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Εμφάνιση

 ΕΠΙΣΗΜΗ  ΣΤΟΛΗ

 Μαθητές: Μαθήτριες:

 Παντελόνι: Γκρίζο Φούστα: Γκρίζα

 Πουκάμισο: Άσπρο Πουκάμισο: Άσπρο

 Γραβάτα: Μπλε Γραβάτα: Μπλε

 Παπούτσια: Μαύρα Παπούτσια: Μαύρα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Καθημερινή Στολή

 Παντελόνι/φούστα: Γκρίζου χρώματος, μάλλινο ή 

συνθετικό ή τζιν μπλε σκούρο ή μαύρο χωρίς επιγραφές ή 

/ και σκισίματα. 

 Πουκάμισο/φανέλα:  Λευκό πουκάμισο ή φανέλα γκρίζου, 

μάυρου, μπλε ή άσπρου χρώματος χωρίς επιγραφές ή/ 

και σκισίματα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΛΑΝ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Στολή για τους φθινοπωρινούς ή 

Χειμερινούς μήνες

 Πουλόβερ ή φούτερ ή σακάκι ή μπουφάν

μπλε, γκρίζου ή μαύρου χρώματος, απλό μονόχρωμο, χωρίς 

λωρίδες άλλου χρώματος ή γράμματα ή σχέδια ή επιγραφές. Τα 

λογότυπα που απεικονίζουν τη μάρκα (φίρμα) του σακακιού 

επιτρέπονται, αν είναι σε διακριτικό μέγεθος μέχρι 10cm.

Οι μαθητές μπορούν να φορούν σκούφο ή σάρπα, όμως έξω 

από την τάξη με τους ίδιους χρωματισμούς όπως πιο πάνω.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ 

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Εξεζητημένη ή προκλητική ή μη ευπρεπής 

εμφάνιση

Για μαθητές:

 Κοντές ή αμάνικες φανέλες/ενδυμασίες

 Πολύ μακριά ή ατημέλητα μαλλιά

 Περίεργα κουρέματα ή κομμώσεις

 Μούσια ή γένια

 Δακτυλίδια και διακοσμητικές καδένες

 Παντός είδους σκουλαρίκια

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Εξεζητημένη ή προκλητική ή μη ευπρεπής 

εμφάνιση

Για τις μαθήτριες:

 Κοντές ή αμάνικες φανέλες/ενδυμασίες

 Πολλά ή φανταχτερά κοσμήματα

 Μακριά βαμμένα νύχια

 Βαμμένα μαλλιά

 Εξεζητημένα κτενίσματα

 Μακιγιαρισμένο πρόσωπο

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Καινοτομίες – Αλλαγές (κυρίως για 

μαθητές Α΄ Λυκείου)

 Ηλεκτρονική Διοίκηση

 Μουσικό Κουδούνι (Gong)

 Πινακίδα μαθητών – Ανακοινώσεις – ΚΜΣ - Διαγωνισμοί

 Διακίνηση μαθητών - Τουαλέτες

 Κάπνισμα

 Άδειες Εισόδου (όταν ο μαθητής για οποιονδήποτε λόγο δεν 
προσέλθει την 1η περίοδο)

 Άδειες Εξόδου

 Τουαλέτες

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Προσέλευση στην τάξη
Η καθυστέρηση (χωρίς άδεια) αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα

 Ο μαθητής σημειώνεται στο απουσιολόγιο (λεπτά απουσίας). 

 Αν η καθυστέρηση είναι από 20 λεπτά και πάνω αυτόματα καταχωρείται 
από το σύστημα ως αδικαιολόγητη απουσία. 

 Πρώτες 4 καθυστερήσεις = 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή 

 Επόμενες 4 καθυστερήσεις = 8 περίοδοι αποβολή (4 της αναστολής + 
άλλες 4 περίοδοι) 

 Κάθε επόμενες 4 καθυστερήσεις = 2 μέρες αποβολή χωρίς να 
προηγηθεί η διαδικασία της αναστολής 

 Με τη λήξη του πρώτου Τετραμήνου όλες οι καθυστερήσεις 
διαγράφονται και ξεκινά νέος κύκλος επιβολής ποινών για το 
παράπτωμα αυτό. 

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Απουσίες

Μένετε ανεξεταστέοι, αν έχετε απουσίες περισσότερες του 7πλασίου των 

περιόδων που διδάσκεται το μάθημα

Οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται σε αποβολή από το σχολείο 
θεωρούνται δικαιολογημένες.

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Δικαιολόγηση Απουσιών
(Εντός 5 εργάσιμων ημερών)

(Εντός 2 εργάσιμων ημερών τον Μάιο ή Ιούνιο)

 Από τους γονείς, σε ειδικό έντυπο ή στην άδεια εξόδου

 Από  τον προσωπικό γιατρό. Το δικαιολογητικό πρέπει να 

φέρει τη σφραγίδα του γιατρού και να είναι υπογραμμένο.

 Με πιστοποιητικό συμμετοχής σε επίσημες αθλητικές 

δραστηριότητες ή εξετάσεις.  

Δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή μπορείτε να προμηθευτείτε 

από την γραμματεία. 

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Στις περιπτώσεις που μαθητής απουσιάζει κατά ή μετά την πρώτη περίοδο από 

το σχολείο, γίνεται δεκτός μετά από επικοινωνία με έναν από τους γονείς ή 

κηδεμόνες του – άδεια εισόδου.

Η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή από το σχολείο αποτελεί πειθαρχικό 

παράπτωμα.

Όταν ο μαθητής προτίθεται να απουσιάσει από το σχολείο, τότε αυτό 

ενημερώνεται αμέσως και εγγράφως από τους γονείς ή κηδεμόνες του.

Για μαθητές που συμμετέχουν σε ειδική σχολική αποστολή με απόφαση του 

Υπουργείου στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό ή απασχολούνται σε σχολική 

δραστηριότητα που τους ανατέθηκε από τη Διεύθυνση, δε προσμετρούνται

απουσίες. 

Σε μαθητή που συμμετέχει σε εκπαιδευτικά συνέδρια, σε επετειακές ή/και 

αντικατοχικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Π.Σ.Ε.Μ., δε σημειώνονται 

απουσίες.

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών 

συσκευών

Απαγορεύεται αυστηρά η ενεργοποίηση και η χρήση 

κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής μέσα 

στην τάξη.

Τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται απενεργοποιημένα  στην 

έδρα πριν την έναρξη του μαθήματος. Παράλειψη 

παράδοσης του κινητού αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Παιδαγωγικά μέτρα και διαγωγή



Α/Α Παράπτωμα 1η φορά Επανάληψη

1 Καθυστέρηση στην τάξη Όπως έχουν αναλυθεί

2

Απουσία από μάθημα ή σχολική 
εκδήλωση χωρίς άδεια ή
αδικαιολόγητη απουσία από το 
σχολείο.

1 ή 2 μέρες 
αποβολή 
ανάλογα με την 
περίπτωση

2 μέρες 
αποβολή 

3
Αποχώρηση από το σχολείο ή 
σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια.

1 ή 2 μέρες 
αποβολή 
ανάλογα με την 
περίπτωση

2 μέρες 
αποβολή 

4
Έξοδος από τον σχολικό χώρο χωρίς 
άδεια.

1 ή 2 μέρες 
αποβολή 
ανάλογα με την 
περίπτωση

2 μέρες 
αποβολή

5
Ψευδείς δηλώσεις - παραποίηση και/ή 
καταστροφή σχολικών εγγράφων.

2 μέρες αποβολή

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Α/Α Παράπτωμα 1η φορά Επανάληψη

6

Παρά τις συστάσεις, συστηματική 

παρέκκλιση από τους κανονισμούς 
για ευπρεπή εμφάνιση.

1 μέρα με 
αναστολή ή 1 ή 2 
μέρες αποβολή 
ανάλογα με την 
περίπτωση

2 μέρες αποβολή 
(συνολικά με την 
αναστολή) 2 
μέρες αποβολή 
κάθε επόμενη 
φορά

Νοείται ότι στην περίπτωση που ο 
μαθητής δε φέρει την ενδεδειγμένη 
ενδυμασία καλείται ο κηδεμόνας του 
να τον προμηθεύσει με την κατάλληλη. 
Στην περίπτωση που μαθητής φορεί 
σκουλαρίκια τα αφαιρεί και τα φυλάει. 
Το ίδιο ισχύει και για τις μαθήτριες που 
φορούν μη ενδεδειγμένα κοσμήματα.

7

Παρεμπόδιση της ομαλής 
διεξαγωγής του μαθήματος ή άλλων 
σχολικών εκδηλώσεων

Παρατήρηση ή 1 ή 
2 μέρες αποβολή 
ανάλογα με την 
περίπτωση

2 μέρες αποβολή

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Α/Α Παράπτωμα 1η φορά Επανάληψη

8
Χρήση κινητών τηλεφώνων ή 
άλλης ηλεκτρονικής συσκευής

Το κινητό κατάσχεται και παραδίδεται στον 
κηδεμόνα του μαθητή.

8α

Παράλειψη τοποθέτησης κινητού 
τηλεφώνου στη θέση που 
υποδεικνύει ο διδάσκων

Κατάσχεση και 1 
μέρα αποβολή με 
αναστολή

2η φορά: 2 μέρες 
αποβολή (συνολικά με 
την αναστολή) 
Επανάληψη: 2 μέρες 
αποβολή κάθε φορά

8β

Παρουσία κινητού τηλεφώνου, 
εκτός ώρας διαλείμματος 
(τάξη/συγκέντρωση/εκδήλωση)

Κατάσχεση και 2 
μέρες αποβολή

Επανάληψη: Μέχρι 2 
μέρες αποβολή

8γ

Ενεργοποίηση κινητού 
τηλεφώνου, εκτός ώρας 
διαλείμματος 
(τάξη/συγκέντρωση/εκδήλωση)

Κατάσχεση και 2 
μέρες αποβολή

Επανάληψη: Μέχρι 3 
μέρες αποβολή

8δ

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, εκτός 
ώρας διαλείμματος (τάξη/ 
συγκέντρωση /εκδήλωση)

Μέχρι 4 μέρες αποβολή 

8ε
Παραβίαση προσωπικών 
δεδομένων με χρήση κινητού 
τηλεφώνου

Κατάσχεση - Πειθαρχικό Συμβούλιο –
Καθηγητικός Σύλλογος – Αποβολή από το 
σχολείο

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Α/Α Παράπτωμα 1η φορά Επανάληψη

9

Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στον σχολικό 
χώρο εν ώρα λειτουργίας των μαθημάτων (πλην της 
προσέλευσης ή αποχώρησης από το σχολείο, αν έχει 
άδεια)

2 μέρες 
αποβολή

4 μέρες 
αποβολή

10

Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε εκδρομή ή 
άλλη εκδήλωση του σχολείου σε εργάσιμο χρόνο (είτε 
ο μαθητής/τρια έχει ή δεν έχει άδεια οδηγού)

Πειθαρχικό Συμβούλιο

11
Αδικαιολόγητη συναναστροφή με εξωσχολικούς κατά 
τη διάρκεια του σχολείου χωρίς άδεια

2 μέρες αποβολή

12

Δολίευση ή απόπειρα δολίευσης κατά τη διάρκεια 
γραπτής εξέτασης, γραπτού δοκιμίου, διαγωνίσματος 
και γραπτού σχολικού διαγωνισμού

2 μέρες αποβολή και μείωση 
διαγωγής

13
Προώθηση  προϊόντων,  επιχειρήσεων   και  άλλων 
εμπορικών δραστηριοτήτων

Πειθαρχικό Συμβούλιο

14
Κάπνισμα – οινοπνευματώδη – χαρτοπαίγνιο κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του σχολείου  

2 μέρες 
αποβολή

4 μέρες 
αποβολή κάθε 
επόμενη φορά

15 Κλοπή ή απόπειρα κλοπής εντός του σχολικού χώρου Πειθαρχικό Συμβούλιο

16
Αναγραφή υβριστικών/προσβλητικών συνθημάτων 
εντός του σχολικού χώρου

2 μέρες αποβολή 
(αποζημίωση)

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Α/Α Παράπτωμα 1η φορά Επανάληψη

17 Λέρωμα των θρανίων ή της τάξης 
Καθαρισμός όλων των θρανίων/τάξης 
και έως 4 μέρες αποβολή ανάλογα με 
την περίπτωση

18
Κακόβουλη ζημιά περιουσίας εκτός ή 
εντός σχολικού χώρου.

2- 4 μέρες αποβολή, Διευθυντής, 
Πειθαρχικό Συμβούλιο (αποζημίωση

19 Εμπρησμός ή απόπειρα εμπρησμού
Διευθυντής – Πειθαρχικό Συμβούλιο

(4-6 μέρες αποβολή)

20

Υβριστική ή ρατσιστική ή προσβλητική ή 
σεξιστική συμπεριφορά ή/και λεκτική, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής ή 
ηλεκτρονικής

Διευθυντής – Πειθαρχικό Συμβούλιο
(4-6 μέρες αποβολή)

21
Κατοχή, μεταφορά ή χρήση επικίνδυνων 
αντικειμένων στον σχολικό χώρο (π.χ. 
κροτίδες)

22 Σεξουαλική παρενόχληση

Πειθαρχικό Συμβούλιο – Καθηγητικός 
Σύλλογος (4-8 μέρες αποβολή)

– Αποβολή από το σχολείο

23 Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά 

24
Σωματική ή ψυχολογική βία με ή χωρίς 
αντικείμενο.

25 Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως

26 Ναρκωτικά

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Εφαρμογή Εξετάσεων Τετραμήνων

 2020-2021: Εφαρμογή στην Α΄ και Β΄ Λυκείου

 Θα γίνει άλλη ενημέρωση σε ώρα ΥΤ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Εξεταζόμενα μαθήματα Λυκειακού κύκλου

1η ΟΜΠ

1. Νέα Ελληνικά 

2. Μαθηματικά κκ

3. Αρχαία Ελληνικά/ Αρχαιογνωσία προσ.
4. Ιστορία προσ.

2η ΟΜΠ

1. Νέα Ελληνικά

2. Μαθηματικά προσ.

3. Φυσική προσ.
4. Βιολογία - Χημεία 

3η ΟΜΠ

1. Νέα Ελληνικά

2. Μαθηματικά προσ.

3. Οικονομικά προσ.
4. Ιστορία κκ 

4η ΟΜΠ

1. Νέα Ελληνικά

2. Μαθηματικά κκ

3. Αγγλικά προσ.
4. Οικονομικά προσ.

Α΄ Λυκείου

Β΄ & Γ’ Λυκείου: Νέα Ελληνικά, και όλα τα μαθήματα 

κατεύθυνσης, που έχει επιλέξει ο μαθητής/η μαθήτρια.

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Μαθητής Α΄ Λυκείου προάγεται τον Ιούνιο (από την 1η σειρά εξετάσεων), όταν:

• συγκεντρώσει τουλάχιστον βαθμολογία 10 στο τέλος της χρονιάς.

• ΔΕΝ υστερεί σε κανένα μάθημα. 

• υστερεί σ’ ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτώς μάθημα, αλλά ο μέσος όρος των 

βαθμών σχολικής χρονιάς των εξεταζόμενων μαθημάτων και του μαθήματος που 

υστερεί είναι τουλάχιστο «Σχεδόν Καλά» 10.

:

Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου, ο 

βαθμός της σχολικής χρονιάς είναι:

Εξετάσεις τετραμήνων

0,6 0,4

0,6 0,4

0,5 0,5

ό ΄ ή ή ί ή έ

ό ΄ ή ή ί ή έ

ό έ ό ΄ ή ό ΄ ή

         

         

          

       

       

         

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Μαθητής Γ΄ Λυκείου απολύεται τον Ιούνιο (από την 

1η σειρά εξετάσεων), όταν: 

 ΔΕΝ υστερεί σε κανένα μάθημα 

 υστερεί σ’ ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτώς 

μάθημα, αλλά ο μέσος όρος των βαθμών 

σχολικής χρονιάς των εξεταζόμενων 

μαθημάτων και του μαθήματος που 

υστερεί είναι τουλάχιστο «Σχεδόν Καλά» 10.

Για τη βαθμολογία μέχρι τώρα ισχύει:

. 0,35

. 0,35

0,3

ό ΄

ό ΄

ό ώ ά

ό έ

  

  

     

  

  

  

 



+

+

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Ο μαθητής παραμένει στάσιμος την πρώτη 

εξεταστική Ιουνίου:

(α) όταν υστερεί σε τρία (3) ή περισσότερα εξεταζόμενα 

μαθήματα ή

(β) όταν υστερεί σε δύο (2) εξεταζόμενα και δύο (2) ή 

περισσότερα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή

(γ) λόγω μη πλήρους φοίτησης

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Διαφορετικά ο μαθητής 

παραπέμπεται σε ανεξέταση το 

δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου και 

προάγεται, όταν: 

 στην ανεξέταση του Ιουνίου ο μέσος όρος 
των βαθμών του στη γραπτή και στην 
προφορική εξέταση είναι τουλάχιστο δέκα 
(10) και έχει πάρει στη γραπτή εξέταση 
τουλάχιστον έξι (6).

 όταν υστερεί σ’ ένα (1) μη εξεταζόμενο 
γραπτώς μάθημα, αλλά ο μέσος όρος 
των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτώς  
και του μαθήματος στο οποίο υστερεί είναι 
τουλάχιστο «Σχεδόν Καλά» 10.

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ



Ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου απολύεται

(α) όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστο «Σχεδόν Καλά»,

(β) όταν υστερεί σε ένα (1) μη εξεταζόμενο μάθημα, αλλά ο μέσος 

όρος των βαθμών των εξεταζόμενων γραπτώς μαθημάτων και 

του μαθήματος που υστερεί είναι τουλάχιστο «Σχεδόν Καλά» 10.

(γ) όταν υστερεί σε ένα (1) εξεταζόμενο μάθημα με βαθμό όχι 

κατώτερο του οκτώ (8), αλλά ο μέσος όρος των βαθμών όλων 

των εξεταζόμενων μαθημάτων, περιλαμβανομένου και του 

βαθμού του μαθήματος όπου υστερεί, είναι τουλάχιστο δώδεκα 

(12).

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ


