σύλλογος διδασκόντων: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.  

Μαθητές που αποβάλλονται από τα μαθήματα μπορούν να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες 

διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι με την φροντίδα της διεύθυνσης του σχολείου. Μαθητές 

που έχουν τιμωρηθεί με ημερήσια αποβολή μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο και να 

παρακολουθούν τα μαθήματα μόνο μετά από συνεννόηση του Διευθυντή με τους γονείς/κηδεμόνες των 

μαθητών (φυσικά με απουσίες). 

 

Τιμητικές διακρίσεις 

 Στους μαθητές που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα 

απονέμονται τιμητικές διακρίσεις (Βραβεία και Αριστεία) από το Υπουργείο Παιδείας. 

 Επίσης απονέμονται ιδιαίτερες τιμητικές διακρίσεις σε μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις 

που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτέλειας και φιλαλληλίας.  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Ωράριο λειτουργίας 

 Τα μαθήματα αρχίζουν κανονικά την 11η Σεπτεμβρίου και λήγουν το Μάιο του επομένου έτους. Οι 

ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.  

 Το σχολείο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα - Παρασκευή), σύμφωνα με το 

παρακάτω πρόγραμμα:  

  
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 

 
ΛΗΞΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

1η  08:10΄ 
 

08:55΄ 5΄ 

2η  09:00΄ 
 

09:45΄ 10΄ 

3η  09:55΄ 
 

10:40΄ 10΄ 

4η  10:50΄ 
 

11:35΄ 10΄ 

5η  11:45΄ 
 

12:30΄ 10΄ 

6η  12:40΄ 
 

13:25΄ αλλαγή 

7η  13:25΄ 
 

14:05΄  

 Όλοι οι μαθητές, οι οποίοι έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή 

συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική τακτική συγκέντρωση όλης της σχολικής 

κοινότητας. Αποτελεί ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το 

εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει. 

 Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί 

μαθητές αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι. Οι μαθητές αυτοί έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην 

πρωινή προσευχή. Παράλληλα όμως έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού 

συμμετοχής των υπολοίπων. Το σχολείο αποδίδει στο σημείο αυτό μεγάλη σημασία. 

 Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της 

σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και 

πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. 

 Η καθυστερημένη προσέλευση των μαθητών ελέγχεται αυστηρά, διότι δεν πρέπει να διακόπτεται 

το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι μπορεί ο 

μαθητής να καθυστερεί χωρίς συνέπειες.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

 Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του 

μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με 

έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή. 

 Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τον 

Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν τη φοίτηση, το ήθος και την 

σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία 

σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.  

 Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και 

πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με 

τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο. 

 Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει 

έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να 

ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις 

οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. 

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και 

Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για 

την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην 

αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του 

Διευθυντή του σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και 

εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την 

καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  

 Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι 

καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές 

συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων 

αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα 

στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Α.      ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

 

Η προαγωγή ή απόλυση των μαθητών εξαρτάται από την επίδοσή τους στα μαθήματα και από τη 

φοίτησή τους στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.  Για παράδειγμα, αν μαθητής απουσιάσει 

μια ολόκληρη ημέρα στην οποία είχε επτά (7) ώρες μάθημα, τότε χρεώνεται με επτά (7) απουσίες.  

Απουσίες από πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες θεωρούνται ως απουσίες από τα 

διδασκόμενα μαθήματα. Αν μαθητής απουσιάσει από εκδήλωση, τότε θα χρεωθεί με τόσες απουσίες όσες 

διδακτικές ώρες πρόβλεπε το ωρολόγιο πρόγραμμα για την ημέρα εκείνη.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ  

Ο κηδεμόνας του μαθητή οφείλει μετά την επάνοδο του μαθητή να δικαιολογήσει τις απουσίες, 

ερχόμενος στο σχολείο μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες και συμπληρώνοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι και δύο συνεχόμενων ημερών, και συνολικά 10 

ημερών για όλη την σχολική χρονιά. Αν ο μαθητής απουσιάσει τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες 

ημέρες, τότε, για να δικαιολογηθούν οι απουσίες, χρειάζεται βεβαίωση από το γιατρό.  

 

Β.     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται ως:  

α) επαρκής, β) ανεπαρκής, γ) ελλιπής με βάση το σύνολο των απουσιών στο τέλος του διδακτικού 

έτους.  

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:  

α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν 

υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους. 

β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες 

οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, 

«σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄)».  

Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως 

επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) 

απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι 

δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή 

του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η 

επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει 
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από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Γυμνάσιο, διαιρούμενο με τον αριθμό 

των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη. 

γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980.  

[6. Εις την παραγρ. 2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 104/79 προστίθεται εδάφιον (δ`) έχον ως ακολούθως:  

"δ`) Δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως 

επαρκής η φοίτησις μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ` όσον οι μαθηταί ούτοι τυγχάνουν 

πρωταθληταί, αι δε απουσίαι των οφείλονται εις την συμμετοχήν των εις διεθνείς αθλητικάς εκδηλώσεις 

πιστοποιουμένην υπό της Γενικής Γραμματείας ΑΘλητισμού". ] 

 Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις 

προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.  

 Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εξήντα τέσσερις (64) 

απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.  

 Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να 

επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.  

 Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος, όταν 

διαπιστώσει  ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες, δικαιολογημένες ή 

αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η 

οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες 

του μήνα που προηγήθηκε.  

 Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) 

και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω 

από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται 

κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων 

επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της προηγούμενης παραγράφου. 

Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή 

τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και όχι περισσότερες 

από διακόσιες δεκατέσσερις (214) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) 

είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοση 

του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της 

προηγούμενης παραγράφου και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη. Μαθητές των οποίων η 

φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπονται τον Σεπτέμβριο σε προφορική και γραπτή 

εξέταση στα μαθήματα της Ομάδας Α΄. Στα μαθήματα της Ομάδας Β' δεν εξετάζονται, αλλά για 

την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η 

προφορική βαθμολογία που έλαβαν οι μαθητές στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό 

έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περιπτώσεις που για τους παραπάνω μαθητές το 

προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο είναι απορριπτικό εξαιτίας και μόνο της 
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υστέρησης τους σε μάθημα ή μαθήματα της Ομάδας Β΄, οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε αυτά τα 

μαθήματα προφορικά με εξαίρεση τις Βιωματικές Δράσεις − Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες 

−Project που εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος π.δ./τος.» 

 

Γ.   ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ  ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

 Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών δε λαμβάνονται υπόψη: 

1. Απουσίες  μαθητή  που ταξιδεύει  στο εξωτερικό  ή το  εσωτερικό  με  εντολή του Υπουργού του 

ΥΠΕΠΘ ή του Νομάρχη. 

2. Απουσίες  μαθητή  στον οποίο  ανατέθηκε εργασία από το Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των 

καθηγητών. 

3. Απουσίες μαθητών για την προσέλευσή  τους ενώπιον του Συμβουλίου επιλογής οπλιτών .   

4. Απουσίες  μαθητή λόγω συμμετοχής του σε αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από δημόσια 

αθλητική αρχή. 

5. Απουσίες  μαθητή: α) καθολικού δόγματος, κατά τις εορτές του  Μνηστήρος  Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς 

και από την παραμονή μέχρι την επομένη του Λατινικού Πάσχα. β) του εβραϊκού θρησκεύματος, την 

παραμονή και την 1η του εβραϊκού έτους, την ημέρα της εξιλεώσεως και την παραμονή και την 

ημέρα του εβραϊκού Πάσχα. γ) του μουσουλμανικού θρησκεύματος, τις ημέρες των εορτών Σεκέρ 

Μπαϊράμ και Κουρμπάν Μπαϊράμ. 

6. Απουσίες  μαθητή λόγω μετεγγραφής σε σχολείο άλλης πόλης για τρεις ημέρες. 

7. Απουσίες  μαθητή από το μάθημα της Γυμναστικής κατόπιν νόμιμης απαλλαγής. 

8. Απουσίες  μαθητών που οφείλονται σε αποβολές μέχρι και τριών ημερών το πολύ κατά την κρίση του 

Συλλόγου των Διδασκόντων και εφόσον ο μαθητής κατά τη διάρκεια της τιμωρίας του 

απασχολήθηκε από το Διευθυντή του Σχολείου. 

9. Απουσίες  μαθητή μέχρι τριών ημερών το πολύ για κάθε μήνα, που οφείλονται στην ανάγκη 

μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας 

ή για μαθητές που πάσχουν από διαβήτη. Οι απουσίες αυτές δεν μπορούν να υπερβούν αθροιστικά 

τις 24 ημέρες για όλο το χρόνο. 

10. Απουσίες μαθητών οφειλόμενες σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού. Στις 

περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών για την μετάβαση και 

επιστροφή πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά. 

Δ.    ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δε συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου 

παιδαγωγικού, κλίματος, διαλύει την τάξη, αποσπά την προσοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος και, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εξετάσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις και υποψίες για 

καταδολίευσή τους. 

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (137003/Δ1/25-8-2016): 
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Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και 

οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή/και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και 

ήχου εντός του σχολικού χώρου. 

Ε.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ  

Η ιστοσελίδα του σχολείου μας βρίσκεται στη διεύθυνση: http://3gym-el-kordel.thess.sch.gr 

 

ΣΤ.       ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

(όπως ορίζονται με βάση το Π.Δ. 126/2016) 

Σχολικό και διδακτικό έτος  

1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επόμενου έτους.  

2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου 

έτους.  

3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε 

είδους εξετάσεις.  

4. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η 

πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος 

(2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.  

 

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο  

1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες. 

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

(Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.  

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

(Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία- 

Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6)Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και 9) 

Οικιακή Οικονομία.  

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 2) Μουσική – 

Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή. 2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω 

περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου. 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

(Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις των Ημερήσιων Γυμνασίων, θα εφαρμοστεί το 

ωρολόγιο πρόγραμμα που προβλέπεται από την ΥΑ 93381/Δ2/7-6-2016, ΦΕΚ 1640/τ. Β΄/9-6-2016, όπως 

τροποποιήθηκε με την ΥΑ 121072/Δ2/22-7-2016, ΦΕΚ 2449/τ. Β΄/9-8-2016) 
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Το πρόγραμμα μαθημάτων συμπληρώνεται με άλλες δραστηριότητες όπως: Μαθητικές Κοινότητες, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, σχολικές εκδρομές, εκκλησιασμοί, αθλητικές 

εκδηλώσεις, συμμετοχή σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, εκπαιδευτικές ανταλλαγές με 

σχολεία του εξωτερικού κ.ά  

 

Θέματα προαγωγής ή απόλυσης μαθητών 

α. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,  

i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή  

ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).  

β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε 

επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα 

(10). Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου 

καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς 

πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για κάθε μάθημα των Ομάδων Α΄ και Β΄ στο οποίο έχει 

παραπεμφθεί μαθητής. Συγκεκριμένα για κάθε μάθημα προσφέρεται πρόγραμμα διάρκειας πέντε έως 

δέκα (5-10) διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Η υλοποίησή του ανατίθεται σε 

εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων. Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου 

διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους παραπάνω μαθητές (δεύτερη εξεταστική περίοδος).  
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γ. Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και 

γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν 

σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές 

εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης 

ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή 

επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο 

μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.  

δ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής 

σύμφωνα την περ. α αυτής της παραγράφου, τότε επαναλαμβάνει την τάξη. 

ε. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης σύμφωνα με 

την περ. α αυτής της παραγράφου, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την 

έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός 

ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10) καθώς και σε εξετάσεις επόμενου/νων σχολικού/κών 

έτους/ετών τον Ιούνιο (πρώτη και δεύτερη εξεταστική περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική 

περίοδος), στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος της εξέτασης και οι μαθητές της Γ΄ τάξης. Οι 

επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των 

επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.  

στ. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο 

συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο 

μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.  

ζ. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις διατάξεις 

της με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 Υ.Α. (Β΄ 276), προάγονται ή απολύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ως άνω παρ. 4 εδαφίου α (ii) με μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε 

"τουλάχιστον δώδεκα (12)” 

 


