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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Βασικές αρχές που διέπουν τους εσωτερικούς κανονισμούς του Γυμνασίου Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄ - Πλατύ:
Α) Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
(ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 (Ν.243/1990) - ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Άρθρο 16
1. Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης
επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην
αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του.
2. Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το νόμο έναντι τέτοιων επεμβάσεων ή
προσβολών.
Άρθρο 19
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά,
κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε
μορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή πνευματικών, εγκατάλειψης ή
παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό
την επιμέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή των νόμιμων
εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν εμπιστευθεί.
Άρθρο 28
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση
και, ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη
βάση της ισότητας των ευκαιριών: Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική
και δωρεάν για όλους.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της
σχολικής πειθαρχίας με τρόπο που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως
ανθρώπινου όντος, και σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 29
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να
αποσκοπεί:
α. Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή
ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του.
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β. Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις
ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
γ. Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη
γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες, καθώς και του σεβασμού του για τις εθνικές
αξίες της χώρας στην οποία ζει, της χώρας από την οποία μπορεί να κατάγεται και για
τους πολιτισμούς που διαφέρουν από το δικό του.
δ. Στην προετοιμασία του παιδιού για μία υπεύθυνη ζωή σε μία ελεύθερη κοινωνία
μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα
σε όλους του λαούς και τις εθνικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και στα
πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής.
Άρθρο 36
1. Τα Συμβαλλόμενα κράτη προστατεύουν το παιδί από κάθε μορφή εκμετάλλευσης
επιβλαβή για οποιαδήποτε πλευρά της ευημερίας του.
Β) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΑΝ, ΑΡ. ΦΑΚ. 7.19.04.16.1, Π.Ι. 12.10, ΘΕΜΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), στο πλαίσιο της
πολιτικής του για πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της παραβατικότητας και της
βίας στο σχολείο, προσκαλεί τις σχολικές μονάδες να αξιοποιήσουν το περιεχόμενο της
παρούσας εγκυκλίου, ώστε να αναπτύξουν τη δική τους πολιτική για την πρόληψη και
διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού. Αναμένεται ότι οι σχολικές μονάδες θα επιδείξουν και
θα καλλιεργήσουν την αρχή της μηδενικής ανοχής απέναντι στο φαινόμενο αυτό.
Γ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016:
Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
Με βάση τα πιο πάνω, ο Καθηγητικός Σύλλογος, το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων επικυρώνουν τους ακόλουθους εσωτερικούς
κανονισμούς για ισχύ από τις 17 Οκτωβρίου 2022. Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2022 θα γίνεται
προειδοποίηση στους/στις μαθητές/τριες που παραβαίνουν τους εσωτερικούς κανονισμούς και
άμεση ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων τους.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. Μηδενική ανοχή στη σωματική βία:
1.1. Η άσκηση σωματικής βίας απέναντι σε άλλο παιδί ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο
άτομο στον σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και η απάντηση στη βία με βία
τιμωρούνται αυτόματα με 1 ημέρα αποβολή.
1.2. Η πρόκληση βλάβης λόγω άσκησης σωματικής βίας απέναντι σε άλλο παιδί ή/και
εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και η
απάντηση στην πρόκληση βλάβης με πρόκληση βλάβης τιμωρούνται αυτόματα με 2
ημέρες αποβολή.
1.3. Η κατ’ επανάληψη άσκηση σωματικής βίας ή/και η πρόκληση βλάβης λόγω άσκησης
σωματικής βίας απέναντι σε άλλο παιδί ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον
σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και η απάντηση στη βία με βία ή/και στην
πρόκληση βλάβης με πρόκληση βλάβης τιμωρούνται αυτόματα με 4 ημέρες αποβολή.
1.4. Η κατά συρροή άσκηση σωματικής βίας ή/και η πρόκληση βλάβης λόγω άσκησης
σωματικής βίας απέναντι σε άλλο παιδί ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον
σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και η απάντηση στη βία με βία ή/και στην
πρόκληση βλάβης με πρόκληση βλάβης τιμωρούνται αυτόματα με 4 ημέρες αποβολή.
1.5. Όλες οι πιο πάνω περιπτώσεις (1.1.-1.4) παραπέμπονται και στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο.
1.6. Η ενθάρρυνση ή/και παρότρυνση ή/και υποκίνηση άλλων παιδιών με οποιοδήποτε
λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο, ούτως ώστε να ασκήσουν σωματική βία σε άλλο παιδί
ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον σχολικό χώρο τιμωρείται αυτόματα με 2
ημέρες αποβολή.
1.7. Η συμβολή στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με διάλογο και δημοκρατική
ανταλλαγή απόψεων ή/και η αναζήτηση βοήθειας από εκπαιδευτικούς ή/και τη
Σχολική Σύμβουλο για να επιλυθούν δημοκρατικά οι διαφορές επαινείται και
ανταμείβεται με έκδοση σχετικού πιστοποιητικού στο τέλος της σχολικής χρονιάς που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως συστατική επιστολή, αν οι κάτοχοί τους το
επιθυμούν.
2. Μηδενική ανοχή στη λεκτική βία:
2.1. Η χρήση λεκτικής βίας απέναντι σε άλλο παιδί ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο
στον σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και η απάντηση στη λεκτική βία με λεκτική
βία τιμωρούνται αυτόματα με 1 ημέρα αποβολή.
2.2. Η πρόκληση ηθικής βλάβης λόγω χρήσης λεκτικής βίας απέναντι σε άλλο παιδί ή/και
εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και η
απάντηση στην πρόκληση ηθικής βλάβης με πρόκληση ηθικής βλάβης τιμωρούνται
αυτόματα με 2 ημέρες αποβολή.
2.3. Η κατ’ επανάληψη χρήση λεκτικής βίας ή/και η πρόκληση ηθικής βλάβης λόγω
χρήσης λεκτικής βίας απέναντι σε άλλο παιδί ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο
στον σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και η απάντηση στη λεκτική βία με λεκτική
βία ή/και στην πρόκληση ηθικής βλάβης με πρόκληση ηθικής βλάβης τιμωρούνται
αυτόματα με 4 ημέρες αποβολή.
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2.4. Η κατά συρροή χρήση λεκτικής βίας ή/και η πρόκληση ηθικής βλάβης λόγω χρήσης
λεκτικής βίας απέναντι σε άλλο παιδί ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον
σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και η απάντηση στη λεκτική βία με λεκτική βία
ή/και στην πρόκληση ηθικής βλάβης με πρόκληση ηθικής βλάβης τιμωρούνται
αυτόματα με 4 ημέρες αποβολή.
2.5. Η ενθάρρυνση ή/και παρότρυνση ή/και υποκίνηση άλλων παιδιών με οποιοδήποτε
λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο, ούτως ώστε να ασκήσουν λεκτική βία τιμωρείται
αυτόματα με 1 ημέρα αποβολή.
2.6. Η ειρηνική επίλυση των διαφορών με σεβασμό και ευγένεια ή/και η αναζήτηση
βοήθειας από εκπαιδευτικούς για να επιλυθούν δημοκρατικά οι διαφορές επαινείται.
3. Μηδενική ανοχή στην εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά:
3.1. Η εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά απέναντι σε άλλο παιδί ή/και
εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και η
απάντηση με την ίδια συμπεριφορά τιμωρούνται αυτόματα με 1 ημέρα αποβολή.
3.2. Η πρόκληση ηθικής βλάβης λόγω εκφοβιστικής και απειλητικής συμπεριφοράς
απέναντι σε άλλο παιδί ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον σχολικό χώρο, για
οποιοδήποτε λόγο, και η απάντηση στην πρόκληση ηθικής βλάβης με πρόκληση
ηθικής βλάβης τιμωρούνται αυτόματα με 2 ημέρες αποβολή.
3.3. Η κατ’ επανάληψη εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά ή/και η πρόκληση
ηθικής βλάβης λόγω εκφοβιστικής και απειλητικής συμπεριφοράς απέναντι σε άλλο
παιδί ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο,
και η απάντηση στην εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά με τον ίδιο τρόπο
ή/και στην πρόκληση ηθικής βλάβης με πρόκληση ηθικής βλάβης τιμωρούνται
αυτόματα με 4 ημέρες αποβολή.
3.4. Η κατά συρροή εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά ή/και η πρόκληση ηθικής
βλάβης λόγω εκφοβιστικής και απειλητικής συμπεριφοράς απέναντι σε άλλο παιδί
ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και
η απάντηση στην εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά με τον ίδιο τρόπο ή/και
στην πρόκληση ηθικής βλάβης με πρόκληση ηθικής βλάβης τιμωρούνται αυτόματα με
4 ημέρες αποβολή.
3.5. Όλες οι πιο πάνω περιπτώσεις (3.1.-3.4) παραπέμπονται και στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο.
3.6. Η ενθάρρυνση ή/και παρότρυνση ή/και υποκίνηση άλλων παιδιών με οποιοδήποτε
λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο, ούτως ώστε να συμπεριφερθούν με τρόπο εκφοβιστικό
και απειλητικό τιμωρείται αυτόματα με 2 ημέρες αποβολή.
3.7. Ο σεβασμός απέναντι στη διαφορετικότητα και η προσπάθεια για να εκμηδενιστούν
οι διακρίσεις και ο ρατσισμός επαινείται.
4. Μηδενική ανοχή στην προσβλητική, ρατσιστική και περιθωριοποιητική
συμπεριφορά:
4.1. Η προσβλητική, ρατσιστική και περιθωριοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε άλλο
παιδί ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο,
και η απάντηση με την ίδια συμπεριφορά τιμωρούνται αυτόματα με 1 ημέρα αποβολή.
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4.2. Η πρόκληση ηθικής βλάβης λόγω προσβλητικής, ρατσιστικής και περιθωριοποιητικής
συμπεριφοράς απέναντι σε άλλο παιδί ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον
σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και η απάντηση στην πρόκληση ηθικής βλάβης
με πρόκληση ηθικής βλάβης τιμωρούνται αυτόματα με 2 ημέρες αποβολή.
4.3. Η κατ’ επανάληψη προσβλητική, ρατσιστική και περιθωριοποιητική συμπεριφορά
ή/και η πρόκληση ηθικής βλάβης λόγω προσβλητικής, ρατσιστικής και
περιθωριοποιητικής συμπεριφοράς απέναντι σε άλλο παιδί ή/και εκπαιδευτικό ή/και
άλλο άτομο στον σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και η απάντηση στην
προσβλητική, ρατσιστική και περιθωριοποιητική συμπεριφορά με τον ίδιο τρόπο ή/και
στην πρόκληση ηθικής βλάβης με πρόκληση ηθικής βλάβης τιμωρούνται αυτόματα με
4 ημέρες αποβολή.
4.4. Η κατά συρροή προσβλητική, ρατσιστική και περιθωριοποιητική συμπεριφορά ή/και
η πρόκληση ηθικής βλάβης λόγω προσβλητικής, ρατσιστικής και περιθωριοποιητικής
συμπεριφοράς απέναντι σε άλλο παιδί ή/και εκπαιδευτικό ή/και άλλο άτομο στον
σχολικό χώρο, για οποιοδήποτε λόγο, και η απάντηση στην προσβλητική, ρατσιστική
και περιθωριοποιητική συμπεριφορά με τον ίδιο τρόπο ή/και στην πρόκληση ηθικής
βλάβης με πρόκληση ηθικής βλάβης τιμωρούνται αυτόματα με 4 ημέρες αποβολή.
4.5. Η ενθάρρυνση ή/και παρότρυνση ή/και υποκίνηση άλλων παιδιών με οποιοδήποτε
λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο, ούτως ώστε να συμπεριφερθούν με τρόπο προσβλητικό,
ρατσιστικό και περιθωριοποιητικό τιμωρείται αυτόματα με 1 ημέρα αποβολή.
4.6. Ο σεβασμός απέναντι στη διαφορετικότητα και η προσπάθεια για να εκμηδενιστούν
οι διακρίσεις και ο ρατσισμός επαινείται.
5. Ευπρεπής εμφάνιση, η οποία συνάδει με τη μαθητική ιδιότητα:
5.1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ
5.1.1. Στολή Μαθητών: Παντελόνι γκρίζο κασμίρι ή μαύρο τζιν χωρίς σχισίματα.
Πουκάμισο άσπρο με μακρύ μανίκι. Μπουφάν ή σακάκι σκούρο μπλε ή μαύρο ή
γκρίζο χωρίς διακριτικά. Τρικό ή φούτερ μπλε ή μαύρο V καρέ ή round neck χωρίς
διακριτικά. Φανέλα άσπρη ή μαύρη χωρίς διακριτικά. Παπούτσια μαύρα ή
αθλητικά.
5.1.2. Σημείωση: Κατά τους κρύους μήνες επιτρέπονται: Κλασικές αθλητικές φόρμες
(γκρίζες, μπλε ή μαύρες) χωρίς διακριτικά. Εσάρπες, κασκόλ, σκούφος (εκτός της
τάξης) μπλε ή μαύρου ή γκρίζου χρώματος, χωρίς διακριτικά σήματα ή σήματα
αθλητικών ομάδων.
5.1.3. Στολή Μαθητριών: Γκρίζα φούστα κασμίρι με ή χωρίς πιέτες και μήκος μέχρι
το γόνατο. Παντελόνι γκρίζο κασμίρι ή μαύρο τζιν (όχι κολάν, όχι κατώμεσο ή
παντελόνι με σχισίματα). Πουκάμισο άσπρο με μακρύ μανίκι. Τρικό ή φούτερ
μπλε ή μαύρο V καρέ ή round neck χωρίς διακριτικά. Μπουφάν ή σακάκι σκούρο
μπλε ή μαύρο ή γκρίζο χωρίς διακριτικά. Φανέλα άσπρη ή μαύρη χωρίς
διακριτικά. Παπούτσια μαύρα ή αθλητικά.
5.1.4. Σημείωση: Κατά τους κρύους μήνες επιτρέπονται: Κλασικές αθλητικές φόρμες
(γκρίζες, μπλε ή μαύρες) χωρίς διακριτικά (όχι κολάν). Εσάρπες, κασκόλ,
σκούφος (εκτός της τάξης) μπλε ή μαύρου ή γκρίζου χρώματος, χωρίς διακριτικά
σήματα ή σήματα αθλητικών ομάδων.
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5.2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ
5.2.1. Στολή αγοριών: γκρίζο παντελόνι κασμίρι, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα,
μαύρα παπούτσια.
5.2.2. Στολή κοριτσιών: γκρίζα φούστα κασμίρι με ή χωρίς πιέτες ή γκρίζο παντελόνι
κασμίρι, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα, μαύρα παπούτσια.
5.3. ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
5.3.1. Στολή Μαθητών: Φανέλα άσπρη round neck με κοντό μανίκι. Παντελονάκι
μαύρο ή σκούρο μπλε. Φόρμα μπλε, γκρίζα ή μαύρη. Παπούτσια αθλητικά
5.3.2. Στολή Μαθητριών: Φανέλα άσπρη round neck με κοντό μανίκι. Παντελονάκι ή
κολάν μαύρο ή γκρίζο ή μπλε σκούρο μέχρι το γόνατο ή μακρύ. Φόρμα μπλε,
γκρίζα ή μαύρη. Παπούτσια αθλητικά
5.4. Παρέκκλιση από την καθημερινή στολή συνεπάγεται την 1η φορά παρατήρηση και τη
2η φορά επίπληξη και ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων. Από την 3η φορά και μετά
η παρέκκλιση τιμωρείται κάθε φορά με 1 ημέρα αποβολή, αυτόματα.
5.5. Η τήρηση των κανονισμών που αφορούν τη στολή επαινείται.
6. Σεβασμός των προσωπικών δεδομένων:
6.1. Οι μαθητές/τριες, που έχουν άδεια από τους γονείς/κηδεμόνες τους για να φέρνουν
κινητό τηλέφωνο στο σχολείο, κατά την ώρα των μαθημάτων ή/και των
αναπληρώσεων ή/και των σχολικών εκδηλώσεων οφείλουν να το έχουν στην τσάντα
τους, απενεργοποιημένο.
6.2. Χρήση κινητού τηλεφώνου στην τάξη ή/και τοποθέτηση του κινητού τηλεφώνου στο
θρανίο ή εκτός τσάντας κατά την ώρα του μαθήματος ή/και της αναπλήρωσης ή/και
σχολικής εκδήλωσης συνεπάγεται την 1η φορά παρατήρηση και τη 2η φορά επίπληξη
και ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων. Από την 3η φορά και μετά τιμωρείται με 1
ημέρα αποβολή, αυτόματα.
6.3. Χρήση κινητού τηλεφώνου ή/και άλλης συσκευής για ηχογράφηση ή βιντεογράφηση
οποιουδήποτε άλλου ατόμου βρίσκεται στο σχολικό χώρο τιμωρείται αυτόματα με 1
μέρα αποβολή.
6.4. Η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων άλλων ατόμων σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ή/και άλλα μέσα, χωρίς την άδειά τους, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό
παράπτωμα και τιμωρείται αυτόματα με 2 ημέρες αποβολή την 1η φορά και 4 ημέρες
αποβολή τη 2η φορά.
6.5. Η κατ’ επανάληψη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων άλλων ατόμων σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ή/και άλλα μέσα, χωρίς την άδειά τους τιμωρείται αυτόματα με
4 ημέρες αποβολή και παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
6.6. Η ενθάρρυνση ή/και παρότρυνση ή/και υποκίνηση άλλων παιδιών με οποιοδήποτε
λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο, ούτως ώστε να δημοσιοποιήσουν προσωπικά δεδομένα
τιμωρείται αυτόματα με 1 ημέρα αποβολή.
6.7. Ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων των άλλων επαινείται.
7. Διασφάλιση του δικαιώματος στη μάθηση
7.1. Η καθυστερημένη προσέλευση στην τάξη αποβαίνει εις βάρος της διαδικασίας της
μάθησης, γι’ αυτό και δεν επιτρέπεται. Κάθε 3 καθυστερήσεις σημειώνεται απουσία 1
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περιόδου. Για κάθε 10 καθυστερήσεις που γίνονται εξ υπαιτιότητας του μαθητή
επιβάλλεται 1 ημέρα αποβολή αυτόματα.
Ημερομηνία: 7 Οκτωβρίου 2022
Οι πιο πάνω κανονισμοί εγκρίνονται και επικυρώνονται από τον Σύνδεσμο Γονέων και
Κηδεμόνων, το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και τον Καθηγητικό Σύλλογο, όπως
προσυπογράφεται από τους/τις ακόλουθους/ες :
1. Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων

Παναγιώτης Κυριακίδης
2. Πρόεδρος Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου

Ελεάνα Κολοκάση
3. Πρόεδρος Καθηγητικού Συλλόγου

Δρ Ελένη Δαμιανίδου
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