
49ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ 
ΤΗΛ: 210 22 83 150 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

O κανονισμός περιέχει ορισμένες αρχές που πρέπει να τηρούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες 
για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου. Κανένα κοινωνικό σύνολο δεν μπορεί να προκόψει, εάν δεν 

τηρεί και δεν εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες.  
Το Σχολείο μας πιστεύει ότι οι κανόνες αυτοί περιφρουρούν και κατοχυρώνουν την ελευθερία των 
μαθητών. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α’  

 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠ’ ΑΥΤΟ  
 
1. Οι μαθητές κατά την προσέλευση ή την αποχώρησή τους από το Σχολείο συμπεριφέρονται με 

ευγένεια, με ευπρέπεια, με αξιοπρέπεια και με σεβασμό προς όλους τους πολίτες.  
2. Βρίσκονται στο προαύλιο του Σχολείου τουλάχιστον 5 λεπτά της ώρας πριν από το κτύπημα του 

κουδουνιού (8:15 πμ) και παραμένουν  εκεί  για τη συγκέντρωση και την προσευχή. 
3. Όσοι προσέρχονται στο Σχολείο με καθυστέρηση, δεν μπαίνουν στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά 

παρουσιάζονται στον/στην Διευθυντή/ντρια  ή στον/στην Υποδιευθυντή /ντρια και, εάν η 

καθυστέρηση τους είναι δικαιολογημένη, με σημείωμα  του/της γίνονται δεκτοί από τον Καθηγητή. 
Διαφορετικά, παραμένουν έξω από την αίθουσα ως το διάλειμμα και φυσικά παίρνουν 
αδικαιολόγητη απουσία. Το ίδιο ισχύει και για την καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα μετά 

το διάλειμμα .  
4. Μαθητής ή μαθήτρια που έχει ανάγκη να αποχωρήσει έκτακτα, για λόγους υγείας, στη διάρκεια  

των μαθημάτων προσέρχεται στον/στην Διευθυντή/ντρια  την ώρα του διαλείμματος μαζί με τον 
απουσιολόγο του τμήματος. Για να δικαιολογηθεί η απουσία πρέπει να προσκομίσει ο κηδεμόνας 
ιατρική βεβαίωση (Γ2/2798/12-4-2001 Δ/γή ΥΠΕΠΘ) 

5. Όποιος αποχωρεί αυθαίρετα από το σχολείο, παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και ενημερώνονται 
οι γονείς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
 

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν :  
 
1. Να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση, με σεβασμό κατά την τέλεση της προσευχής, 

ανεξάρτητα από το θρήσκευμα τους. Μετά την προσευχή εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας 
αθόρυβα. 

2. Να έχουν καθημερινά μαζί τους τον απαραίτητο κάθε φορά εξοπλισμό για τα μαθήματα τους 
(βιβλία, τετράδια, στυλό, αθλητική φόρμα,  μπλοκ ζωγραφικής, γεωμετρικά όργανα κλπ). Να μην 
ξεχνούν τα βιβλία και τετράδια στο σχολείο στο τέλος κάθε σχολικής ημέρας.  

3. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να φέρνουν κινητά τηλέφωνα (132328/Γ2/07-12-2006 και 
100553/Γ2/04-09-2012 εγκύκλιοι του Υπ.Παιδείας), ηλεκτρονικά ή άλλα παιχνίδια, μπάλες, 
συσκευές αναπαραγωγής  ήχου (ραδιόφωνα, walkman, mp3 player, i-pod,  κλπ) εφημερίδες, 

περιοδικά, τράπουλες. Τα μη επιτρεπόμενα αντικείμενα θα παραμένουν στη Διεύθυνση του 
σχολείου μέχρι να τα παραλάβει ο κηδεμόνας ως το τέλος της σχολικής χρονιάς.  Τα σταθερά 

τηλέφωνα του Σχολείου είναι στη διάθεση των μαθητών και των γονέων για ώρα ανάγκης.  
4. Κατά τη διάρκεια του  μαθήματος  η φλυαρία και η ασχολία με έργα άσχετα προς το μάθημα 

θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα γιατί επηρεάζουν αρνητικά την επίδοση των μαθητών.  
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5. Μαθητές /τριες απαλλαγμένοι από το μάθημα της Γυμναστικής παραμένουν στο χώρο του 

μαθήματος και δεν ανεβαίνουν στην αίθουσα διδασκαλίας.  
6. Απαγορεύεται ρητώς το κάπνισμα σύμφωνα με το Νόμο 3868/2010.  
7. Να  συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Προκλητικές 

συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν  στο ήθος των μαθητών και δεν βοηθούν στη καλή 
λειτουργία του σχολείου και στις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑ  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ  

 

1. Όταν χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα, οι μαθητές βγαίνουν από την τάξη, μόλις το επιτρέψει ο 
καθηγητής, και κατευθύνονται στο προαύλιο, χωρίς να τρέχουν και να φωνάζουν. Παραμένουν εκεί 

ως το τέλος του διαλείμματος. Η αίθουσα διδασκαλίας κλειδώνεται κατά την διάρκεια του 
διαλείμματος. 

2. Δε χρησιμοποιούν μπάλες, δεν φωνάζουν, δεν χειρονομούν, δεν ανταλλάσσουν φράσεις που 

προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των άλλων ως προσώπων. Αποφεύγουν  τους διαπληκτισμούς, 
σέβονται τη διαφορετικότητα των συμμαθητών τους και γενικά φροντίζουν για την καλλιέργεια 
κλίματος συντροφικότητας και αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση οι καθηγητές τους και η Δ/νση 

του σχολείου είναι πάντα διαθέσιμοι να τους ακούσουν και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 
των διαφορών  τους.  

3. Να μην καλούν,  πλησιάζουν και ομιλούν με εξωσχολικά άτομα στην περίφραξη του προαύλιου 
χώρου.  

4. Όταν κτυπήσει το κουδούνι για την επόμενη διδακτική ώρα, επιστρέφουν έγκαιρα, σύντομα και 

αθόρυβα στις αίθουσες διδασκαλίας.  
5. Δεν καταναλώνουν στις αίθουσες τρόφιμα ή αναψυκτικά.  
6. Υπακούουν  πάντοτε στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΖΗΜΙΕΣ 
 
1. Το κτίριο και όλα τα κινητά πράγματα (θρανία, καρέκλες, χάρτες κλπ) είναι κοινή-δημόσια 

περιουσία. Απαιτείται σεβασμός, αγάπη και συνεχής φροντίδα απ’ όλους για την καλή διατήρησή 
όλων των αντικειμένων, των εργαστηρίων, η αντικατάσταση των οποίων δεν είναι εύκολη. 

2. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που κάθονται στο ίδιο θρανίο έχουν αποκλειστικά την ευθύνη να το 

διατηρούν καθαρό. Δεν επιτρέπεται να ρυπαίνονται με οποιοδήποτε τρόπο τα θρανία ή οι τοίχοι 
με αναγραφή συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων κλπ  στις αίθουσες 

διδασκαλίας, διαδρόμους, κοινόχρηστους χώρους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται αυστηρά.  
3. Φθορά που γίνεται σκόπιμα συνεπάγεται σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις  και οι γονείς  ή ο 

κηδεμόνας  του μαθητή που προκάλεσε τη ζημιά υποχρεώνονται να αποκαταστήσουν τη βλάβη 

με δικές τους δαπάνες.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΧΑΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΒΙΒΛΙΑ 
  
Οι μαθητές δεν πρέπει να φέρνουν στο σχολείο μεγάλο ποσό χρημάτων ή αντικείμενα αξίας. Το 

σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τους. 
Όλα τα αντικείμενα που ανευρίσκονται στο χώρο του Σχολείου παραδίδονται στον/στην 
Διευθυντή/ντρια.   

Τα βιβλία διανέμονται μόνο μία φορά. Σε περίπτωση απώλειας  ή φθοράς τους δεν επαναχορηγούνται.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  
Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν :  

Να προσέχουν την ατομική τους υγιεινή και η εμφάνιση τους να είναι μέσα σε κοινά αποδεκτά 

πρότυπα,  πλατιάς αποδοχής, ευπρεπής, κόσμια και χωρίς υπερβολή. Ακραίες περιπτώσεις θα 
ελέγχονται. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

 
Οι μαθητές με ειδικά καθήκοντα (επιμελητές, απουσιολόγοι, μέλη 5μελών, μέλη 15μελούς) οφείλουν 
να εκτελούν τα καθήκοντα τους με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και προθυμία.  

 
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ  

 
1. Ο υπεύθυνος  καθηγητής του τμήματος ορίζει δύο μαθητές ως επιμελητές κατά αλφαβητική σειρά 

για μια εβδομάδα.  

2. Τα καθήκοντα των επιμελητών είναι τα εξής:  

 Φροντίζουν να υπάρχουν κιμωλίες και σπόγγος για τον πίνακα.  

 Ανοίγουν τα παράθυρα  μόλις χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα για τον αερισμό της 

αίθουσας.   

 Καθαρίζουν τον πίνακα ώστε να είναι έτοιμος για την επόμενη διδακτική ώρα.  

 
ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ  

 

Σε κάθε τμήμα ορίζονται ένας απουσιολόγος και ο αντικαταστάτης του, συνήθως οι άριστοι του 
τμήματος. Ο απουσιολόγος είναι υπεύθυνος για το βιβλίο ύλης και το απουσιολόγιο, τα οποία παίρνει 
από τη γραμματεία την 1η ώρα και τα επιστρέφει στο τέλος των μαθημάτων. Συμπληρώνει το 

απουσιολόγιο στην αρχή κάθε ώρας και το δίνει για υπογραφή στον εκάστοτε διδάσκοντα.  
  

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  
  
 Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες μετέχουν ενεργώς, ως αυριανοί δημοκρατικοί πολίτες, στη Μαθητική 

κοινότητα του τμήματος τους, η οποία λειτουργεί, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας μαθητικών 
κοινοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ  ( εγκύκλιος Γ2/3611/31-08-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ) 

 

1η ώρα   8:15 -   9:00 

2η ώρα   9:05 -   9:50 

3η ώρα 10:00 - 10:45 

4η ώρα 10:55 - 11:40 

5η ώρα 11:50 - 12:35 

6η ώρα 12:40 - 13:25 

7η ώρα 13:30 - 14:10 

 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΠΟΥΣΙΕΣ  
 

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα τους. Οι 
απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. Η προαγωγή και η απόλυση των 

μαθητών/τριων εξαρτάται και από την τακτική φοίτηση τους η οποία χαρακτηρίζεται ως επαρκής 
(δικαίωμα για εξετάσεις τον Ιούνιο), ελλιπής (δικαίωμα για ολική εξέταση τον Σεπτέμβρη)  ή 
ανεπαρκής (ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη) 

 
Α. Όταν ο μαθητής ή η μαθήτρια σημειώσει απουσίες: 

 
1. Μέχρι εξήντα τέσσερις ( έως 64) : επαρκής φοίτηση  
2. Από 64 έως 114, αν οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες: επαρκής φοίτηση  

3. Από 115 έως 164 από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες:  
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 Αν ο μέσος  όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων είναι τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15)  και η διαγωγή κοσμιότατη: επαρκής φοίτηση.  

 Αν ο μέσος όρος είναι μικρότερος από  δεκαπέντε (< 15)  ή η διαγωγή δεν είναι κοσμιότατη : 
ελλιπής φοίτηση (ολική εξέταση τον Σεπτέμβρη) 

4. Από 165  έως 214 από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και ο μέσος όρος 

της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και η 

διαγωγή κοσμιότατη:  ελλιπής φοίτηση (ολική εξέταση τον Σεπτέμβρη)   
5. Τέλος σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις ο μαθητής υποχρεώνεται να επαναλάβει τη φοίτησή του 

στην ίδια τάξη: ανεπαρκής φοίτηση (ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη)  

6. Σε περίπτωση που υπάρχουν μαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και με το ιατρικό 
δεδομένο ότι η πάθηση είναι βαρύτατη και απαιτεί καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης, 
επανειλημμένες μετρήσεις του σακχάρου του αίματος καθώς και τακτικές εισαγωγές στο 

νοσοκομείο δεν θα υπολογίζονται απουσίες 24 ημερών για όλο το διδακτικό έτος.  
 

Β. Δικαιολόγηση απουσιών 
1. Η  προσκόμιση των δικαιολογητικών των απουσιών γίνεται από τον κηδεμόνα.  
2. Για απουσίες μέχρι δύο  συνεχόμενων (2) ημερών  αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα από τον 

κηδεμόνα, ενώ για απουσίες πάνω από δύο συνεχόμενες (>2) ημέρες απαιτείται η προσκόμιση 
ιατρικού σημειώματος.  

3. Ο γονέας/κηδεμόνας δεν δικαιούται να δικαιολογήσει  πέραν των 10 ημερών για κάθε σχολική 

χρονιά. 

4. Η δικαιολόγηση απουσιών πρέπει να γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα το πολύ  ( 10)  

ημερών  από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Μετά το δεκαήμερο η δικαιολόγηση είναι 
εκπρόθεσμη. 

5. Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, που 

πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του, μεμονωμένες ή συνεχείς.  
Σε περίπτωση όμως που πραγματοποιούνται μεμονωμένες απουσίες κατά τη διάρκεια του 

ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου για λόγους υγείας και με την άδεια του 
Διευθυντή του σχολείου, αυτές θα θεωρούνται δικαιολογημένες, αρκεί να συνοδεύονται από 

ιατρική βεβαίωση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ  
 
1. Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να αντιμετωπίζουν  τις κάθε είδους γραπτές δοκιμασίες με 

εντιμότητα και αξιοπρέπεια. 
2. Η αντιγραφή αποτελεί παράπτωμα που βαθμολογείται με μονάδα (01).  

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στις εθνικές γιορτές και στις 
οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις του Σχολείου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 

1. Το Σχολείο απονέμει κάθε χρόνο τα προβλεπόμενα από το Νόμο Αριστεία και Βραβεία Προόδου 
στους μαθητές και στις μαθήτριες που διακρίνονται για τη διαγωγή, την επίδοση και το ήθος τους.  

2. Το Σχολείο μπορεί με απόφαση του συλλόγου των Καθηγητών να απονείμει ειδική τιμητική 

διάκριση σε μαθητή για εξαιρετική Πράξη.  
 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
  
1. Με το διάταγμα που ισχύει οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους μαθητές και στις μαθήτριες είναι 

οι εξής: 

 Από τον Καθηγητή: 1) Παρατήρηση, 2) Επίπληξη και 3) Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα.  

 Από τον Διευθυντή : Αποβολή 1 – 3 ημέρες 

 Από το Σύλλογο των Καθηγητών : Αποβολή ως πέντε (5) ημέρες και αλλαγή Σχολικού 
Περιβάλλοντος ( αλλαγή σχολείου) 

 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  

 
Η τακτική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων σε θέματα φοίτησης, επίδοσης και διαγωγής των 

παιδιών τους γίνεται:  

1. Τις ημέρες και ώρες που θα καθορίσει ο κάθε Καθηγητής για όλο το διδακτικό έτος και θα γίνουν 
γνωστές με ανακοίνωση. 

2. Από τον  υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος  κάθε μήνα μόλις ο μαθητής συμπληρώσει τριάντα (30) 
απουσίες. 

3. Στο τέλος κάθε τετραμήνου, οπότε και επιδίδονται οι έλεγχοι προόδου. 

4. Από τον/την Διευθυντή/ντρια ή υποδιευθυντή/ντρια σε περίπτωση αιτήματος άδειας από τον 
μαθητή στην διάρκεια του διδακτικού ωραρίου. 

 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Το Σχολείο πιστεύει στην αυτοπειθαρχία και την καλλιεργεί με κάθε μέσο. Η αυτοπειθαρχία είναι 

δείγμα ωριμότητας, αυτοσεβασμού και ελευθερίας. Μαθητής ή μαθήτρια που υπακούει από το φόβο 
της τιμωρίας υποβιβάζει και υποτιμά τον εαυτό του / της.  


