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Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 
  

 ΓΕΝΙΚΑ 
 

 Σκοπόσ του Δημοτικού Σχολεύου εύναι να ςυμβϊλει ςτην ολόπλευρη, 

αρμονικό και ιςόρροπη ανϊπτυξη των διανοητικών και ψυχοςωματικών δυνϊμεων 

των μαθητών, ώςτε, ανεξϊρτητα από φύλο και καταγωγό, να ϋχουν τη δυνατότητα 

να εξελιχθούν ςε ολοκληρωμϋνεσ προςωπικότητεσ, να γύνουν υπεύθυνοι, ελεύθεροι 

και δημοκρατικού  πολύτεσ.  

 Το Σχολεύο εύναι ο χώροσ που οι μαθητϋσ ζουν πολλϋσ ώρεσ, μαθαύνουν, 

ςκϋφτονται, δημιουργούν, ςυνϊπτουν ςχϋςεισ με ομηλύκουσ, παύζουν, χαύρονται, 

αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ και καλούνται να επιλύςουν «προβλόματα», 

διαμορφώνοντασ ςταδιακϊ ςυμπεριφορϋσ και ςτϊςεισ ζωόσ.  

 Για να πραγματωθεύ το πολυδιϊςτατο ϋργο του Σχολεύου και να επιτευχθούν 

οι ςτόχοι του, απαραύτητη προώπόθεςη εύναι η ύπαρξη κανόνων και η ςύμβαςη 

μεταξύ των μελών τησ(εκπαιδευτικού, μαθητϋσ, γονεύσ) ότι θα τουσ τηρόςουν. 

  Στο κεύμενο που ακολουθεύ με τον γενικό τύτλο «Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας Σχολείου» περιγρϊφονται οι πιο ςημαντικού από αυτούσ τουσ κανόνεσ-

προώποθϋςεισ για να πραγματοποιεύται μεθοδικϊ και αποτελεςματικϊ το ϋργο του 

ςχολεύου. Οι ςυνθόκεσ αυτϋσ αποβλϋπουν ςτη διαμόρφωςη ενόσ παιδαγωγικού και 

διδακτικού κλύματοσ, το οπούο θα εξαςφαλύζει τη ςυνεργαςύα των μελών τησ 

ςχολικόσ κοινότητασ, χωρύσ εντϊςεισ και ςυγκρούςεισ, με αμοιβαύο ςεβαςμό,  ανοχό 

και αναγνώριςη.  

    Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ του Σχολεύου μασ εύναι 

εναρμονιςμϋνοσ με την ιςχύουςα νομοθεςύα, τη ςύγχρονη παιδαγωγικό αντύληψη 

και την εμπειρύα των προηγούμενων χρόνων λειτουργύασ του Σχολεύου μασ.  
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Β. ΦΟΙΣΗΗ 

 Β.1  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ  
 Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημϊτων και διαλειμμϊτων ορύζεται από το 

αναλυτικό πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

  

 

Β.2  ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 
  

 Η εύςοδοσ των μαθητών πραγματοποιεύται από την πόρτα του αύλειου 

χώρου του Σχολεύου μασ από τισ 8:00 έωσ τισ 8:15 π.μ., όπου οι εφημερεύοντεσ 

εκπαιδευτικού υποδϋχονται τουσ μαθητϋσ. 

 Η εύςοδοσ ςτο προαύλιο επιτρϋπεται μόνο ςτουσ μαθητϋσ και το προςωπικό 

του ςχολεύου(εκπαιδευτικού/βοηθητικό προςωπικό). Οι ενόλικεσ που ςυνοδεύουν τα 

παιδιϊ τουσ, αφού βεβαιωθούν ότι αυτϊ ειςόλθαν ςτο προαύλιο, αποχωρούν 

αμϋςωσ. 

  Οι μαθητϋσ παραμϋνουν ςτον αύλειο χώρο μϋχρι την πρωινό ςυγκϋντρωςη, 

εκτόσ αν ο καιρόσ εύναι βροχερόσ οπότε ειςϋρχονται ςτον ιςόγειο χώρο του κτιρύου. 

Με το ηχητικό ςόμα (κουδούνι) κλεύνει η εύςοδοσ προςϋλευςησ, γύνεται η προςευχό , 

ακολουθούν ανακοινώςεισ από τη Διευθύντρια και τουσ εκπαιδευτικούσ.  
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 Εύναι αυτονόητο ότι η ϋγκαιρη προςϋλευςη των μαθητών ςτο ςχολεύο 

ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ ςτην εύρυθμη λειτουργύα του, ενώ η καθυςτϋρηςη 

επηρεϊζει αρνητικϊ τη διεξαγωγό τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ εντόσ τησ τϊξησ. Γι’ 

αυτό και εύναι απολύτωσ αναγκαύο να τηρεύται πιςτϊ ο χρόνοσ προςϋλευςησ. 

 Το ςχολεύο οφεύλει να ρυθμύςει την καθυςτερημϋνη προςϋλευςη των 

μαθητών/  ςύμφωνα με τη βαςικό αρχό ότι δεν πρϋπει να διακόπτεται το μϊθημα 

εξαιτύασ τησ αργοπορύασ κϊποιων μαθητών/τριών. 

 Οι μαθητϋσ που επανειλημμϋνα δεν προςϋρχονται ςτην ώρα τουσ, θα 

παραμϋνουν ςε καθοριςμϋνο χώρο του ςχολεύου υπό την επύβλεψη τησ 

Διευθύντριασ ό εκπαιδευτικού και θα ειςϋρχονται ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ κατϊ 

την αλλαγό διδακτικόσ ώρασ. 

  . 

Β.3 ΑΠΟΧΩΡΗΗ  ΜΑΘΗΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

  
 Η αποχώρηςη των μαθητών πραγματοποιεύται με τη λόξη του διδακτικού 
ωραρύου του Πρωινού Προγρϊμματοσ ςτισ 13:15. Οι μαθητϋσ κατϊ τμόματα 
αποχωρούν από τισ αύθουςεσ, ςυνοδευόμενοι από τουσ εκπαιδευτικούσ που 
διδϊςκουν τισ τελευταύεσ ώρεσ. Οι μαθητϋσ των τμημϊτων Α1΄, Α΄2 Β΄1, Β΄2, Γ΄1, Γ΄2, 
Δ΄1, Δ΄2 τϊξεων αποχωρούν(με την αναγραφόμενη ςειρϊ) από την ϋξοδο του 
προαύλιου χώρου και οι μαθητϋσ των Ε΄1,Ε΄2,Ε΄3 και ΣΤ΄1, ΣΤ΄2 τϊξεων από την ϋξοδο  
τησ κεντρικόσ πόρτασ του Σχολεύου.  
Επιςημαίνουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία  του ςχολείου  αλλά και την 

αςφάλεια των μαθητών οι μαθητέσ που έχουν αδέλφια αποχωρούν από την είςοδο 

που ορίζεται και δεν παραβιάζουν τον κανόνα. 

 Οι μαθητϋσ του Ολοόμερου Προγρϊμματοσ μεταβαύνουν ςτισ αύθουςεσ που 

ϋχουν οριςτεύ για ςύτιςη και ςυνεχύζουν το πρόγραμμϊ τουσ μϋχρι τισ 

15:00(α΄αποχώρηςη Ολοόμερου Προγρϊμματοσ) ό 16:00(ςχόλαςμα).  

 Οι γονεύσ των μαθητών, με την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ γνωςτοποιούν 

ςτο ςχολεύο με ςχετικό  Δόλωςη Παραλαβόσ Μαθητό (η οπούα δύνεται από το 

Σχολεύο), την ταυτότητα του/των ατόμων που θα παραλαμβϊνουν τα παιδιϊ τουσ ό 

την επιθυμύα τουσ να αποχωρούν μόνα τουσ. Σε περύπτωςη που τα παιδιϊ 

αποχωρούν αποκλειςτικϊ με τον ϋναν κηδεμόνα, αυτό πρϋπει να γνωςτοποιηθεύ 

ςτη Διεύθυνςη του Σχολεύου ϋγκαιρα με την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ και με 

ευθύνη του κηδεμόνα που ϋχει την επιμϋλεια.  Σε ϋκτακτη ανϊγκη που ο γονϋασ 

πρϋπει να αποςτεύλει κϊποιον/κϊποια ϊλλον/ϊλλη να παραλϊβει το παιδύ του, 

τον/την οπούο/α δεν ϋχει δηλώςει ςτη Δόλωςη Παραλαβόσ, θα πρϋπει να ενημερώςει 

τηλεφωνικϊ τη Διεύθυνςη και να αποςτεύλει υπεύθυνη δόλωςη ςτο 

emailτουςχολεύου[μϋςωgov.gr,mailto:https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates,] 

           Αποχώρηςη του μαθητό από το ςχολεύο πριν τη λόξη του διδακτικού ωραρύου 

γύνεται μόνο ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ(π.χ.ξαφνικό αδιαθεςύα) και εφόςον ϋχουν 

ληφθεύ όλα τα απαραύτητα μϋτρα για την αςφϊλειϊ του: ενημϋρωςη και ςύμφωνη 

γνώμη των γονϋων ό κηδεμόνων, εξαςφϊλιςη ςυνοδεύασ μαθητό με ευθύνη των 

mailto:https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates,
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γονϋων  και παραλαβόσ του από το χώρο του ςχολεύου, γραπτό δόλωςη του 

προςώπου που παρϋλαβε τον μαθητό.  

 Σε  ϋκτακτη περύπτωςη αποχώρηςησ μαθητό από το Ολοόμερο πρόγραμμα 
ςε ώρα διαφορετικό από αυτόν που ϋχει δηλωθεύ(15:00 ό 16:00), ο γονϋασ - 
κηδεμόνασ οφεύλει να ενημερώςει τον εκπαιδευτικό τησ τϊξησ και αυτόσ με τη ςειρϊ 
του τον υπεύθυνο του Ολοόμερου προγρϊμματοσ τησ ημϋρασ εκεύνησ. 
    

  Οι εφημερεύοντεσ εκπαιδευτικού μεριμνούν για την ομαλό ϋξοδο των 

μαθητών από το χώρο του ςχολεύου. Οι μαθητϋσ που ςυνοδεύονται καθημερινϊ 

κατϊ την αποχώρηςό τουσ, δε φεύγουν ποτϋ από το ςχολεύο πριν την ϊφιξη του 

γονϋα/κηδεμόνα ό του ςυνοδού που ϋχει δηλωθεύ από τον γονϋα.  

  

 Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ που ςυνοδεύουν τουσ μαθητϋσ κατϊ την αποχώρηςη 

οφεύλουν να προςϋρχονται ϋγκαιρα για την παραλαβό των παιδιών τουσ. Σε 

περύπτωςη που, λόγω ανυπαιτύου κωλύματοσ,  γονϋασ-κηδεμόνασ ό ο ςυνοδόσ που 

ϋχει οριςτεύ από τον γονϋα αδυνατεύ να βρύςκεται ςτο ςχολεύο την ώρα 

αποχώρηςησ, οφεύλει να ενημερώςει τη Διεύθυνςη του Σχολεύου.  

 

 Τϋλοσ, μετϊ την παρϋλευςη του πρώτου δεκϊλεπτου από τη λόξη του 

πρωινού προγρϊμματοσ, δηλαδό μετϊ τισ 13:25 μ.μ., εϊν παραμϋνει μαθητόσ ςτο 

χώρο του ςχολεύου, ειδοποιούνται τηλεφωνικώσ οι γονεύσ του από τουσ 

εφημερεύοντεσ εκπαιδευτικούσ για την ϊμεςη παραλαβό του παιδιού.  

 

Η ευθύνη για την αςφάλεια των παιδιών, μετά το ωράριο λειτουργίασ, ανήκει 

αποκλειςτικά ςτον γονέα ή κηδεμόνα. 

 

 

Β.4 ΑΣΟΜΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΤΓΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗ(Α.Δ.Τ.Μ.) 
 

 Για τη ςυμμετοχό του μαθητό ςτο μϊθημα τησ Φυςικόσ Αγωγόσ, οι γονεύσ 

οφεύλουν να προςκομύζουν το Ατομικό Δελτύο Υγεύασ Μαθητό (Α.Δ.Υ.Μ) το οπούο 

ϋχει ιςχύ τριών ετών και κατατύθεται ςτην Α΄ και ςτην Δ΄ τϊξη Δημοτικού.  

 Οι ειδικότητεσ των ιατρών που ϋχουν τη δυνατότητα ςυμπλόρωςησ και 

υπογραφόσ του ΑΔΥΜ εύναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί.  Ιατρικϋσ βεβαιώςεισ ό ΑΔΥΜ 

υπογεγραμμϋνα από ιατρούσ ϊλλων ειδικοτότων ΔΕΝ γύνονται αποδεκτϋσ. Η μη 

ϋγκαιρη υποβολό του ΑΔΥΜ ςτη Διεύθυνςη του Σχολεύου (ϋωσ την ϋναρξη των 

μαθημϊτων) θα ςυνεπϊγεται αυτοδύκαια τον αποκλειςμό του μαθητό από το 

μϊθημα τησ Φυςικόσ Αγωγόσ, ο οπούοσ θα αρθεύ με την προςκόμιςη του Α.Δ.Υ.Μ. 

 

Β.5 ΑΠΟΤΙΕ ΜΑΘΗΣΩΝ 
 Το Σχολεύο αποτελεύ το φυςικό χώρο αγωγόσ και μϊθηςησ, ακριβώσ γιατύ 

εξαςφαλύζει τισ προώποθϋςεισ ςυγκεκριμϋνησ και οργανωμϋνησ προςπϊθειασ για 
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την επύτευξη των ςτόχων τησ αγωγόσ. Γι' αυτό η φούτηςη των μαθητών εύναι 

υποχρεωτικό και παρακολουθεύται από τον/την εκπαιδευτικό τησ τϊξησ, ο/η 

οπούοσ/α καταγρϊφει τισ καθημερινϋσ απουςύεσ, οι οπούεσ καταχωρούνται ςτο 

πληροφοριακό ςύςτημα myschool.  

 Στην περύπτωςη τησ ςυςτηματικόσ και αδικαιολόγητησ απουςύασ του 

μαθητό/τριασ, ο/η εκπαιδευτικόσ τησ τϊξησ του ςχολεύου, επικοινωνεύ  με  τουσ 

γονεύσ/κηδεμόνεσ του μαθητό/τριασ και  ενημερώνει τη Διευθύντρια. 

 Για να ολοκληρωθεύ η φούτηςη θα πρϋπει ο/η μαθητόσ/τρια να ϋχει 

παρακολουθόςει χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο από το μιςό του διδακτικού ϋτουσ.  

 Οι γονείσ/κηδεμόνεσ οφείλουν να ενημερώνουν το ςχολείο για την απουςία 

των παιδιών τουσ (είτε τηλεφωνικά, είτε μέςω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, ςε περύπτωςη απουςύασ του/τησ μαθητό/τριασ για λόγουσ υγεύασ, 

πϋρα των δύο ημερών- εκτόσ από την τηλεφωνικό ενημϋρωςη- ο γονϋασ/κηδεμόνασ 

θα πρϋπει να προςκομύζει ςτο ςχολεύο γνωμϊτευςη ό ιατρικό ςημεύωμα από 

οικογενειακό ό ϊλλο ιατρό, με την οπούα δικαιολογεύ τισ ημϋρεσ απουςύασ του 

παιδιού του από το ςχολεύο.  Σε διαφορετικό περύπτωςη καλό εύναι να ςυμπληρώνει 

και να υπογρϊφει Υπεύθυνη Δόλωςη για το λόγο που το παιδύ του απουςύαςε από 

την εκπαιδευτικό διαδικαςύα.  

 

Β.6 ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 
 

 Η ενημϋρωςη για θϋματα αγωγόσ και προόδου των μαθητών εύναι δικαύωμα 

των γονϋων/κηδεμόνων και καθόκον των εκπαιδευτικών. Η ενημϋρωςη των 

γονϋων/κηδεμόνων για τη ςχολικό εργαςύα, την πρόοδο των μαθητών και για 

θϋματα αγωγόσ θα πραγματοποιεύται: 

 1.Στην αρχό του διδακτικού ϋτουσ, όπου οι εκπαιδευτικού του ςχολεύου 
ενημερώνουν τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ κατϊ τϊξη για το ωρολόγιο πρόγραμμα και το 
αναλυτικό πρόγραμμα, τισ ώρεσ και ημϋρεσ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ μαζύ τουσ 
ό για γενικότερα θϋματα που αφορούν την αγωγό και την πρόοδο των μαθητών και 
εν γϋνει τη λειτουργύα του ςχολεύου 
2. Μύα φορϊ τουλϊχιςτον τον μόνα, ςε προκαθοριςμϋνη από τον εκπαιδευτικό του 
τμόματοσ ημϋρα και ώρα, μετϊ τη λόξη των μαθημϊτων του υποχρεωτικού 
προγρϊμματοσ και εντόσ του εργαςιακού ωραρύου. Επιπλϋον, ο εκπαιδευτικόσ τησ 
τϊξησ μπορεύ να ςυναντηθεύ και εκτϊκτωσ με τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ κϊθε φορϊ που 
κρύνεται αναγκαύο. 
3. Κατϊ τη διϊρκεια του ςχολικού ϋτουσ και εντόσ δϋκα (10) ημερών από τη λόξη του 
τριμόνου με ευθύνη τησ Διευθύντριασ του ςχολεύου και των εκπαιδευτικών των 
τμημϊτων, προκειμϋνου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τουσ.  
Οι ςυναντήςεισ αυτέσ με τουσ γονείσ των μαθητών πραγματοποιούνται εκτόσ 
διδακτικού ωραρίου και εντόσ του εργαςιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών. 
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Β.7  ΧΟΛΙΚΕ ΓΙΟΡΣΕ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ  ΕΠΙΚΕΨΕΙ 
 

 Οι  ςχολικϋσ γιορτϋσ και οι εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ εύναι μϋροσ τησ ςχολικόσ ζωόσ, 

βοηθούν ςτην αποτελεςματικότερη πραγματοπούηςη του ςχολικού ϋργου, γι’ αυτό οι 

μαθητϋσ δεν πρϋπει να απουςιϊζουν από αυτϋσ, παρϊ μόνο αν ϋχουν ςοβαρό λόγο.  

 Στισ ςχολικϋσ εορτϋσ[εθνικϋσ, θρηςκευτικϋσ ό ϊλλου τύπου(π.χ. λόξησ ςχολικού 

ϋτουσ)] το ωρϊριο διαμορφώνεται κατϊ περύπτωςη και οι γονεύσ ενημερώνονται εκ 

των προτϋρων για το πρόγραμμα τησ γιορτόσ. 

 Στισ εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ οι ώρεσ προςϋλευςησ και αποχώρηςησ των μαθητών 

παραμϋνουν αμετϊβλητεσ ςε περύπτωςη διδακτικόσ επύςκεψησ και για το ςχολικό 

ϋτοσ 2022-2023 η διοργϊνωςη εκδρομών και εκπαιδευτικών επιςκϋψεων θα 

πραγματοποιηθούν ςυμφώνωσ των οδηγιών του Υ.Π.ΑΙ.Θ. 

 

Γ. ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

Στο πλαύςιο τησ ετοιμότητασ  τησ ςχολικόσ μασ μονϊδασ για τη διαχεύρςη ςειςμικού 
κινδύνου, ο Σύλλογοσ Διδασκόντων, ςυμφώνωσ των κανονιςμών που ορύζει η 
ιςχύουςα νομοθεςύα ϋχει καταρτύςει Εσωτερικό κανονιςμό και μνημόνιο ενεργειών 
για τη διαχεύριση ςειςμικού κινδύνου.  
Οι εκπαιδευτικού και οι μαθητϋσ, ςυμφώνωσ των κανονιςμών, οφεύλουν να 
πραγματοποιόςουν τρεισ αςκόσεισ ετοιμότητασ για την αντιμετώπιςη ςειςμικού 
κινδύνου κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ 2022-2023, οι οπούεσ ϋχουν όδη 
προγραμματιςτεύ:   

Το 1ο δεκαόμερο του Οκτωβρύου 
Το 2ο δεκαόμερο του Ιανουαρύου 
Το 2ο δεκαόμερο του Απριλύου 

Οι αςκόςεισ ετοιμότητασ θα γύνουν και με την ευθύνη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού 
του εκϊςτοτε τμόματοσ(ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα), ώςτε οι μαθητϋσ να 
εξαςκηθούν περιςςότερεσ από τισ τρεισ φορϋσ που ορύζει η εγκύκλιοσ. 
 
Στην ιςτοςελίδα του ςχολείου: http://9dim-ag-dimitr.weebly.com[Σχολείο - Λειτουργία 
Σχολείου - Μνημόνιο Αντιμετώπιςησ Σειςμών] βρίςκεται –αναρτημένη ςχετική 
παρουςίαςη.  
 

Δ. ΔΑΝΕΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 Η Βιβλιοθόκη μασ εύναι δανειςτικό και παρϋχει ςε μαθητϋσ βιβλύα για την ανϊπτυξη 

τησ φιλαναγνωςύασ.  Επύςησ οι μαθητϋσ/τριεσ οφεύλουν να  διατηρούν τα βιβλύα που 

δανεύζονται ςε καλό κατϊςταςη και να τα επιςτρϋφουν εμπρόθεςμα.  

 

Οι ημέρεσ και ώρεσ λειτουργίασ έχουν αναρτηθεί και ςτην ιςτοςελίδα του ςχολείου 

μασ: http://9dim-ag-dimitr.weebly.com/ [Σχολείο -Η Βιβλιοθήκη μασ] 
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Ε.  ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

Ε.1 ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ  
Η ςυνεργαςύα των μαθητών εύναι απαραύτητη, για να διατηρηθεύ ϋνα κατϊλληλο 

περιβϊλλον για εργαςύα και μϊθηςη. Για την επύτευξη του ςκοπού αυτού οι μαθητϋσ 

οφεύλουν: 

 Να ςυμπεριφϋρονται με ευγϋνεια και ςεβαςμό ςτουσ εκπαιδευτικούσ και ςτουσ 

ςυμμαθητϋσ τουσ. 

 Να βοηθούν τουσ μαθητϋσ των μικρών τϊξεων ςτα προβλόματα που τυχόν 

αντιμετωπύζουν όπωσ και τουσ νϋουσ μαθητϋσ του Σχολεύου, δεύχνοντϊσ τουσ ότι εύναι 

καλοδεχούμενοι ςτο νϋο περιβϊλλον.  

 Να ςυμπεριφϋρονται φιλικϊ ςε όλουσ τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ και να προςτατεύουν 

ενεργητικϊ όςουσ δϋχονται πειρϊγματα ό ϊλλου εύδουσ βύα. 

 Να πετούν τα ςκουπύδια τουσ ςτουσ κϊδουσ, ώςτε το ςχολικό περιβϊλλον να 

διατηρεύται καθαρό.  

 Να χρηςιμοποιούν μόνο τισ τουαλϋτεσ των μαθητών, ςύμφωνα με το φύλο τουσ και 

να τηρούν τουσ ςτοιχειώδεισ κανόνεσ υγιεινόσ (π.χ. τα χαρτιϊ ςτουσ κϊδουσ, τακτικό 

πλύςιμο χεριών, κλεύςιμο τησ βρύςησ). Δεν ειςϋρχονται ςε τουαλϋτεσ ϊλλου φύλου ούτε 

ςε αυτϋσ των εκπαιδευτικών για κανϋνα λόγο.  

  Να ειςϋρχονται και να εξϋρχονται από την ςχολικό αύθουςα, κατϊ τη διϊρκεια 

ϋναρξησ και ολοκλόρωςησ των διαλειμμϊτων με τη ςυνοδεύα του/τησ εκπαιδευτικού με 

τον οπούο εύχαν τη ςυγκεκριμϋνη ώρα μϊθημα. 

 Να ϋχουν  εμφϊνιςη, η οπούα ςυνϊδει με τη μαθητικό ιδιότητα και να 

χαρακτηρύζεται από απλότητα, καθαριότητα και ευπρϋπεια. 

 

 

       Οι μαθητέσ/τριεσ δεν επιτρέπεται: 
 Να χειροδικούν ό να αςκούν οποιουδόποτε εύδουσ βύα (λεκτικό, ςωματικό, 

ψυχολογικό) προσ τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. Η βύα απαγορεύεται κϊτω από οποιεςδόποτε 

ςυνθόκεσ.  

 Να προςβϊλλουν τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ για λόγουσ ςωματικούσ (π.χ. για το ύψοσ ό 

το βϊροσ τουσ), εθνικούσ, θρηςκευτικούσ ό φυλετικούσ.  

  Να διαδύδουν φόμεσ ό να αποκλεύουν ςυμμαθητϋσ τουσ από ομαδικϋσ 

δραςτηριότητεσ, παρακινώντασ και ϊλλουσ να κϊνουν το ύδιο ό να ειρωνεύονται και να 

αςκούν κακόβουλη κριτικό.  

Να καταςτρϋφουν τη ςχολικό περιουςύα (ζωγραφύζουν ό χαρϊζουν τα θρανύα και τουσ 

τούχουσ) και τα προςωπικϊ αντικεύμενα των ςυμμαθητών τουσ. 

[Σε περίπτωςη που μαθητέσ/τριεσ προβούν ςε καταςτροφή περιουςίασ του ςχολείου,οι 

γονείσ τουσ  θα επιβαρυνθούν οικονομικά για την αντικατάςταςή τησ]. 

 Να φϋρνουν ςτο ςχολεύο ςε ϋντυπη ό ψηφιακό μορφό υλικό με  προκλητικό ό 

ανόθικο περιεχόμενο. 

 Να φϋρνουν ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ ό κινητϊ τηλϋφωνα ό ρολόγια-κινητϊ 

(smartwatches). 

 Να φϋρνουν ςτο ςχολεύο αντικεύμενα πολύτιμα ό επικύνδυνα.  
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 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματοσ: 
 Δεν επιτρϋπεται η παραμονό των μαθητών/τριών ςτισ αύθουςεσ. Κανϋνασ και για 

κανϋνα λόγο δε μϋνει ςτην αύθουςα μόνοσ/η του/τησ. Το διϊλειμμα εύναι χρόνοσ 

χαλϊρωςησ και ανϊπτυξησ κοινωνικών ςχϋςεων, αλλϊ και χρόνοσ κϊλυψησ φυςικών 

αναγκών.  

 Για κϊθε τϊξη/τμόμα ϋχει καθοριςτεύ ςυγκεκριμϋνοσ χώροσ πραγματοπούηςησ του 

διαλϋιμματοσ. Οι μαθητϋσ οφεύλουν να παραβρύςκονται μόνο ςτον χώρο που ϋχει 

καθοριςτεύ για την τϊξη/τμόμα τουσ. 

 Οι μαθητϋσ/τριεσ, για οποιοδόποτε πρόβλημα αντιμετωπύζουν, απευθύνονται ςτουσ 

εφημερεύοντεσ εκπαιδευτικούσ που βρύςκονται ςτον προαύλιο χώρο και δεν 

ειςϋρχονται ςτουσ χώρουσ των γραφεύων χωρύσ ϊδεια. 

 Μόλισ χτυπόςει το κουδούνι για μϊθημα προςϋρχονται με τη ςυνοδεύα  

εκπαιδευτικού με τϊξη ςτην αύθουςα, χωρύσ να τρϋχουν ό να ςπρώχνονται (ό 

παραμϋνουν ςε γραμμϋσ ςτο προαύλιο ςε περύπτωςη που ϋχουν Γυμναςτικό).  

 Φροντύζουν να ϋχουν όδη τελειώςει το φαγητό τουσ και να ϋχουν ικανοποιόςει τισ 

ςωματικϋσ τουσ ανϊγκεσ.  

 

Ε.2 ΧΡΗΗ ΚΙΝΗΣΩΝ ΣΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ 

 
Για την εύρυθμη λειτουργύα του ςχολεύου ςχετικά με τη χρήςη κινητών τηλεφώνων και 

ηλεκτρονικών ςυςκευών από μαθητέσ και εκπαιδευτικούσ ςτο χώρο του ςχολεύου 

λαμβϊνοντασ υπόψη την ιςχύουςα νομοθεςύα ιςχύουν τα κϊτωθι: 

 Οι μαθητϋσ δεν επιτρέπεται να ϋχουν ςτην κατοχό τουσ κινητά τηλέφωνα εντόσ του 

ςχολικού χώρου. 

 Οι μαθητϋσ δεν επιτρέπεται να ϋχουν ςτην κατοχό τουσ εκτόσ από κινητά τηλέφωνα 

και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ςυςκευή ή παιχνίδι που διαθέτει ςύςτημα 

επεξεργαςίασ εικόνασ και ήχου εντόσ του ςχολικού χώρου. Ο ανϊλογοσ εξοπλιςμόσ που 

τουσ διαθϋτει το ςχολεύο ςτο οπούο φοιτούν, χρηςιμοποιεύται κατϊ τη διϊρκεια τησ 

διδακτικόσ πρϊξησ και τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ γενικότερα και μόνο υπό την 

εποπτεύα/επύβλεψη του εκπαιδευτικού. 

  Οι εκπαιδευτικού εκτόσ από τισ διαθϋςιμεσ από το ςχολεύο ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ 

(H/Y, laptops, tablets, διαδραςτικούσ πύνακεσ κτλ), δύνανται να χρηςιμοποιόςουν και το 

δικό τουσ προςωπικό ηλεκτρονικό εξοπλιςμό κατϊ τη διϊρκεια τησ διδακτικόσ πρϊξησ 

και για τισ ανϊγκεσ αυτόσ, αλλϊ και ςτο πλαύςιο τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ 

γενικότερα, τηρώντασ τουσ κανόνεσ αςφϊλειασ και τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ περύ 

προςταςύασ των προςωπικών δεδομϋνων των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

 

Στην περίπωςη που μαθητήσ/τρια φέρει κάποια από τα προαναφερθέντα ςτο ςχολείο, 

θα προςκομίζονται από τουσ εκπαιδευτικούσ του ςχολείου ςτη Διευθύντρια και θα 

καλούνται οι γονείσ-κηδεμόνεσ για την παραλαβή τουσ. 
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 Ε.2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 

 Το Σχολεύο, ωσ φορϋασ αγωγόσ, ϋχει καθόκον να λειτουργεύ ϋτςι, ώςτε οι μαθητϋσ να 
ςυνειδητοποιούν ότι κϊθε πρϊξη τουσ ϋχει ςυνϋπειεσ, αλλϊ και μϊθουν να 
αναλαμβϊνουν την ευθύνη των επιλογών τουσ ώςτε να γύνουν υπεύθυνοι πολύτεσ. Στο 
παιδαγωγικό αυτό πλαύςιο οι  εκπαιδευτικού μπορούν να προβούν ςτισ ακόλουθεσ 
ενϋργειεσ:  

 α. Παρατόρηςη 

 β. Επύπληξη  

 γ. Παραπομπό ςτον Διευθυντό  

 δ. Ενημϋρωςη γονϋων  

 ε. Ενημϋρωςη Συλλόγου Διδαςκόντων  

 ςτ. Ενημϋρωςη ςχολικού ψυχολόγου ό κοινωνικόσ λειτουργού που ςυνεργϊζεται με 

το ςχολεύο ό και ϊλλων κοινωνικών υπηρεςιών ςτόριξησ του παιδιού και τησ 

οικογϋνειασ. 

 ζ. Ενημϋρωςη Συντονύςτριασ Εκπαιδευτικού Έργου 

 

  Σ.  ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ / ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ 
       Σε περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ απαιτεύται η χορόγηςη φαρμακευτικόσ αγωγόσ ςε 

μαθητϋσ/τριεσ, εντόσ του ςχολικού ωραρύου, οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να 

χορηγούν οποιοδόποτε φϊρμακο ςτουσ μαθητϋσ. 

   Αν ϋνασ μαθητόσ, πρϋπει να λϊβει φαρμακευτικό αγωγό, τότε προςϋρχεται ςτο 
ςχολεύο ο γονϋασ του μαθητό για να τη δώςει ο ύδιοσ με δικό του ευθύνη ό ορύζει με 
υπεύθυνη δόλωςη [μϋςωgov.gr, mailto:https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates,] 
ή Υπεύθυνη Δήλωςη (άρθρο 8Ν.1599/1986)]το ϊτομο που θα προςϋλθει για τον λόγο 
αυτό. 

        Σε περύπτωςη τραυματιςμού μαθητό/τριασ, οι εφημερεύοντεσ 

αναλαμβϊνουν την περιπούηςη του τραύματοσ και ενημερώνουν τουσ γονεύσ  του για 

το ςυμβϊν. Ο γονϋασ αποφαςύζει και ϋχει την ευθύνη για παραλαβό του παιδιού του 

από το ςχολεύο και ενδεχόμενη περύθαλψό του από γιατρό ό νοςοκομεύο. 

 

Ζ.  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 
Οι εκπαιδευτικού επιτελούν ϋργο υψηλόσ κοινωνικόσ ευθύνησ. Στο ϋργο τουσ 

περιλαμβϊνεται η εκπαύδευςη, η διδαςκαλύα και η διαπαιδαγώγηςη των μαθητών. 

Οι εκπαιδευτικοί:  

 Προςϋρχονται ϋγκαιρα ςτο ςχολεύο και δεν παραβιϊζουν το χρόνο ϋναρξησ και λόξησ 

των μαθημϊτων.  

 Παρύςτανται ςτην πρωινό ςυγκϋντρωςη των μαθητών και φροντύζουν για την 

ευταξύα του τμόματόσ τουσ.  

 Δεν επιτρϋπεται η ϋξοδοσ μαθητό από την αύθουςα διδαςκαλύασ, παρϊ μόνο όταν 

πρόκειται για ϋκτακτη ςωματικό ανϊγκη του μαθητό.  

mailto:https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates,
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 Μαθητόσ αποςτϋλλεται ςτη Διευθύντρια ςτην περύπτωςη ξαφνικόσ αδιαθεςύασ για 

να   επικοινωνόςει τηλεφωνικϊ με τουσ γονεύσ του και να αποχωρόςει ϋκτακτα από το  

ςχολικό χώρο, εφόςον κριθεύ αναγκαύο από τον εκπαιδευτικό τησ τϊξησ και τον γονϋα.  

   Στην περύπτωςη που κϊποιοσ μαθητόσ δεύχνει αςϋβεια κατϊ τη διϊρκεια τησ 

εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και παρακωλύει ςε ςοβαρό βαθμό αυτό, ο/η εκπαιδευτικόσ 

ςτο διϊλειμμα ενημερώνει τη Διευθύντρια για τη ςυμπεριφορϊ του μαθητό.  

  Ενημερώνουν τουσ γονεύσ και κηδεμόνεσ για τη ςυμπεριφορϊ και την επύδοςη των 

μαθητών τόςο ιδιαιτϋρωσ όςο και ομαδικϊ ςε τακτικό βϊςη και ςε ημϋρεσ και ώρεσ που 

καθορύζουν και κοινοποιούν από την αρχό του ςχολικού ϋτουσ και πϊντωσ απαραύτητα 

τουλϊχιςτον μύα φορϊ κϊθε μόνα. 

 Επιμελούνται την ποιοτικό διδαςκαλύα των αντικειμϋνων τουσ με τη χρόςη 

κατϊλληλων εποπτικών και ψηφιακών μϋςων.  

 Σϋβονται απόλυτα το χρόνο διαλεύμματοσ των μαθητών.  

  Προςϋχουν το ύφοσ και τη μορφό τησ γλώςςασ που χρηςιμοποιούν και 

ςυμπεριφϋρονται με ςεβαςμό ςτουσ μαθητϋσ.  

  Κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ ϋχουν απενεργοποιημϋνα τα κινητϊ τουσ 

τηλϋφωνα.  

  Αποχωρούν τελευταύοι από την τϊξη.  

  Οφεύλουν, και όταν ακόμη δεν εύναι εφημερεύοντεσ, να ελϋγχουν τουσ μαθητϋσ, 

όταν αντιλαμβϊνονται οποιαδόποτε εκτροπό τουσ.  

 Φροντύζουν για την αςφϊλεια των μαθητών και την τόρηςη τησ τϊξησ κατϊ τη 

διϊρκεια τησ παραμονόσ τουσ ςτο ςχολεύο και κατϊ την πραγματοπούηςη εκδηλώςεων, 

οι οπούεσ γύνονται με ευθύνη του ςχολεύου.  

  Εξαςφαλύζουν την ευταξύα μϋςα ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ και ςτο ςχολικό χώρο 

με τόρηςη των κανόνων δημοκρατικόσ ςυμπεριφορϊσ και προςπαθούν να 

ευαιςθητοποιόςουν τουσ μαθητϋσ ςε θϋματα που αφορούν την καθαριότητα, την 

υγιεινό και την αιςθητικό του χώρου ςτον οπούο φοιτούν.  

 Καλλιεργούν ςυνειδητϊ το αύςθημα τησ αυτοπειθαρχύασ και τησ κοινωνικόσ 

ςυνεύδηςησ ςτουσ μαθητϋσ.  

 Σϋβονται την προςωπικότητα, τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και τισ κοινωνικϋσ, 

πολιτιςτικϋσ, θρηςκευτικϋσ ό φυλετικϋσ ιδιαιτερότητεσ του μαθητό.  

 Αναφϋρουν ςτον Διευθυντό κϊθε υποψύα που ϋχουν για τυχόν κακοπούηςη μαθητό.  

 Φροντύζουν να ενημερώνονται για τυχόν χρόνια προβλόματα υγεύασ ό 

ιδιαιτερότητεσ των μαθητών τουσ.  

 Τηρούν την απαραύτητη εχεμύθεια ςχετικϊ με τισ αποφϊςεισ και ςυζητόςεισ ςτον 

Σύλλογο Διδαςκόντων για τισ επιδόςεισ ό τη ςυμπεριφορϊ των μαθητών και για κϊθε 

ϊλλο θϋμα που αφορϊ ςυμβϊντα ςτον χώρο του Σχολεύου.  

 Συνεργϊζονται μεταξύ τουσ, ειδικϊ όταν διδϊςκουν ςτο ύδιο τμόμα, και ςϋβονται τισ 

απόψεισ όλων των ςυναδϋλφων, χωρύσ να υποτιμούν το διδακτικό αντικεύμενο 

κανενόσ.  

 Οι εκπαιδευτικού με την εν γϋνει ςυμπεριφορϊ τουσ οφεύλουν να ςυνειςφϋρουν ςτη 

διαμόρφωςη όρεμου, ευχϊριςτου και ςυνεργατικού κλύματοσ μϋςα ςτο ςχολεύο. Τισ 

μεταξύ τουσ ςχϋςεισ εύναι απαραύτητο να τισ διϋπει ο αμοιβαύοσ ςεβαςμόσ και να τισ 

χαρακτηρύζει η ειλικρινόσ, ςυναδελφικό και ανθρώπινη επικοινωνύα. 
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 Η.  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 Ο ρόλοσ τησ  Διευθύντριασ εύναι διττόσ, διοικητικόσ και παιδαγωγικόσ. Εύναι 

υπεύθυνη για την ομαλό λειτουργύα του ςχολεύου και το ςυντονιςμό τησ ςχολικόσ 

ζωόσ, φροντύζοντασ για τη λόψη κϊθε μϋτρου που θα ςυμβϊλλει ςε αυτό. 

 Συντονύζει και καθοδηγεύ τουσ εκπαιδευτικούσ ςτο ϋργο τουσ, θϋτει μαζύ τουσ 

ςτόχουσ και δρα ϋτςι, ώςτε να εξαςφαλύςει τισ προώποθϋςεισ επύτευξησ των ςτόχων 

αυτών για ϋνα Σχολεύο ςύγχρονο, δημοκρατικό και ανοιχτό ςτην κοινωνύα.  

 Φροντύζει για τη λόψη κϊθε μϋτρου, το οπούο ςυμβϊλλει ςτην καλύτερη 

λειτουργύα του Σχολεύου. Αςκεύ με δικαιοςύνη, ςύνεςη και δημοκρατικό πνεύμα τα 

καθόκοντϊ τησ.  

 Επικοινωνεύ με τουσ μαθητϋσ/τριεσ και απευθύνεται ςε αυτούσ με αγϊπη, 

ενδιαφϋρον και φροντύδα για όποιο ζότημα ανακύπτει.  

 Αντιμετωπύζει με παιδαγωγικό ευθύνη κϊθε απόκλιςη από την ορθό 

μαθητικό ςυμπεριφορϊ, κϊνοντασ παρατηρόςεισ, υποδεύξεισ, ανακαλώντασ ςτην 

τϊξη αυτούσ που διϋπραξαν παραπτώματα.  

 Εύναι υπεύθυνη μαζύ με τουσ εκπαιδευτικούσ για την καθαριότητα και 

αιςθητικό των χώρων του διδακτηρύου, καθώσ και για την προςταςύα τησ υγεύασ και 

αςφϊλειασ των μαθητών.  

 Φροντύζει ςε ςυνεργαςύα με τον Σύλλογο Διδαςκόντων την εύρυθμη 

λειτουργύα του ςχολεύου  ςε περύπτωςη απουςύασ εκπαιδευτικού, πϊντα ςυμφώνωσ 

του πλαιςύου τησ κεύμενησ νομοθεςύασ.  

 Έχει την ευθύνη για τη ςύνταξη του Ωρολογύου Προγρϊμματοσ. 

 Επικοινωνεύ με  τουσ γονεύσ, επιδιώκοντασ την ανϊπτυξη πνεύματοσ 

ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςτο Σχολεύο και την Οικογϋνεια, με ςτόχο πϊντα το όφελοσ 

των μαθητών.  

 

Θ.  ΓΟΝΕΙ - ΚΗΔΕΜΟΝΕ 
Οι γονείσ και κηδεμόνεσ οφείλουν:  
 Να ςυμπεριφϋρονται προσ όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ με ευγϋνεια, ςοβαρότητα 

και ςεβαςμό.  

  Να ενημερώνονται για την πρόοδο και ςυμπεριφορϊ του παιδιού τουσ από τουσ 

εκπαιδευτικούσ τησ τϊξησ ςε καθοριςμϋνη ημϋρα και ώρα τακτικόσ ςυνϊντηςησ. 

  Να προςϋρχονται ςτο τϋλοσ κϊθε τριμόνου, κατόπιν πρόςκληςησ από το 

Σχολεύο, για τη παραλαβό του ελϋγχου βαθμολογύασ και για ενημϋρωςη.  

 Να διαβϊζουν προςεκτικϊ όλεσ τισ ανακοινώςεισ (ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό 

μορφό), ώςτε να ενημερώνονται για θϋματα λειτουργύασ του Σχολεύου.  

  Να γνωςτοποιούν ςτον/ςτην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό τησ τϊξησ και ςτη 

Διεύθυνςη του Σχολεύου κϊθε ιδιαιτερότητα που αφορϊ τη ςωματικό και ψυχικό 

υγεύα του παιδιού τουσ.  

 Να ενημερώνουν τη Διεύθυνςη του Σχολεύου, εϊν κϊποιοσ από τουσ γονεύσ χϊςει 

(ό δεν ϋχει) την επιμϋλεια/κηδεμονύα του παιδιού.  
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 Δεν επιτρϋπεται ςε κανϋναν από τουσ γονεύσ και κηδεμόνεσ και, γενικότερα, ςε 

κανϋνα ενόλικο ϊτομο να νουθετεύ, να επιπλόττει ό να τιμωρεύ παιδύ ςτο χώρο του 

ςχολεύου. Όταν υπϊρχει οποιοδόποτε πρόβλημα, αυτό ςυζητεύται με τον/ην 

υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό (του μαθητό που δημιουργεύ το πρόβλημα) και ςτη ςυνϋχεια 

με τη Διευθύντρια του Σχολεύου, η οπούα και θα πρϊξει τα δϋοντα, ςύμφωνα με το ρόλο 

τησ. 

 Η είςοδοσ των γονέων ςτη ςχολικό μονϊδα θα πραγματοποιείται κατόπιν 

προγραμματιςμένου ραντεβού και πϊντα ςυμφώνωσ τησ ιςχύουςασ  νομοθεςύασ και 

οδηγιών  του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

 

 

 
 

 

Ι .  ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
 

    Το βοηθητικό προςωπικό (καθαρύςτριεσ, δημοτικού υπϊλληλοι γενικών 

καθηκόντων κ.ϊ.) οφεύλει να βρύςκεται ςτο χώρο του ςχολεύου το καθοριςμϋνο 

ωρϊριο και να αςκεύ με επιμϋλεια τα καθόκοντϊ του. Οι εκπαιδευτικού δεν 

απευθύνονται ςτο βοηθητικό προςωπικό για ό,τι ςχετύζεται με το ϋργο του, αλλϊ 

αναφϋρουν τισ παρατηρόςεισ τουσ ςτη Διευθύντρια και εκεύνη φροντύζει για τα 

περαιτϋρω. Οι καθαρύςτριεσ οφεύλουν να αςφαλύζουν κϊθε υλικό που τυχόν μπορεύ να 

βλϊψει τουσ μαθητϋσ και να κρατούν την αποθόκη πϊντα κλειδωμϋνη, ενώ 

απευθύνονται ςτη Διευθύντρια για τυχόν προβλόματα που αντιμετωπύζουν και 

δϋχονται παρατηρόςεισ και εντολϋσ για το ϋργο τουσ μόνο από αυτόν. Το βοηθητικό 

προςωπικό οφεύλει να ςυμπεριφϋρεται ςτουσ μαθητϋσ, τουσ γονεύσ τουσ και τουσ 

εκπαιδευτικούσ με τον δϋοντα ςεβαςμό και να περιορύζεται αυςτηρϊ ςτα καθόκοντϊ 

του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι θύρεσ ειςόδου-εξόδου ςτον χώρο του ςχολείου παραμένουν κλειςτέσ και κανένα 

άτομο , πλην των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να παραβρίςκεται εντόσ του 

ςχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίασ τησ ςχολικήσ μονάδασ, χωρίσ άδεια. 
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ΙΑ. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

 

 
Υπουργείο Παιδείασ και Θρηςκευμάτων 

(Υ.ΠΑΙ.Θ.) 
www.minedu.gov.gr 

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη 
http://eclass.sch.gr 

Ινςτιτούτο Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ (Ι.Ε.Π.)      
www.iep.edu.gr 

 

Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 
www.e-yliko.gr 

 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) 
 

www.iep.edu.gr 
 

Εκπαιδευτική Τηλεόραςη 
http://www.edutv.gr 

 

Ινςτιτούτο Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ (Ι.Ε.Π.) 
www.iep.edu.gr 

 

Αςφαλήσ πλοήγηςη ςτο Διαδίκτυο 
www.cyberkid.gov.gr 

 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) 

www.sch.gr 
 
 

 

 
Διαδραςτικά Σχολικά Βιβλία 

http://e-books.edu.gr 
 

 
Ψηφιακά Αποθετήρια Ανοικτών 

Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο» 
http://photodentro.edu.gr 

 
Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για 

μαθητέσ και εκπαιδευτικούσ 
https://4all.e-me.edu.gr 
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