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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ  ΠΑΤΡΑΣ 

 

Τέρμα Αγίας Σοφίας - Πάτρα Τ.Κ. 26223 

Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘ): 0640086 

  

Τηλέφωνο: 2610436622 

  

e-mail: mail@5epal-esp-patras.ach.sch.gr 
  

Ιστοσελίδα: https://5epal-esp-patras.ach.sch.gr 

  

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Μιχαλόπουλος Βασίλειος 

  

Υποδιευθύντρια Πατσιαλού Κωνσταντίνα 

 

  

mailto:mail@5epal-esp-patras.ach.sch.gr
https://5epal-esp-patras.ach.sch.gr/
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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 5ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πάτρας 

Εισαγωγή 

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, 

Ν.4692/2020 και Υ.Α. Αριθμ. 13423/ΓΔ4/ΦΕΚ Τεύχος Β’ 491/09.02.2021) εννοούμε 

το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να 

πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. 

Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό 

παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην 

αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση 

ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή 

όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την 

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της 

σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας, κ.ά. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου 

διδασκόντων, του Προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, καθώς 

και εκπροσώπου του οικείου Δήμου.  

Η Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας θα τεθεί προς έγκριση από τον Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου, που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και από τον 

Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται στον ισότοπο του Σχολείου, την 

πρώτη φορά εφαρμογής του αμέσως μετά την έγκριση αυτού, ενώ τα επόμενα έτη με 

την έναρξη του σχολικού έτους. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και 

υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών/μαθητριών. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου. 
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 Διδακτικό ωράριο 

Το σχολείο λειτουργεί από τις 18:00 έως 22:30. Τα μαθήματα διεξάγονται σε έξι 

διδακτικές ώρες διάρκειας 40 λεπτών, με δύο 15λεπτα διαλείμματα, το μεν πρώτο 

μεταξύ 2ης και 3ης ώρας, το δε δεύτερο μεταξύ 4ης και 5ης ώρας.  

Ωρολόγιο πρόγραμμα 

Το Σχολείο εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις 

εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται έγκαιρα για αλλαγές που 

προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως 

επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως προς τα 

γνωστικά αντικείμενα. 

Προσέλευση στο σχολείο 

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο όπως και η τακτική και 

ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι 

μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 

Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης μαθητή, ο Σύλλογος Διδασκόντων 

δύναται να αποφασίσει διαφορετικά για την είσοδο των μαθητών/μαθητριών στην τάξη 

τους.  

Παραμονή στο σχολείο  

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να απουσιάζει 

αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας. 

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα 

διδασκαλίας. 

 

Αποχώρηση από το σχολείο 

Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη 

λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης 

κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο Διευθυντής. 

Απουσίες μαθητών/τριών 

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 του/της 
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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. Οι μαθητές/τριες που έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση 

για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους. 

Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών 

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:  

 Ιστοσελίδας του Σχολείου. 

 Ενημερωτικών e-mail που αποστέλλονται μέσω του myschool. 

 Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις. 

Φοίτηση 

Η φοίτηση των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον 

και υποχρέωση τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και 

συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει 

τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί ως 

υπεύθυνοι των τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν τους μαθητές/τριες για τη 

νομοθεσία που διέπει τη φοίτησή τους.  

Σχολικό περιβάλλον 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο 

σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι 

μαθητές:  

 Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το 

φυσικό περιβάλλον του αύλειου χώρου του. 

 Δε ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο γράφοντας σε θρανία και τοίχους.  
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Καθήκοντα - Υποχρεώσεις 

Διευθυντής  

 Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους. 

 Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τον συντονισμό 

της σχολικής ζωής. 

 Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, 

τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι 

υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των 

Διδασκόντων. 

 Συγκροτεί με πράξη του τις επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη συγκέντρωση 

των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων και όσες άλλες 

προβλέπονται για τη λειτουργία του σχολείου. 

 Ενημερώνει και φυλάσσει τους φακέλους των υπηρεσιακών μεταβολών των 

εκπαιδευτικών του σχολείου του και, σε περίπτωση μετάθεσης, τους διαβιβάζει 

στα νέα τους σχολεία. 

 Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος και για την 

ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

 Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους χορηγεί 

αντίγραφα των βασικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την 

εκπαίδευση. 

Διδακτικό προσωπικό 

 Τηρούν την εκπαιδευτική νομοθεσία και διδάσκουν τα διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών, προετοιμάζοντας το 

μάθημα της ημέρας, έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και 

να εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις 

ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων. 

 Ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση 

και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και τις ίδιες, καθώς 

και το σχολείο, και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και 

συλλογικότητας.  
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 Αντιμετωπίζουν τους/τις μαθητές/τριες με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό, 

με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια χωρίς διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος 

ορισμένων μαθητών/τριών.  

 Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών/τριών εντός του 

σχολείου καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές. 

 Συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικού κλίματος που δημιουργεί στους/στις 

μαθητές/τριες αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να 

απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια, όταν αντιμετωπίζουν τυχόν 

πρόβλημα. 

 Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, 

δημοκρατική συμπεριφορά. 

 Συνεργάζονται για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση 

προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα 

δικαιώματα των μαθητών/τριών. 

 Αναφέρουν στο Διευθυντή του σχολείου και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς 

οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους σχετικά με τη σχολική βία. 

 Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία  

και ασφάλεια των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

 Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και 

λήξης των μαθημάτων. 

 Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την 

τάξη και το Σχολείο. 

 Σε περίπτωση απεργίας ή στάσης εργασίας ενημερώνουν τον Διευθυντή του 

σχολείου πριν  από την έναρξη του σχολικού ωραρίου. Όσοι δεν απεργούν 

προσέρχονται από την πρώτη ώρα, για να υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης 

προβλημάτων που έχουν σχέση με την ασφάλεια των μαθητών/τριών.  
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Μαθητές 

 Ενημερώνονται και τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας Μαθητικών 

κοινοτήτων.  

 Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, 

συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.  

 Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, 

συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.  

 Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.  

 Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. 

Αν προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από 

τον/την υπαίτιο/α. 

 Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η 

εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των 

εκπαιδευτικών μέσων.  

 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας 

διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:  

1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.  

2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο 

Σχολικής Ζωής.  

3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια.  

 Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης συμπεριφοράς, 

λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα 

παραπάνω βήματα. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. 

Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία και 

δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το έργο των εκπαιδευτικών τους και 

το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. 

 Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και 

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

δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους. 

https://5epal-esp-patras.ach.sch.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%A6%CE%95%CE%9A-619_1986-edu.klimaka.gr_.pdf
https://5epal-esp-patras.ach.sch.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%A6%CE%95%CE%9A-619_1986-edu.klimaka.gr_.pdf
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 Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των 

τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια. 

 Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις 

εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και 

συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.  

 Τα σχολικό βιβλίο δεν πρέπει να καταστρέφεται αλλά να επιστέφεται στο 

σχολείο.  

 Η χρήση κινητού τηλεφώνου από μαθητή για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή 

οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων 

χώρων – απαγορεύεται.  

 To κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών 

απαγορεύονται. Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την 

άμεση αξιοποίηση παιδαγωγικών μέτρων. 

Σχολικές Δραστηριότητες  

Το Σχολείο προσπαθεί να οργανώνει δραστηριότητες εντός και εκτός Σχολείου που 

στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να 

υπάρχει στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη 

παιδαγωγικά κριτήρια. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες οι μαθητές εμπλουτίζουν 

τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή, αποκτούν 

δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα, διευρύνουν τους 

ορίζοντες τους και κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στα Προγράμματα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων. Το Σχολείο επιδιώκει τη συμμετοχή όλων των μαθητών/ριών στις 

επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις. 

Παιδαγωγικός έλεγχος  

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της 

διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα 

χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα: 

 προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης 

 απαφυγή βίας  

 δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό 

 καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας 
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 προώθηση της συνεργατικής μάθησης 

 σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή 

 προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων.  

Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι μαθητές/ριες προβαίνουν σε μη αποδεκτές 

συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Τα θέματα μη αποδεκτής 

συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας με 

τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο 

Διδασκόντων, Υποστηρικτικές Δομές (ΚΕΣΥ κλπ) και τον/τη Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική 

αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, 

λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των 

δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.  

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

να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να 

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

συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και 

αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε 

αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και 

παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του.  

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο 

αντιμετωπίζονται. με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών  

Στην αρχή του σχολικού έτους ο Διευθυντής του Σχολείου σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του 

σχολικού χώρου. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, 

επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του 

Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους.  

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά 

τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, 

Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 
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Ειδικά  για  το  σχολικό  έτος  2021-2022 τηρούνται τα μέτρα προστασίας και πρόληψης 

διασποράς του ιού SARS– CoV-2 στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΕΟΔΥ (10 Σεπτεμβρίου 2021)  Η  χρήση  μάσκας  είναι  υποχρεωτική  για  τους  

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές/ήτριες,  το λοιπό  προσωπικό  και  τους  επισκέπτες  της  

Σχολικής  Μονάδας  σε  όλους  τους χώρους  του  Σχολείου.  Σε  περίπτωση  που  

μαθητής/τρια  δεν  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του/της  ως  προς  την υποχρεωτική  χρήση  

μάσκας,  δεν  του  επιτρέπεται  η  είσοδος  στη  σχολική  τάξη, λαμβάνει  απουσία  και  

παραμένει  σε  ειδικό  χώρο. Αποφεύγεται  ο  συγχρωτισμός  των  μαθητών/τριών.   

Επιπλέον, σε καταστάσεις πανδημίας, οι καθαριστές/καθαρίστριες του σχολείου 

υποχρεούνται να καθαρίζουν/απολυμαίνουν τις αίθουσες διδασκαλίας αμέσως μετά το 

πέρας της διδασκαλίας του ενός εκπαιδευτικού και πριν από την είσοδο του 

εκπαιδευτικού της επόμενης ώρας (απολύμανση επιφάνειας θρανίων, έδρας, πόμολων 

διακοπτών κλπ).  

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους μαθητές και στους  γονείς/κηδεμόνες των 

ανήλικων μαθητών/ριών προς ενημέρωσή τους. 

 

Πηγές 

 Ν. 4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

111/Α/12-6-2020) 

 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) 

 Αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα 

οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) 

 Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) 

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 ΦΕΚ 4187/Β/10-09-2021 

 

 

22 Οκτωβρίου 2021 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

 

Μιχαλόπουλος Βασίλειος 

 

 

 

 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/09/covid_19_sxoleia_12092021.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/09/covid_19_sxoleia_12092021.pdf
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Εγκρίνεται 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

 

 
 

 

  

 

 

        Κωνσταντίνος Γκέρτζος 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία:  

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

  

                    

 

                  Ανδρέας Ζέρβας  

 

 

 

 

Ημερομηνία:  
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