
    ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3ου ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ 

Το 3ο ΕΚ Αθηνών εξυπηρετεί, για τα εργαστηριακά μαθήματα, τους μαθητές/μαθήτριες 

του 1ου ΕΠΑ.Λ Ηλιούπολης για το λόγω αυτό λειτουργεί από τις 08:15 – 14:00. 

Οι μαθητές/μαθήτριες υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στα εργαστήρια. 

Αν κάποιοι μαθητές/μαθήτριες καθυστερήσουν και η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους 

για τους οποίους δεν ευθύνονται οι ίδιοι, όπως για παράδειγμα καθυστέρηση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς, οφείλουν να απευθύνονται στον/στην διδάσκοντα 

καθηγητή/καθηγήτρια, που θα κρίνει αν θα εισέλθουν στην τάξη. 

Κανένας μαθητής/μαθήτρια δεν μπορεί να βγει έξω από τον προαύλιο χώρο ή να 

αποχωρήσει από το σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος του. Αν προκύψει σοβαρός 

λόγος υγείας ή προσωπικός ή οικογενειακός λόγος και χρειαστεί να αποχωρήσει ο/η 

μαθητής/μαθήτρια, θα πρέπει να δοθεί άδεια από το Διευθυντή/Διευθύντρια και να 

ενημερωθεί ο/η γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/μαθήτριας για να παραλάβει το παιδί 

του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο. 

    Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα, λόγω της απουσίας 

του καθηγητή/καθηγήτριας ή για άλλο λόγο, οι μαθητές/μαθήτριες δεν πρέπει να ενοχλούν 

τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριες τους και τους καθηγητές/καθηγήτριες που διδάσκουν 

εκείνη την ώρα. Απευθύνονται στον/στην Υπεύθυνο/Υπεύθυνη Τομέα ο/η οποίος/οποία 

φροντίζει να τους απασχολήσουν δημιουργικά, με τη βοήθεια του/της 

εφημερεύοντος/εφημερεύουσας καθηγητή/καθηγήτριας. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, τα εργαστήρια κλειδώνονται και οι 

μαθητές/μαθήτριες οδηγούνται στο προαύλιο. 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος εξωσχολικών εντός του συγκροτήματος. 

Η κεντρική πύλη εισόδου του σχολικού συγκροτήματος (ΕΠΑ.Λ, Ε.Κ.) είναι αυτή στον 

παράδρομο της Λ. Βουλιαγμένης. Προκειμένου να διευκολύνεται η προσέλευση και η 

αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών, προς και από το συγκρότημα, η βοηθητική πύλη επί 

της Εθνάρχου Μακαρίου, θα κλείνει με ευθύνη του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού μετά την 

προσέλευση των μαθητών/μαθητριών και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της 2ης 

διδακτικής ώρας και θα ανοίγει, επίσης με ευθύνη του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού, μετά 

τη λήξη του τελευταίου διαλείμματος.   



Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφηση στους 

χώρους του ΕΚ, εκτός περιπτώσεων που εντάσσονται σε εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

Σε όλους τους χώρους του ΕΚ απαγορεύεται το κάπνισμα. 

Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να σέβονται τη γνώμη, την ιδιαίτερη προσωπικότητα και τις 

πεποιθήσεις ή αντιλήψεις των άλλων. Οφείλουν να εκδηλώνουν πάντοτε σεβασμό και 

εκτίμηση προς τους καθηγητές/καθηγήτριες, τους συμμαθητές/συμμαθήτριες τους και όλο 

το προσωπικό του σχολείου. Δεν επιτρέπονται οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και πολύ 

περισσότερο, η σωματική και ψυχολογική βία κατά των συμμαθητών/συμμαθητριών τους. 

Πρέπει να αποφεύγουν τις διενέξεις με τους συμμαθητές/συμμαθήτριες τους και να λύνουν 

τις οποιεσδήποτε διαφορές τους με τον διάλογο. 

 Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, καταφεύγουν 

στον/στην εφημερεύοντα/εφημερεύουσα καθηγητή/καθηγήτρια, ή στον/στην 

Υπεύθυνο/Υπεύθυνη Τομεά ή τέλος στον Διευθυντή/Διευθύντρια. 

Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες - εκδηλώσεις 

του ΕΚ, παίρνοντας πρωτοβουλίες, προβάλλοντας ιδέες, και έχοντας την ευθύνη της 

υλοποίησης τους. 

Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε εργαστήριο 

και να σέβονται την καθαριότητα σε όλους τους χώρους του ΕΚ. Κάθε υλική ζημιά επιβαρύνει 

τους γονείς ή τους κηδεμόνες του μαθητή/μαθήτριας. 

 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 


