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1. Κανζνα μζλοσ τθσ Μακθτικισ Κοινότθτασ δεν ζχει το δικαίωμα να προςβάλει άλλο μζλοσ, να χειροδικιςει 
ι να αςκιςει οποιαςδιποτε μορφισ βία ι απειλι για κανζνα λόγο. Πταν δε αυτό γίνεται αγνοώντασ κάκε μορφι 
ςυςτάςεων ςυςτθματικά και ςυνειδθτά είτε εντόσ είτε εκτόσ του Σχολείου, αποτελεί τον οριςμό του Bullying και 
ωσ τζτοια ςυμπεριφορά αντιμετωπίηεται. 
 
2. α. Οι μακθτζσ-τριεσ κατά τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ τοποκετοφνται ςτα κρανία αρχικά με απόλυτθ 
αλφαβθτικι ςειρά χωρίσ αποκλίςεισ, για αποφυγι κοινωνικών αποκλειςμών. 
β.  Κάκε διδάςκων δφναται να τοποκετεί ςτα κρανία τουσ μακθτζσ όπωσ αυτόσ κρίνει ώςτε να διδάξει 
απρόςκοπτα το μάκθμά του. 
 
 
3.        Οι πόρτεσ των αικουςών διδαςκαλίασ κλειδώνονται από τουσ διδάςκοντεσ κατά τθ λιξθ του μακιματοσ και 
ανοίγονται από αυτοφσ κατά τθν ζναρξθ. 
 
4. Σε κάκε τμιμα ορίηονται από τον/τθν υπεφκυνο εκπαιδευτικό επιμελθτζσ οι οποίοι μεριμνοφν για τθν 
κακαριότθτα και αεριςμό τθσ αίκουςασ και φροντίηουν ώςτε να μθν υπάρχουν άλλοι μακθτζσ εντόσ τθσ αικοφςθσ 
τθν ώρα του διαλείμματοσ, ςε περίπτωςθ που για κάποιο λόγο θ αίκουςα μείνει ξεκλείδωτθ. Σε διαφορετικι 
περίπτωςθ κυμίηουν ςτον διδάςκοντα να κλειδώςει τθν πόρτα εάν δεν το ζπραξε. 
 
5. Μακθτισ-τρια που προκαλεί εςκεμμζνα ηθμία επιβαρφνεται με το κόςτοσ αποκατάςταςθσ. Αν ςε 
προκαλοφμενθ ηθμία δεν αναλαμβάνει κανζνασ τθν ευκφνθ τότε το κόςτοσ αποκατάςταςθσ επιβαρφνει τουσ 
εμπλεκόμενουσ ςτθν τζλεςθ τθσ ηθμίασ ι το ταμείο του τμιματοσ αν αυτι γίνει εντόσ τθσ αικοφςθσ διδαςκαλίασ. 
 
6. Κθδεμόνασ μακθτι-τριασ που πρόκειται να απουςιάςει υποχρεοφται από τθ ςχετικι νομοκεςία να 
ενθμερώςει το ςχολείο. Μακθτισ-τρια που με δικι του υπαιτιότθτα αργεί κατά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ, δε 
μπαίνει ςτο μάκθμα τθσ πρώτθσ διδακτικισ ώρασ και ενθμερώνεται ο κθδεμόνασ του.   
 
7. Δεν επιτρζπεται από τθ ςχετικι νομοκεςία το κάπνιςμα ςτο χώρο του ςχολείου. 
 
8. Δεν επιτρζπεται από τθ ςχετικι νομοκεςία θ διανομι οποιουδιποτε υλικοφ εντφπου ι όχι, όπωσ και 
οποιαςδιποτε μορφισ εμπορίασ προϊόντων εντόσ  του χώρου του ςχολείου χωρίσ τθ γνώςθ του Δ/ντι ι του 
Συλλόγου διδαςκόντων. 
 
9. α. Δεν επιτρζπεται από τθ ςχετικι νομοκεςία θ χριςθ κινθτών τθλεφώνων από τουσ μακθτζσ- τριεσ 
ςτο χώρο του ςχολείου. 
β. Κάκε μακθτισ-τρια οποιαδιποτε ςτιγμι ακόμα και τθν ώρα του μακιματοσ αν νοιώςει τθν ανάγκθ να 
επικοινωνιςει με τουσ γονείσ του για τουσ δικοφσ του λόγουσ, ηθτά άδεια να πάει ςτο γραφείο του Δ/ντι (χωρίσ να 
αναφζρει το λόγο) και να τθλεφωνιςει ςτουσ γονείσ του-τθσ.  
γ. Αν κάποιοσ κθδεμόνασ ηθτιςει να επικοινωνιςει εκτάκτωσ για ςοβαροφσ λόγουσ με το παιδί του, μπορεί 
να πάρει οποιαδιποτε ςτιγμι τθλζφωνο και το παιδί κα κλθκεί ακόμα και αν ζχει μάκθμα να ζρκει ςτο γραφείο 
του Δ/ντι για μιλιςει με τον κθδεμόνα του. 
Σε κάκε περίπτωςθ ο μακθτισ και ο κθδεμόνασ ςυνομιλοφν χωρίσ τθν παρουςία τρίτου. 
 
 
10. Δεν επιτρζπεται από τθ ςχετικι νομοκεςία αποχώρθςθ από το ςχολείο χωρίσ ενθμζρωςθ-άδεια από το 
Δ/ντι και τθ ςυγκατάκεςθ του κθδεμόνα. 


