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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

1. Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο 10΄ πριν το χτύπημα του κουδουνιού (δηλαδή 08:05΄το πρωί, μέχρι – 

το αργότερο – 08:15΄). 

2. Προς αποφυγή ατυχημάτων δεν επιτρέπεται οι μαθητές να εισέρχονται στην αυλή του σχολείου με δίκυκλα 

(μηχανάκια) 

3. Η είσοδος των μαθητών στο 15
ο
  ΕΠΑ.Λ. γίνεται, στην αυλή του νέου κτηρίου, από την είσοδο της οδού 

Κατσιμίδη. Για κανέναν άλλο λόγο, εκτός εάν πρόκειται να μεταβεί ολόκληρο το τμήμα για το μάθημα της 

γυμναστικής, δεν επιτρέπεται μαθητές να διέρχονται από το τούνελ που συνδέει τα δύο κτίρια και να 

βρίσκονται στην αυλή του άλλου κτιρίου.  

4. Μετά την είσοδο του καθηγητή και των μαθητών στις αίθουσες  σε κανέναν μαθητή  δεν επιτρέπεται να 

εισέλθει  στην τάξη, αλλά παραμένει στην αυλή και εισέρχεται μετά το διάλειμμα της 1
ης

 ώρας. 

5. Για την προσωπική ασφάλειά τους, οι μαθητές παραμένουν στην αυλή του σχολείου κατά την διάρκεια των 

διαλειμμάτων ή των κενών. 

6. Σε περίπτωση ωριαίας αποβολής οι μαθητές που αποβλήθηκαν από το μάθημα προσέρχονται, απαραιτήτως, 

στο γραφείο του διευθυντή και απασχολούνται σε εργασία του σχολείου. 

7. Για τη σωστή προσήλωση των μαθητών στη διδακτική διαδικασία, κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν 

επιτρέπεται η χρήση φορητών συσκευών αναπαραγωγής  μουσικής με ακουστικά (καλωδιακά ή μη).  

8. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται η λειτουργία κινητών τηλεφώνων (εγκύκλιοι 

132328/Γ2/7-12-2006 και 100533/Γ2/4-9-2012 του Υπουργείου Παιδείας). 

9. Προσοχή! «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ». Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε όλους 

του χώρους του σχολείου (Νόμος 3730/2008). 

10. Οι μαθητές να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς του καθηγητές, του εργαζομένους στο σχολικό 

συγκρότημα και στους συμμαθητές τους. Να μην προβαίνουν σε ανώφελους διαπληκτισμούς μεταξύ τους. 

11. Η εμφάνιση των μαθητών να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων και του όρους 

ασφαλείας των εργαστηρίων. 

12. Η καθαριότητα, το συχνό πλύσιμο των  χεριών και η υγιεινή είναι προσωπική ευθύνη των μαθητών. 

13. Η διατήρηση των σχολικών χώρων σε καλή και καθαρή κατάσταση αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή 

λειτουργία του σχολείου – καθώς προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον – και είναι ευθύνη όλων των μελών 

της σχολικής κοινότητας. 

14. Δεν επιτρέπεται το γράψιμο συνθημάτων στους τοίχους του σχολικού κτιρίου, καθώς και τοποθέτηση 

διαφόρων ανακοινώσεων και πληροφοριών. Τα προεδρεία των μαθητικών κοινοτήτων τοποθετούν τις 

ανακοινώσεις που αφορούν τους μαθητές στην ειδική πινακίδα των μαθητικών κοινοτήτων που βρίσκεται 

στο ισόγειο.  

15. Για την τακτική ή μη φοίτηση του μαθητή την ευθύνη έχει εξ’ ολοκλήρου ο κηδεμόνας (ή ο ίδιος όταν είναι 

ενήλικος).  Η Διεύθυνση του σχολείου ειδοποιεί τον κηδεμόνα με επιστολή στην  περίπτωση που ο μαθητής 

απουσιάζει συστηματικά και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση αυθαίρετης απουσίας από 

οποιαδήποτε διδακτική ώρα. 

16. Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών καθηγητής κάθε τμήματος, αφού 

ενημερώσει το Διευθυντή, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη είκοσι δύο (22) απουσίες δικαιολογημένες ή 

αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία 

στέλνεται με την φροντίδα του ΕΠΑ.Λ. από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε. 



Με την ίδια επιστολή ο κηδεμόνας  ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση 

του μαθητή στη περίπτωση που είναι ενήλικος. 

17. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, κατά τις ώρες 

λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ., για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό 

ενυπόγραφο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή. Η επιστολή της προηγούμενης παραγράφου 

αποστέλλεται στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευσή του ή όχι στο ΕΠΑ.Λ. και είναι ανεξάρτητη 

από το ενυπόγραφο σημείωμα. 

18. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το ΕΠΑ.Λ. περισσότερο από δύο 

συνεχόμενες ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη εργάσιμη 

μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ., βεβαίωση γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή 

σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της 

ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. 

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καταχωρίζονται ως 

εκπρόθεσμα και τίθενται υπόψη του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και 

καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραίτητα. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθένειας ή 

άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται 

από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ. Με τον 

τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος 

19. Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες μαθητών όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του 

διευθυντή ή των υποδιευθυντών σε ώρες (μεμονωμένες ή συνεχείς) του ημερησίου προγράμματος 

λειτουργίας του σχολείου. Επίσης, δε δικαιολογούνται απουσίες κατά την ομαδική απομάκρυνση μαθητών 

από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο και με δική τους υπαιτιότητα. 

20. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο και από την 

επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών 

απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για την απόκτηση πτυχίου 

απαιτείται Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης, που είναι 

γραπτώς εξεταζόμενα τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από αυτά ο βαθμός ετήσιας 

επίδοσης να μην είναι μικρότερος του οκτώ (08).  

21. Η παρουσία του μαθητή είναι απαραίτητη σε κάθε Σχολική Εκδήλωση (εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις 

κλπ.). Στην περίπτωση απουσίας καταχωρούνται όλες οι απουσίες της ημέρας εκτός αν η Διεύθυνση κρίνει 

ότι η συμμετοχή του μαθητή είναι αδύνατη.  

22. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και 

απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:  

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, 

ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).  

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) για τα 

ημερήσια ΕΠΑ.Λ., υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή 

οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 

485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-1983).  

γ) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει 

επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δεκατέσσερις (114) έως εκατόν εξήντα 

τέσσερις (164) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των πενήντα (50) απουσίες του είναι 

δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του 

κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος 

Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών 

των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιοτάτη.  

δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού 

απουσιών, εφ’ όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη 

συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού.   

ε) Για τους μαθητές που απαλλάσσονται από μαθήματα Γενικής Παιδείας τα παραπάνω όρια 

μειώνονται αναλογικά 

23. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες (όλες 

αδικαιολόγητες) και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές των 

οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στην ίδια 

τάξη.  

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ 15
ου 

ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


