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Βασικός σκοπός του κανονισμού αυτού είναι να καθοριστεί ένα πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο θα 

συνεργάζονται καθηγητές και μαθητές σε συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, έτσι ώστε να 
εργάζονται όλοι αρμονικά, απερίσπαστα και με ασφάλεια. 

Η χρήση των εργαστηρίων του 5ου ΕΚ Ανατολικής Αττικής που εξυπηρετεί τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ, 3ου 
ΕΠΑΛ και του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αχαρνών συνεπάγεται και την αποδοχή των κανόνων λειτουργίας του. 

Τα Στελέχη διοίκησης του  Εργαστηριακού Κέντρου είναι: 
Ο Διευθυντής 
Ο Υποδιευθυντής 
Οι Υπεύθυνοι Τομέων 
Οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων Κατεύθυνσης 
Ο Σύλλογος διδασκόντων 
 

  1. Ευγενική συμπεριφορά - Λεπτότητα τρόπων  
 

 Η ευγενική συμπεριφορά, η μακροθυμία και η περίσκεψη διαμορφώνουν το περιβάλλον του σχολείου, 
ώστε να γίνει βιώσιμο και ευχάριστο.  

 Ο αμοιβαίος σεβασμός, η ευγένεια και η αβροφροσύνη συμβάλλουν στην αποφυγή συγκρούσεων και 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της καλής συνεργασίας και συναναστροφής των συμμετεχόντων.  

 
Ειδικότερα: 
  
Α. Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές  
 

 Οι καθηγητές αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, αβροφροσύνη, κατανόηση και σεβασμό της 
προσωπικότητας τους.  

 Υποστηρίζουν με όλα τα μέσα τη μάθηση, μέσα και έξω από την τάξη.  

 Δεν κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών, αλλά τους αντιμετωπίζουν όλους ισότιμα και 
δίκαια.  

 
Β. Υποχρεώσεις των  μαθητών 
  
Γενικά οι μαθητές υποχρεούνται :  

 Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους για 
διδασκαλία.  

 Να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις – παρατηρήσεις των καθηγητών και όλου του προσωπικού του 
σχολείου.  

 Να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα.  

 Να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά και να χρησιμοποιούν ευπρεπή γλώσσα.  

 Να λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο, συνεννόηση και να μην καταφεύγουν σε χρήση βίας, χειροδικία ή 
αυτοδικία. Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από μαθητή ή ομάδες μαθητών αποτελούν σοβαρά 
παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και την 
απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο.  

 

2. Τάξη και καθαριότητα  
 

 Το σχολικό κτίριο, ο εργαστηριακός εξοπλισμός και όλα τα μέσα που υπάρχουν σε αυτό χρησιμοποιούνται 
από όλους και η προστασία τους από ζημιές είναι ευθύνη όλων. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για την 
προσωπική του θέση στο εργαστήριο και ο καθηγητής είναι υπεύθυνος για όλο το εργαστήριο. 

 Ο μαθητής δεν επιτρέπεται να ρυπαίνει το χώρο του, δεν γράφει στο θρανίο του ή στους τοίχους. Ο χώρος 
του εργαστηρίου, που χρησιμοποιείται από όλους τους μαθητές, πρέπει να αφήνεται στο τέλος του 



μαθήματος καθαρός, ιδιαιτέρως δε να τακτοποιούνται τα υλικά του εργαστηρίου που έχουν 
χρησιμοποιηθεί. Αποφεύγουμε να πετάμε άσκοπα σκουπίδια και διαχωρίζουμε τα απορρίμματα για 
ανακύκλωση.  

 Κάθε εργαστήριο διαμορφώνεται με ευθύνη των μαθητών σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή, κατά 
τρόπο ώστε να προωθείται η  μάθηση και η ευταξία. Αν υπάρχουν ζημιές στα εργαλεία ή στην   συσκευή  
που έχει χρησιμοποιηθεί, αναφέρονται στον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Όποιος προκαλεί σκόπιμα ζημιές 
ή ρυπαίνει τους χώρους πρέπει να αποκαθιστά τη ζημιά ή να καθαρίζει τον χώρο. Επισημαίνεται ότι κάθε 
φθορά στην περιουσία του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά.  

 

3. Ασφάλεια  
 

 Ο μαθητής και ο καθηγητής θα πρέπει να φορούν ειδική ενδυμασία εργασίας κατά την διάρκεια των 
ασκήσεων, όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο για την αποφυγή ατυχημάτων.   

 Για την ασφάλεια των μαθητών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τον μαθητή τα εργαλεία και 
όργανα του εργαστηρίου, παρά μόνο με την υπόδειξη και επιτήρηση του Καθηγητή . 
 

4. Αργοπορίες  
 

 Κατά την έναρξη κάθε σχολικής ώρας ο απουσιολόγος συμπληρώνει τα ονόματα των απόντων στο 
απουσιολόγιο και ο διδάσκων καθηγητής ελέγχει τις παρουσίες.  

 Η έγκαιρη προσέλευση είναι ευθύνη του καθενός. 
 

5. Απουσίες – απαλλαγές  
 

 Οι μαθητές κατά κανόνα δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από την εργαστηριακή αίθουσα κατά την 
διάρκεια του μαθήματος. Η αφομοίωση της διδασκαλίας προϋποθέτει αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Γι’ 
αυτό απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση όπου 
ένας μαθητής αποβάλλεται από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει αμέσως να προσέλθει στο διευθυντή 
του σχολείου για να ενημερωθεί το ποινολόγιο.  

 

6. Απομάκρυνση από το χώρο του σχολείου. Άδειες απουσίας για προσωπικούς λόγους  
 

 Άδεια απουσίας δίδεται μόνο από την διεύθυνση του σχολείου για ειδικούς λόγους, μετά από αίτηση του 
μαθητή. Η άδεια απουσίας χορηγείται γραπτώς, ενημερώνεται ο κηδεμόνας και σημειώνεται στο 
απουσιολόγιο.  

 

7. Επισκέψεις στο μάθημα από εξωσχολικούς επισκέπτες  
 Η επίσκεψη στο μάθημα από άλλα άτομα (όπως επισκέπτες-μαθητές από το εξωτερικό, καθηγητές άλλων 

σχολείων κ. τ. λ.) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή άδεια του διευθυντή 
του σχολείου και πάντοτε με τη συγκατάθεση του διδάσκοντος καθηγητή.  
 

8. Κινητά τηλέφωνα  
 

 Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές στους χώρους του σχολείου.  
 

9. Κάπνισμα- Οινοπνευματώδη και χρήση άλλων  ουσιών  
 

 Η χρήση καπνού, αλκοόλ ή άλλων ουσιών είναι καταστροφική για την πνευματική και την σωματική υγεία. 
Για το λόγο αυτό απαγορεύεται στο χώρο του σχολείου. 

 
 

10. Πίνακας ανακοινώσεων των εκπροσώπων των μαθητών  
 



 Ο πίνακας ανακοινώσεων των εκπροσώπων των μαθητών εξυπηρετεί αποκλειστικά τη βελτίωση 
επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών του σχολείου. Για το λόγο αυτό είναι στη διάθεση των μαθητών του 
σχολείου και όχι άλλων ατόμων. Δεν επιτρέπεται η χρήση του για διαφημιστικούς σκοπούς και για 
δηλώσεις οι οποίες παραβιάζουν νόμους, κανονισμούς και διατάξεις ή ενδέχεται να αναταράξουν την 
ηρεμία του σχολείου. Κάθε ανακοίνωση πρέπει να φέρει το όνομα και την τάξη του μαθητή, ο οποίος 
προβαίνει σε αυτήν.  

 Εργασίες των μαθητών ή άλλες καινοτόμες ιδέες των μαθητών μπορούν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
του σχολείου, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας που είναι υπεύθυνη για την ιστοσελίδα του 
σχολείου και μετά από έγκριση του διευθυντή.  

 

11. Εργαστήριο Πληροφορικής  
 

 Οι Η/Υ χρησιμοποιούνται μόνο για τις εργαστηριακές ασκήσεις. Για να διαφυλαχτεί η καλή λειτουργία των 
Η/Υ απαγορεύονται οι αλλαγές στις ρυθμίσεις, η  λήψη προγραμμάτων, η εγκατάσταση, απεγκατάσταση ή 
αλλαγή προγραμμάτων χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργαστηρίου.  

 

12. Εργαστηριακές επισκέψεις   
 

 Στα πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιούνται επισκέψεις που συμβάλλουν στην 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτές είναι υποχρεωμένοι να 
ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών. Απομάκρυνση μαθητή από την 
υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της επίσκεψης .  

 

 Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών επισκέψεων οι μαθητές πρέπει να έχουν κόσμια εμφάνιση και 
συμπεριφορά.   



 

Καλές πρακτικές για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚ.  

 

1. Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ένα εργαστηριακό μάθημα οφείλουν  

να προγραμματίσουν  τις εργαστηριακές ασκήσεις βάσει του αναλυτικού προγράμματος και του εξοπλισμού 

του εργαστηρίου. Ο προγραμματισμός των ασκήσεων και κατά συνέπεια των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν, βοηθά τους Υπεύθυνους Εργαστηρίων  να φροντίσουν για την έγκαιρη αγορά των 

αναλωσίμων. 

2. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν να έχουν προετοιμάσει το εργαστήριο για την εκτέλεση της άσκησης πριν την 

έναρξη της διδακτικής ώρας, για να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις και εκνευρισμοί από την μεριά 

των μαθητών.  

3. Οι εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων  ασφαλείας του εργαστηρίου, όπως μαθητές και 

καθηγητές να φορούν τα απαιτούμενα μέσα προστασίας (ποδιά, γάντια κλπ), να υπάρχει στενή επίβλεψη 

των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς κατά την εκτέλεση της άσκησης, να μην εγκαταλείπει κανείς τη θέση 

του για οποιοδήποτε λόγο, να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστήρων, του διακόπτη παροχής 

ρεύματος και του σχεδίου εκκένωσης από τον Υπεύθυνο του εργαστηρίου κλπ. 

4.  Επίσης φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων υγιεινής, όπως αερισμός του χώρου κατά τα διαλλείματα  

και κατά την χρήση χημικών, μηχανών εσωτερικής καύσης κλπ., και αναθέτουν στους μαθητές τον 

στοιχειώδη καθαρισμό του χώρου εργασίας πέντε λεπτά πριν την λήξη του μαθήματος.  

5. Φροντίζουν ώστε να βγαίνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του διαλλείματος. Ελέγχουν τη παράδοση των 

εργαλείων από τους μαθητές και παραδίδουν το εργαστήριο στον επόμενο έτσι όπως το είχαν παραλάβει. 

Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας, την καταγράφουν στο βιβλίο συμβάντων και ενημερώνουν τον Υπεύθυνο.  

6. Το εργαστήριο κατά την διάρκεια των διαλλειμάτων παραμένει κλειδωμένο. Πριν την οριστική μας 

αποχώρηση από το εργαστήριο, σβήνουμε τα φώτα, κλείνουμε τις βρύσες, τις πόρτες και τα παράθυρα (με 

ασφάλεια),  κλειδώνουμε και  παραδίδουμε τα κλειδιά στον υπεύθυνο. Οι μαθητές δεν ασχολούνται ποτέ 

με τα κλειδιά, ούτε τα παίρνουν ούτε τα επιστρέφουν. 

7. Για την καλή λειτουργία του ΕΚ κάθε εκπαιδευτικός σε περίπτωση απουσίας του θα πρέπει να ενημερώνει 

άμεσα  την διεύθυνση του ΕΚ, έτσι ώστε να γίνεται αναμόρφωση του προγράμματος. 
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