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Θέμα: Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Γεωργικών Σχολών του Ελληνικού 

Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ).  

 

      Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» 

(ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 

«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις γα την ανάπτυξη και τη 

δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και 

Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω 

διατάξεων, συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) που 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στον οποίο συγχωνεύθηκαν τα 

μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα ν.π.ι.δ, (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), 

(β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 

(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α)- «ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 

(Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) και ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ), στο εξής ΚΥΑ. 

3. Την αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) – Ν.Π.Ι.Δ.». 

4. Την υπ’ αριθμ. 3077/42630/17.04.2015 (ΦΕΚ 270 ΥΟΔΔ/21.04.2015) απόφαση του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία 

διορίστηκε ως προσωρινός Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ο Αναπληρωτής Καθηγητής 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ Αλέξανδρος Κουτσούρης. 

5. Την υπ’ αριθμ. 3078/42635/17.04.2015 (ΦΕΚ 270 ΥΟΔΔ/21.04.2015) απόφαση του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 65η/27 & 28.07.2015 Αρ. Θέματος: 25 
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διορίστηκε ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ο Ερευνητής Β΄ του ίδιου 

Οργανισμού Δρ Γεώργιος Καρέτσος. 

6. Την υπ’ αριθμ. 3079/42636/17.04.2015 (ΦΕΚ 270 ΥΟΔΔ/21.04.2015) απόφαση του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία 

συγκροτήθηκε πενταμελές προσωρινό Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 

4 του άρθρου 10 της ΚΥΑ. 

7. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία: «Εισηγητής για όλα τα θέματα 

που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού». 

8. Τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία: «Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για 

κάθε θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού». 

9. Την αριθμ. 12789/08.06.2015 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού. 

10. Την αριθμ. 35 απόφαση της 63ης/03.07.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. για την κατ’ αρχήν έγκριση του 

σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Γεωργικών Σχολών του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

11. Τη συζήτηση που έγινε κατά την 64η/16.07.2015 Συνεδρίαση του Δ.Σ. (θέμα 28) και τις παρατηρήσεις 

– συμπληρώσεις των μελών του Οργάνου και του Συλλόγου Εργαζομένων του Οργανισμού. 

12. Το από 23.07.2015 Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας για τη μετάβαση των γεωργικών σχολών στο νέο 

θεσμικό πλαίσιο και την ομαλή λειτουργία τους την περίοδο 2015-2016, με θέμα «Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας Γεωργικών Σχολών ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ». 

13. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 
Αποφασίζουμε 

 
Την οριστική έγκριση του συνημμένου σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Γεωργικών -  

Επαγγελματικών Σχολών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ). 

 

Ακριβές αντίγραφο 

        O Αναπλ. Γραμματέας του Δ.Σ.                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 

 
              Μάρκος Καρκάνης                                               Δρ Αλέξανδρος Κουτσούρης 
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Εσωτερικός 
Κανονισμός 
Λειτουργίας 
Γεωργικών Σχολών 
ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 
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Θεσμικό πλαίσιο  

 

- 1985, Ν.1566/85, Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

- 1986,   Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων (ΥΑ, ΦΕΚ 619/Β/1986) 

- 1979,  ΠΔ 104, Περί διαγωγής των μαθητών, κυρώσεων κλπ 

- 1980,  ΠΔ 294, Τροποποίηση του ΠΔ 104 

- 2002,  Γενικές Αρχές Σχολικού Κανονισμού – Κείμενο Υπουργείου Παιδείας 

- 2008,  ΠΔ 51, Φοίτηση αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΣ 

- 2009,  Έκθεση Συνήγορου του Πολίτη σχετικά με τους σχολικούς κανονισμούς και τη 

δημοκρατική διοίκηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Οκτώβριος 2009) 

- 2010,  ΚΥΑ 166194, Λειτουργία ΕΠΑΣ ΥΠΑΑΤ 

- 2015,  Γνωμοδοτικό Σημείωμα ΝΥ 

- 2015, Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 35/63η/03.07.2015 
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Εισαγωγή 

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ εφαρμόζει σε όλες τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, πολιτική σπουδών που σκοπό έχει την εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου 

επαγγελματιών στα αγροτικά επαγγέλματα, με σκοπό την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της 

παραγωγικής διαδικασίας στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και τη βελτίωση των επαγγελματικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων όσων σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα, προκειμένου 

να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις του αγροτικού επαγγέλματος και να 

συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό «γίγνεσθαι» των αγροτικών περιοχών:   

 

Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα οι σπουδαστές θα είναι ικανοί:  

 

- να αποκτήσουν ορθές και σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις 

- να αναπτύξουν κατάλληλες ικανότητες και επαγγελματικές δεξιότητες, 

- να αποκτήσουν επαγγελματική συνείδηση και συμπεριφορά 

- να προάγουν και να αναδείξουν την προσωπικότητά τους, 

- να υιοθετήσουν θετικές στάσεις κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής 

 

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν, με την συμμετοχή όλων των σπουδαστών 

στην καθημερινή ζωή της Σχολής, την συνεργασία μεταξύ τους, με τους καθηγητές και το προσωπικό της 

Σχολής.  

Η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων θα πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης σύγχρονων εκπαιδευτικών 

τεχνικών,  της υλοποίησης ομαδικών εργασιών, των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε  επιχειρήσεις 

αντίστοιχου επαγγελματικού ενδιαφέροντος, της διερεύνησης γνωστικών αντικειμένων, της 

παρακολούθησης διαλέξεων καθώς και της συμμετοχής των σπουδαστών σε πολιτιστικές και άλλες 

παρόμοιες δραστηριότητες. 

 

Ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας που ακολουθεί δεν έχει στατικό χαρακτήρα, αντίθετα επιδέχεται 

διαρκώς βελτίωσης και επικαιροποιείται τακτικά, προκειμένου να αποτυπώνει την καθημερινή εμπειρία, η 

οποία θέτει διαρκώς νέα θέματα, δείχνει όμως και τον τρόπο να απαντηθούν. Ο παρών Κανονισμός 

στοχεύει στην εσωτερική οργάνωση της σπουδαστικής ζωής, θέτοντας τις κατευθύνσεις μιας εκπαίδευσης 

που εκπαιδεύει και διαπαιδαγωγεί, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας 

μας. Η δημοκρατική οργάνωση προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών και ιεραρχική 

διάρθρωση. Συνεπώς ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας πρέπει να ενημερώνει, να ορίζει διαδικασίες, 

να απαιτεί συνέπεια και να συνδέεται με τους στόχους και τις επιδιώξεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο 

τρόπος δε, που παρέχεται η επαγγελματική εκπαίδευση στους νέους, πρέπει να θέτει γερά θεμέλια για 

προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη στα  επαγγέλματα αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος που έχουν επιλέξει.  
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Ο κανονισμός αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τη σπουδαστική ζωή περιγράφει 

συμπληρωματικά προς τις οριζόντιες διατάξεις που διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία των ΕΠΑΣ του 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (βλ. σελ….1), τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών κατά τη διάρκεια 

της φοίτησής τους στη Σχολή. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

σπουδαστών στους οποίους παρέχεται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σίτιση και στέγαση, υπό την ιδιότητά 

τους δηλαδή των οικότροφων.  

 

Μέρος Α΄. Σπουδαστική Ζωή  

 

Άρθρο 1.  Συμπεριφορά και απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης 

 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι σπουδαστές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους 

συναδέλφους τους, στο εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, στους Προϊστάμενους και στη Διεύθυνση της 

Σχολής. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο που λειτουργεί ως σχολή αλλά και ως 

οικοτροφείο σε ορισμένες απ’ αυτές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει απόλυτος σεβασμός στα 

δικαιώματα των οικότροφων σπουδαστών (ώρες ξεκούρασης, μελέτης, καθαριότητα κοινόχρηστων 

χώρων, όργανα, εργαλεία καθώς και βιβλία που μπορεί να βρεθούν στις αίθουσες διδασκαλίας και τα 

εργαστήρια κ.α.). Οι σχέσεις μεταξύ των σπουδαστών πρέπει να διακρίνονται από αμοιβαίο σεβασμό, 

δημοκρατικό διάλογο, αναγνώριση και ανοχή του άλλου, αλληλεγγύη, υπευθυνότητα και συνέπεια. Ακόμη, 

θα πρέπει να επιδιώκεται η ευγενής άμιλλα και η συνεργασία μεταξύ των σπουδαστών, ενώ αντίθετα θα 

πρέπει να αποφεύγεται ο επιθετικός ανταγωνισμός. 

 

Η συμμετοχή των σπουδαστών στις δραστηριότητες της σχολής είναι υποχρέωσή τους. Για τον λόγο αυτό, 

θα πρέπει να εκτελούν με προθυμία και ακρίβεια τις ατομικές ή ομαδικές εργασίες που τους ανατίθενται 

και να δείχνουν συνεργατικό πνεύμα προς τους συναδέλφους τους, με σκοπό να αναπτύξουν 

επαγγελματική συνείδηση και ικανότητα συνεργασίας, που θα τους ωφελήσει σημαντικά στη μελλοντική 

τους σταδιοδρομία. 

 

Άρθρο 2. Εικόνα σπουδαστών εκτός Σχολής  

 

Οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις σχέσεις τους με τρίτους, έχοντας άλλωστε προσωπική 

ευθύνη για προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν. Θα πρέπει να αποφεύγουν να φθάνουν στην 

εκπαιδευτική μονάδα, παράπονα και παρατηρήσεις από ιδιώτες για εξωσχολική ανάρμοστη συμπεριφορά 

σπουδαστών.  

 

Σε σοβαρές περιπτώσεις ανάρμοστης και αντικοινωνικής συμπεριφοράς και όταν κρίνεται ότι υποβιβάζεται 

το κύρος της εκπαιδευτικής μονάδας ή του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ η Διεύθυνση της Σχολής μπορεί να 

προβαίνει σε έλεγχο του σπουδαστή ή ακόμη σε επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων όταν απαιτείται.  Κατά 

τη συμμετοχή τους σε επίσημες εκδηλώσεις, στις οποίες οι σπουδαστές αντιπροσωπεύουν τη σχολή τους, 

θα πρέπει να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και να επιδεικνύουν την πρέπουσα συμπεριφορά, προστατεύοντας 
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με αυτό τον τρόπο, την αξιοπρέπεια τους, το κύρος του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ γενικότερα. 
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Άρθρο 3.  Ασθένειες, Ατομική Υγιεινή, Εμφάνιση 

 

1. Οι σπουδαστές κατά την εγγραφή τους προσκομίζουν πιστοποιητικό υγείας από πρωτοβάθμια 

υγειονομική επιτροπή. Για οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας παρουσιάζεται οποτεδήποτε, 

ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση το Διευθυντή της Σχολής. Τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της 

Σχολής και αφορούν την υγεία του σπουδαστή προστατεύονται από το ιατρικό απόρρητο. 

 

2. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη συνολικά προσεγμένη εμφάνιση των σπουδαστών. Οι σπουδαστές 

σεβόμενοι το σχολικό περιβάλλον, θα πρέπει να προσέρχονται στο εκπαιδευτήριο με εμφάνιση κόσμια, 

αποφεύγοντας προκλητικές ακρότητες. 

 
3. Επίσης θα πρέπει να φροντίζουν για τη προσωπική τους καθαριότητα και πρέπει να λαμβάνουν όλες 

τις απαραίτητες φροντίδες υγιεινής του σώματος, που ως σύγχρονοι άνθρωποι οφείλουν στον εαυτό τους. 

 
4. Στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ομαδικές και ατομικές, όπως επισκέψεις σε 

επιχειρήσεις, εκθέσεις, σεμινάρια, μετακινήσεις, διαγωνισμούς, γιορτές, συμμετοχή της σχολής σε 

πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές κ.λ.π., οφείλουν να προσέρχονται ντυμένοι με ευπρέπεια 

. 

 
5. Σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται στα θέματα υγείας, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν υπόψη 

τους τα παρακάτω: 

 

- να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας. 

- σε περίπτωση σοβαρής μολυσματικής ασθένειας να απέχουν από τα μαθήματα για το διάστημα που 

θα τους συστήσει ο ιατρός τους, ενώ παράλληλα οφείλουν να ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα της 

Σχολής. 

- να ενημερώνουν άμεσα το Διευθυντή της Σχολής  ή εκπαιδευτικό εφόσον κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων παρουσιασθούν ξαφνικές αδιαθεσίες. 

 

6. Στις περιπτώσεις συνηθισμένων μικροατυχημάτων (εκδορές, μικρά κοψίματα) προσφέρονται πρώτες 

βοήθειες από τους υπαλλήλους της Σχολής. Σε περίπτωση έκτακτης ασθένειας ή σοβαρού ατυχήματος, 

οι σπουδαστές διακομίζονται με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο ή κέντρο υγείας και συγχρόνως 

ειδοποιούνται οι οικείοι τους οι οποίοι και αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη για τα περαιτέρω. Οι 

σπουδαστές επιβάλλεται να δηλώνουν κατά την εγγραφή τους τα τηλέφωνα των γονέων τους ή των 

ανθρώπων που συμβιούν (σταθερό & κινητά), προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα σε ανάλογες 
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περιπτώσεις. Σε περίπτωση που αυτοί βρίσκονται σε απόσταση τέτοια, ώστε να μην είναι δυνατή η 

αυθημερόν άφιξή τους προκειμένου να αναλάβουν τη φροντίδα του σπουδαστή που ασθενεί και ανάλογα 

με την περίπτωση μπορεί να ανατίθεται σε νοσηλευτή για 48 ώρες το πολύ, η φροντίδα του.  

 

Άρθρο 4.  Χαρακτηρισμός φοίτησης σπουδαστών - Απουσίες 

 

1. Η προαγωγή και η απόλυση των σπουδαστών εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στη Σχολή και 

από την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.  

 

2. Η τακτική φοίτηση ή απουσία των σπουδαστών κατά τις ώρες λειτουργίας της Σχολής αποτελούν τα 

κριτήρια για το χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως επαρκούς, ελλιπούς ή ανεπαρκούς.  

 

3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.  

 

4. Απουσία σπουδαστή από τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής λογίζεται ως απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα για 

ισάριθμες διδακτικές ώρες, η δε απουσία από περίπατο λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές 

ώρες, όσα και τα ωριαία μαθήματα που δε διδάχθηκαν για το λόγο αυτό κατά την ίδια μέρα. Στις 

περιπτώσεις που κατά την κρίση της Διεύθυνσης της Σχολής η συμμετοχή του σπουδαστή στις ανωτέρω 

εκδηλώσεις καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες θεωρούνται δικαιολογημένες. 

 

5. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των σπουδαστών, δε λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων:  

 

α) Απουσίες σπουδαστών που απασχολούνται σε εργασία που ανατέθηκε σε αυτούς από το Διευθυντή ή 

με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.  

β) Απουσίες σπουδαστών λόγω συμμετοχής σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις, πιστοποιούμενη από 

αρμόδια δημόσια αναγνωρισμένη αθλητική αρχή.  

γ) Απουσίες σπουδαστών κάθε γνωστής θρησκείας κατά τις ημέρες των σημαντικών εορτών 

δ) Απουσίες σπουδαστών οι οποίες οφείλονται σε απεργία μέσων μαζικής μεταφοράς και δυσκολίες στη 

συγκοινωνία γενικά λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων έκτακτων γεγονότων. 

ε) Απουσίες σπουδαστών που οφείλονται στις επιβαλλόμενες κυρώσεις μέχρι πέντε το πολύ ημερών 

κατά την κρίση του συλλόγου καθηγητών.  

στ) Απουσίες σπουδαστών, οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα 

λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά για όλο το έτος τις απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών.  

η) Απουσίες σπουδαστών που οφείλονται σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού. 

Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών, για τη 

μετάβαση και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.  

θ) Απουσίες, μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος, σπουδαστών που πάσχουν 

από σακχαρώδη διαβήτη.  
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ι) Απουσίες σπουδαστών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία ως εξής: Της ημέρας της 

αιμοδοσίας όταν ο σπουδαστής προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος. Μίας (1) 

ημέρας επιπλέον όταν ο σπουδαστής με δική του πρωτοβουλία προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο 

αιμοδοσίας ή όταν ο σπουδαστής ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη 

έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία 

 

6. Η φοίτηση όλων των σπουδαστών είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ελλιπής ή ανεπαρκής, 

με βάση το γενικό σύνολο ωριαίων απουσιών, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, 

σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα 

μαθήματα.  

 

7.1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του σπουδαστή εφόσον:  

 

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

από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40).  

 

β) Το σύνολο των απουσιών του σπουδαστή δεν υπερβαίνει τις ογδόντα (80), υπό την προϋπόθεση ότι οι 

πάνω από τις σαράντα (40) 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), δηλαδή: Μέχρι δύο ημέρες 

λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων με ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που 

προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. 

Με τον τρόπο αυτό μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος. 

Για απουσία λόγω υγείας περισσότερης των δύο ημερών, προσκομίζεται το αργότερο μέχρι και τη δέκατη 

ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στη Σχολή, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή 

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

ασθένειας. Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκπληρώνουν προσωπικά 

την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους. 

 

γ) Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολής με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη 

φοίτηση σπουδαστή που σημείωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν τριάντα (130) απουσίες, με την 

προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) 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 διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.  

 

7.2. Οι σπουδαστές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις 

προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.  

 

8. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σπουδαστή που σημείωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν τριάντα 

(130) απουσίες, από τις οποίες τουλάχιστον οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι δικαιολογημένες ή 
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οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτηση του δεν χαρακτηρίζεται 

επαρκής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2. Επίσης, ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με 

ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση σπουδαστή που σημείωσε από εκατόν τριάντα 

απουσίες (130) έως εκατόν εβδομήντα (170) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) 

απουσίες είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοση 

του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄ της προηγούμενης παραγράφου 

του παρόντος άρθρου και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.  

 

5. Σπουδαστές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δε γίνονται δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές 

ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Οι σπουδαστές αυτοί εξετάζονται γραπτώς στις επαναληπτικές 

εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για τους ανωτέρω 

σπουδαστές εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

6. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σπουδαστή που σημείωσε πάνω από σαράντα (40) απουσίες και 

δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι σπουδαστές των οποίων η φοίτηση 

χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη. 

 

Άρθρο 5. Στολές – Φόρμες Εργασίας 

 

1. Κάθε σχολή ορίζει τον ειδικό εξοπλισμό και την εξάρτυση που πρέπει να φέρουν οι σπουδαστές της, 

προκειμένου να εκτελούν τις ειδικές εργασίες της ειδικότητάς τους.  

 

2. Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να φορούν τη στολή-φόρμα εργασίας της σχολής υποχρεωτικά κατά 

τη διάρκεια των ειδικών μαθημάτων και των εργαστηρίων και υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η εμφάνιση και 

καθαριότητα της στολής είναι ατομική υποχρέωση του κάθε σπουδαστή. 

 

Άρθρο 6. Διεξαγωγή μαθημάτων 

 

1. Οι σπουδαστές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης κατά την διάρκεια του μαθήματος. Οφείλουν 

να παρακολουθούν τους εισηγητές, να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να εκτελούν ασκήσεις 

και εργασίες που τους ανατίθενται, με σκοπό να βελτιώνουν καθημερινά το επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων τους. 

 

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς που προκύπτουν 

και τα οποία παρακωλύουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε περίπτωση παρακώλυσης της διαδικασίας 

του μαθήματος από σπουδαστή, που δεν συμμορφώνεται με τις συμβουλές και τις υποδείξεις του 

εκπαιδευτή τότε μπορεί να του επιβληθεί η ποινή της ωριαίας αποβολής. Το γεγονός καταγράφεται στο 

Ημερολόγιο Λειτουργίας της ΕΠΑΣ και Bιβλίο Κυρώσεων της Σχολής αντίστοιχα. 
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3. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων. 

 

4. Προκειμένου οι χώροι των αιθουσών διδασκαλίας να διατηρούνται καθαροί, οι σπουδαστές 

απαγορεύεται να φέρουν στην αίθουσα τρόφιμα, αναψυκτικά, ξηρούς καρπούς κλπ, παρά μόνο νερό.  

 

5. Κατά τις ώρες των διαλειμμάτων οι αίθουσες επιτηρούνται με ευθύνη των εκπαιδευτικών και ενός 

σπουδαστή που αναλαμβάνει εκ  περιτροπής την επιμελητεία της αίθουσας για μία εβδομάδα και μεριμνά 

μεταξύ άλλων για τον αερισμό των εκπαιδευτικών χώρων. Για την καλή εκτέλεση της επιμελητείας, ο 

σπουδαστής επιβραβεύεται από τη Διοίκηση της Σχολής.  

 

Άρθρο 7. Τήρηση ωραρίων καθημερινού προγράμματος 

 

Οι σπουδαστές της Σχολής οφείλουν να τηρούν ανελλιπώς και με συνέπεια, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 

πρόγραμμα των μαθημάτων, το οποίο κοινοποιείται στον πίνακα ανακοινώσεων. Με την ίδια συνέπεια 

επιβάλλεται να τηρούνται και τυχόν προγράμματα υπηρεσιών που ανατίθενται από τους καθηγητές στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

1. Τις απογευματινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα η Σχολή μπορεί να προγραμματίσει κάποιο ειδικό 

υποχρεωτικό πρόγραμμα συμπληρωματικό της θεωρητικής εκπαίδευσης όπως: πρακτική στα εργαστήρια, 

ενισχυτική διδασκαλία, χρήση της βιβλιοθήκης, προβολές ταινιών, διαλέξεις από ειδικούς, πολιτισμικές 

εκδηλώσεις, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, επισκέψεις σε εκθέσεις, ατομικές ή ομαδικές εργασίες κλπ. Όλες 

οι πιο πάνω δραστηριότητες και εκδηλώσεις είναι υπό την επίβλεψη των καθηγητών της Σχολής και 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης.  

 

2. Τα μαθήματα αρχίζουν και τελειώνουν σε χρόνο πού έχει προβλεφθεί από το ημερήσιο πρόγραμμα 

μαθημάτων. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις προσέλευσης στις αίθουσες διδασκαλίας ή στα εργαστήρια θα 

έχουν σαν αποτέλεσμα την καταχώρηση απουσίας στο αντίστοιχο μάθημα. Σε περίπτωση που 

σπουδαστής υπερβεί το όριο των απουσιών, διαγράφεται από τη δύναμη της Σχολής και υποχρεούται να 

διακόψει τη φοίτησή του. Ο σύλλογος καθηγητών επιλαμβάνεται τα σοβαρά θέματα απουσιών και τον 

χαρακτηρισμό φοίτησης των σπουδαστών. 

 

3. Οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να βρίσκονται στους εκπαιδευτικούς χώρους 

(αίθουσες ή εργαστήρια) σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων που έχει κοινοποιηθεί και 

στις ώρες που ισχύουν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ευπρεπούς εμφάνισης. 

 

4. Η προσέλευση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σπουδαστών στο μάθημα πρέπει να γίνεται 

όπως ορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα ή το χρόνο που καθορίζεται από τον καθηγητή του μαθήματος στην 

περίπτωση των εργαστηριακών μαθημάτων. 
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5. Το απουσιολόγιο συμπληρώνεται με ευθύνη του διδάσκοντα και σπουδαστή-απουσιολόγου τάξης 

αμέσως με την έναρξη της εκπαιδευτικής ώρας. 

 

6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαγραφή ή αλλοίωση των αναφερομένων στα απουσιολόγια. Τυχόν 

διορθώσεις που είναι απαραίτητες λόγω λαθών από παραδρομή, γίνονται ενυπόγραφα μόνο από τον-ην 

Καθηγητή-τρια και το Διευθυντή)  

 

7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος μετά την έναρξη του μαθήματος, σε αίθουσα ή εργαστήριο, σε 

αργοπορημένους, παρά μόνο μετά από ειδική άδεια της Διεύθυνσης, σημείωμα από τον καθηγητή ή τον 

υπεύθυνο του εργαστήριου ή επιμελητή που τον απασχόλησε. 

 

Άρθρο 8. Αναπληρώσεις απωλειών του εκπαιδευτικού προγράμματος 

 

Οποιαδήποτε απώλεια του εκπαιδευτικού προγράμματος και για οποιαδήποτε αιτία, έχει σαν αποτέλεσμα 

την αναπλήρωση των χαμένων ωρών. Ο προγραμματισμός των αναπληρώσεων γίνεται με ευθύνη του 

εφημερεύοντος καθηγητή και της Διεύθυνσης, μετά από συνεννόηση με τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς 

και ανακοινώνεται την ημέρα αναπλήρωσης. Η παρουσία των σπουδαστών στις αναπληρώσεις είναι 

υποχρεωτική και υπόκειται στον γενικότερο κανονισμό σπουδών. 

 

Άρθρο 9. Λειτουργία Εργαστηρίων 

 

1. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας στα εργαστήρια. Τόσο οι 

καθηγητές όσο και οι σπουδαστές θα πρέπει να προσέρχονται στα εργαστήρια με πλήρη εξάρτυση όπως 

αναφέρεται στον Κανονισμό. Σπουδαστές που δεν προσέρχονται με την προβλεπόμενη φόρμα εργασίας 

και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και εμφάνισης, δεν θα γίνονται δεκτοί στο μάθημα και θα 

αποπέμπονται με ανάλογες απουσίες και λοιπές κυρώσεις. 

 

2. Οι Σπουδαστές επίσης, θα πρέπει να προσέρχονται στα ανάλογα μαθήματα έχοντας στη διάθεσή τους 

τα απαραίτητα βιβλία και εργαλεία. 

 

3. Για αποφυγή κινδύνων, αλλά και για λόγους παρεμπόδισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν 

επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή εντός των εργαστηρίων, σε σπουδαστές που δεν έχουν μάθημα ή 

σε φίλους και επισκέπτες των σπουδαστών και γενικά σε άτομα που δεν έχουν εργασία.  

 

4. Συμφέρον αλλά και Υποχρέωση των Σπουδαστών εντός των εργαστηρίων είναι: 

− να συνεργάζονται με ησυχία. 
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− να εκτελούν επακριβώς τις εργασίες που τους έχουν δοθεί χωρίς άσκοπες μετακινήσεις. 

− να ακολουθούν με ακρίβεια τις οδηγίες των καθηγητών και τις σωστές διαδικασίες. 

− να τηρούν με σχολαστικότητα τους κανόνες ασφαλείας, υγιεινής και πυροπροστασίας. 

− να ενημερώνουν τους αρμόδιους για τεχνικές ατέλειες και δυσλειτουργίες του εξοπλισμού που 

χειρίζονται οι οποίοι και θα ενημερώνουν σχετικό βιβλίο βλαβών. 

− να μην χειρίζονται εξοπλισμό αν δεν γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης. 

 

5. Επίσης, απαγορεύονται αυστηρά τα παρακάτω: 

 

− Να χρησιμοποιούν σκεύη και συσκευές για άλλη χρήση, πέραν αυτής που 

κατασκευάστηκαν. 

− Να αφαιρούν σκεύη και εξοπλισμό του εργαστηρίου. 

− Να καταναλώνουν τα τρόφιμα που προορίζονται για πρακτική άσκηση 

− Να φιλονικούν για οποιοδήποτε λόγο. Σε περιπτώσεις διαφωνιών κατά τη συνεργασία τους, 

καλό είναι να απευθύνονται στους επιβλέποντες καθηγητές. 

− Να παίρνουν μαζί τους φεύγοντας, πρώτες ύλες, εργαλεία και παραγόμενα προϊόντα.  

− Να εργάζονται στα εργαστήρια χωρίς την φυσική παρουσία των καθηγητών τους ή άλλων 

εντεταλμένων προσώπων  

 

6. Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των εργαστηριακών μαθημάτων, οι σπουδαστές υποχρεούνται 

υπό την επίβλεψη του αρμόδιου καθηγητή να απασχοληθούν σε υπηρεσίες καθαρισμού των σκευών, των 

μηχανημάτων και του χώρου των εργαστηρίων. ακολουθώντας το πρόγραμμα υπηρεσιών που τους 

ανακοινώνεται από τους αρμόδιους Καθηγητές ανά εβδομάδα. 

 

Άρθρο 10. Ασφάλεια, Πρόληψη ατυχημάτων, Μεταφορά εργαλείων 

 

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχημάτων, πυρκαγιών, σεισμών, οι σπουδαστές οφείλουν να 

ακολουθούν τις αναλυτικές οδηγίες που παρέχονται από τη σχολή. Οι σπουδαστές δεν επιδίδονται στην 

αποκατάσταση τυχόν βλαβών μόνοι τους αλλά αναφέρουν κάθε βλάβη στο βιβλίο βλαβών και συντήρησης 

και στον υπεύθυνο καθηγητή εργαστηρίου. 
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Κατά τακτά χρονικά διαστήματα με μέριμνα της Σχολής διεξάγονται σε συνεργασία με  αρμόδιες υπηρεσίες 

εκπαιδευτικά σεμινάρια για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και καταστάσεων (πυρκαγιά, σεισμός, 

πρώτες βοήθειες).  

 

Άρθρο 11. Ατομικά είδη– Τιμαλφή– Φύλαξη 

 

Οι σπουδαστές πρέπει να αποφεύγουν να προσέρχονται στα μαθήματα φέροντας μαζί τους αντικείμενα 

μεγάλης αξίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται από απώλειες ή κλοπές, που μπορεί να συμβούν. Σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι σπουδαστές φέρουν πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα, οφείλουν να τα 

παραδίδουν στη Γραμματεία της Σχολής για προσωρινή φύλαξη. Σε αντίθετη περίπτωση η Σχολή δεν φέρει 

ευθύνη για τυχόν απώλειά τους.  

 

Άρθρο 12. Κάπνισμα- Οινοπνευματώδη ποτά - Ναρκωτικές ουσίες 

 

Για την προστασία της υγείας των σπουδαστών, εφαρμόζεται στο ακέραιο η υφιστάμενη νομοθεσία, 

σχετικά με το κάπνισμα, την κατοχή και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και τις ναρκωτικές και 

παραισθησιογόνες ουσίες.  

 

Κάπνισμα: 

 

Εφαρμόζοντας την κείμενη Νομοθεσία, για λόγους δημόσιας υγείας, ασφάλειας, διατήρησης της 

καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και αιθουσών, αλλά και προστασίας των μη καπνιστών, το 

κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της Σχολής και του Οικοτροφείου. 

Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στον εξωτερικό χώρο του εκπαιδευτηρίου.  

 

Οινοπνευματώδη ποτά: 

 

Η κατοχή και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από τους σπουδαστές εντός της Σχολής καθώς και 

στον περιβάλλοντα χώρο αυτής, απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει κυρώσεις. 

 

Ναρκωτικές & παραισθησιογόνες ουσίες: 

 

Απαγορεύεται αυστηρά, η κατοχή, η χρήση και η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε περίπτωση 

παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης, με απόφαση του Διευθυντή ή του Συλλόγου Καθηγητών 

διακόπτεται άμεσα το δικαίωμα φοίτησης του σπουδαστή και προτείνεται στο Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

η οριστική του διαγραφή. Επίσης γίνεται άμεσα ενημέρωση της Αστυνομίας προκειμένου να εφαρμοστεί η 

προβλεπόμενη νομοθεσία. 

 

 

Άρθρο 13. Ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις 
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Η ενημέρωση των σπουδαστών για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Σχολής και την ομαλή 

υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται με ανακοινώσεις που αναρτώνται στους πίνακες των 

ανακοινώσεων και από τον εφημερεύοντα καθηγητή ή Επιμελητή Υπηρεσίας. 

 

Οι σπουδαστές καλό είναι να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις, προκειμένου να 

ενημερώνονται σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν. Η Διεύθυνση της Σχολής, δεν έχει υποχρέωση 

να ενημερώνει προσωπικά τον κάθε σπουδαστή, εκτός αν προκύπτει σοβαρό προσωπικό ή οικογενειακό 

θέμα.  

 

Άρθρο 14. Λειτουργία Βιβλιοθήκης 

 

Δεν υπάρχει καμία αναφορά στη λειτουργία της βιβλιοθήκες, ως χώρου μελέτης κατά τις απογευματινές 

ώρες, η οποία είναι ανεξάρτητη από τη δανειστική βιβλιοθήκη.  

Στην περίπτωση ύπαρξης δανειστικής βιβλιοθήκης, το εκπαιδευτικό προσωπικό οι σπουδαστές που 

ενδιαφέρονται, μπορούν να δανείζονται βιβλία από την βιβλιοθήκη της Σχολής, προκειμένου να 

επεξεργασθούν διάφορα θέματα εργασιών που τους ανατίθενται ή για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

Τα βιβλία δανείζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για την διαδικασία δανεισμού οι ενδιαφερόμενοι 

πρέπει να απευθύνονται στους υπεύθυνους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης. Οι σπουδαστές δεν θα πρέπει 

να προσέρχονται για δανεισμό βιβλίων κατά τις ώρες λειτουργίας της εκπαίδευσης, ώστε να μην υπάρχει 

απώλεια πολύτιμου χρόνου από τα μαθήματά τους. Είναι προτιμότερο η διαδικασία του δανεισμού των 

βιβλίων να γίνεται κατά τον ελεύθερο χρόνο, πριν δηλαδή την έναρξη ή μετά το τέλος του ημερήσιου 

προγράμματος τους εφόσον το επιτρέπει το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης.  

 

Άρθρο 15. Λειτουργία Γραμματείας Σχολής 

 

Η Γραμματεία της Σχολής λειτουργεί καθημερινά για τους σπουδαστές. (Τις λεπτομέρειες ορίζει ξεχωριστά 

κάθε Σχολή. 

 

Οι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία για κάθε θέμα που αφορά την σπουδαστική 

τους κατάσταση, όπως εγγραφές, μετεγγραφές, θέματα πιστοποίησης, απουσίες κλπ. καθώς και για την 

έκδοση απαραίτητων δικαιολογητικών, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.  

 

Άρθρο 16. Έλεγχος– Επιτήρηση 

 

Τα πιο κάτω πρόσωπα είναι υπεύθυνα και έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τις ενέργειες και δραστηριότητες 

των σπουδαστών στους χώρους της Σχολής και του Οικοτροφείου, να παρεμβαίνουν, και να τους 

υποδεικνύουν τον ορθό τρόπο συμπεριφοράς, την ορθή χρήση εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών 

και σκευών. 

 

1. Η Διεύθυνση του Εκπαιδευτηρίου, 

2. Οι εφημερεύοντες καθηγητές, 

3. Οι καθηγητές και καθηγήτριες ανάλογων καθηκόντων, 



 

 

 

 

 

Απόφαση ΔΣ θέμα 25/65ης/27 & 28.07.2015                                                                                             Σελίδα 17 από 28 

    

4. Οι επιμελητές και επιμελήτριες κάθε βάρδιας, 

5. Το διοικητικό προσωπικό της Σχολής 

6. Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι των εργαστηρίων 

7. Οι επιστάτες και φύλακες 

 

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι ώρες κοινής ησυχίας 14:30-17:30 και 23:00-07:00 τηρούνται 

σχολαστικά.  

           

Άρθρο 17. Φθορές – Ζημιές 

 

Οι σπουδαστές οφείλουν να σέβονται τη σχολική δημόσια περιουσία. Φθορές, ζημιές, η κακή χρήση και η 

αντίληψη απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας, αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες της 

εκπαιδευτικής μονάδας. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι σπουδαστές πρέπει να φροντίζουν για τον 

εξοπλισμό, τα μηχανήματα, τα σκεύη, τα έπιπλα, τις αίθουσες που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία 

των εργαστηριακών μαθημάτων. Η κακή χρήση των εργαλείων και των μηχανημάτων, εκτός του ότι μπορεί 

να επιφέρει βλάβες στον εξοπλισμό, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και σημαντικές δαπάνες για την 

αντικατάσταση ή την επιδιόρθωσή τους. 

 

Για φθορές και ζημιές που δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση, αλλά έχουν συμβεί από υπαιτιότητα των 

σπουδαστών, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να το αναφέρουν αμέσως στους αρμόδιους, ώστε να καταλογίζεται 

σε βάρος τους το κόστος για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Σε περίπτωση μη εξεύρεσης υπευθύνων, 

το ποσό καταλογίζεται σε όλους τους σπουδαστές με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.   

 

Είναι αυτονόητο, ότι η εσκεμμένη καταστροφή εγκαταστάσεων, επίπλων, σκευών ή αναλωσίμων υλικών 

ή ιματισμού και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Σχολής, θεωρείται ως ενέργεια που καταφέρεται 

κατά της σχολής και για τούτο επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το κανονισμό σπουδών και του 

οικοτροφείου. Σε ποιο άρθρο αναφέρονται οι ενέργειες κατά της Σχολής και με ποια διαδικασία 

επιβάλλονται οι κυρώσεις; 

 

Άρθρο 18. Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι 

εκπαιδευτικές επισκέψεις διεξάγονται με σκοπό να ενημερωθούν οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί σε 

θέματα της ειδικότητας τους, να διευρύνουν τις επαφές τους με επιχειρήσεις και να αποκομίσουν πολύτιμες 

εμπειρίες που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις υλοποιούνται μετά από 

εισήγηση των καθηγητών ή των 5μελών σπουδαστικών συμβουλίων και απόφαση της Διεύθυνσης. 

 

Η συμμετοχή των σπουδαστών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη 

συμμετοχής σε επισκέψεις που βαρύνουν το πρόγραμμα μαθημάτων, θεωρείται ότι απουσιάζουν όλες τις 

ώρες από τα μαθήματα της ημέρας που υλοποιείται η εκπαιδευτική επίσκεψη.  

 

Άρθρο 19. Τήρηση του κανονισμού  
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Η καλή γνώση και η τήρηση του παρόντος Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Σχολής  είναι 

υποχρέωση όλων των αναφερομένων σε αυτόν. Οι όροι, οι κανόνες και οι διαδικασίες που ορίζονται 

αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα , μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο της 

εκπαιδευτικής μονάδας. Κατά την εγγραφή του στη Σχολή, ο σπουδαστής δηλώνει ενυπογράφως ότι έλαβε 

γνώση του παρόντος κανονισμού και δεσμεύεται ότι θα τον τηρεί πιστά. 

 

Όλοι όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει με τη συμπεριφορά τους να βοηθούν 

καθημερινά στην καλύτερη λειτουργία της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Από την καλή εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού εξαρτάται η αποφυγή καταστάσεων που συνεπάγονται κυρώσεις, σύμφωνα με τις 

πειθαρχικές διατάξεις του Κανονισμού των ΕΠΑ.Σ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που μπορεί να επηρεάσουν τον 

χαρακτηρισμό, την παραμονή στο οικοτροφείο ή και στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. 

 

Άρθρο 20. Διαγωγή - Κυρώσεις  

 

1. Η συμπεριφορά σπουδαστών, που εκδηλώνεται οπουδήποτε εντός και εκτός του σχολείου διά πράξεων 

ή παραλείψεων, συνιστά τη διαγωγή αυτών.  

 

2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολικής κατάστασης των σπουδαστών που 

φοιτούν κάθε σχολικό έτος στη Σχολή. Η διαγωγή ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται στα 

οικεία βιβλία κατά τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 104/79, άρθρο 26. 

 

3. Η προσήκουσα διαγωγή των σπουδαστών, που νοείται ως η έμπρακτη συμμόρφωση προς τους 

κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο ζουν, αποτελεί υποχρέωση τους και κάθε παρέκκλιση απ’ αυτή, που εκδηλώνεται με πράξεις 

ή παραλείψεις, αποτελεί αντικείμενο εκπαιδευτικού ελέγχου και στην ανάγκη αντιμετωπίζεται με 

σχολικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/79. 

 

4. Η λεκτική βία, η καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, οι κλοπές ή απόπειρες κλοπών, ο εκφοβισμός, 

η ενδοσχολική βία, οι εκβιασμοί, οι παρενοχλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που γίνονται 

μέσα από το διαδίκτυο, η φυσική βία και σεξουαλική βία εντός της Σχολής και στον άμεσο περίγυρο 

της, συνιστούν συμπεριφορές που, ανάλογα με την περίπτωση, αποτελούν αντικείμενο πειθαρχικών 

κυρώσεων ή και παραπομπή στη δικαιοσύνη.  

5. Προβλεπόμενες κυρώσεις  

 

5.1  Ανάλογα με την παρέκκλιση από τα παραπάνω, επιβάλλονται στους σπουδαστές οι παρακάτω 

κυρώσεις:  
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α) παρατηρήσεις, 

β)  επίπληξη, 

γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα  

δ)  αποβολή από το μάθημα μέχρι 3 ημέρες  

ε)  αποβολή από το μάθημα μέχρι 5 ημέρες 

στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

 

5.2 Επιβολή κυρώσεων  

 

α) Τις κυρώσεις α΄, β΄ και γ΄ επιβάλλει οποιοσδήποτε από τους διδάσκοντες  

β) Τις κυρώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄επιβάλλει ο Διευθυντής της Σχολής  

γ) Τις κυρώσεις α,β,γ,δ,ε και στ επιβάλλει ο Σύλλογος Διδασκόντων  

δ) Την κύρωση της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να επιβάλλει μόνον η ολομέλεια του 

συλλόγου των διδασκόντων της Σχολής και επικυρώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 

5.3 Το όργανο που επιβάλλει την κύρωση υποχρεούται σε ακρόαση του υφιστάμενου αυτή, πριν της 

επιβολή της. 

5.4 Κατά της κύρωσης, μπορεί να γίνει προσφυγή στον προϊστάμενο του οργάνου που την επέβαλε. 

  

6. Καταχωρίσεις κυρώσεων  

 

α.  Η παρατήρηση, που αποσκοπεί στην προειδοποίηση του σπουδαστή ότι η επόμενη παρέκκλιση 

είναι δυνατόν να επισύρει βαρύτερη κύρωση, είναι η ελαφρύτερη από τις κυρώσεις και μπορεί να 

καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της Σχολής.  

β.  Η επίπληξη καταχωρίζεται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων της Σχολής, εφόσον κρίνει τούτο 

επιβεβλημένο το όργανο που την επιβάλλει. 

γ.  Όλες οι λοιπές επιβαλλόμενες κυρώσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων της 

Σχολής, όπως επίσης καταχωρίζονται στο ατομικό δελτίο του τιμωρηθέντος σπουδαστή. 

 

7. Χαρακτηρισμός Διαγωγής   

7.1 Η διαγωγή κάθε σπουδαστή χαρακτηρίζεται «κοσμιωτάτη», «κοσμία», «επίμεμπτη», αναλόγως 

των χαρακτηριστικών στοιχείων σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις: 

α) «Κοσμιωτάτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του σπουδαστή, ο οποίος τηρεί απολύτως την 

προσήκουσα σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό διαγωγή. 
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β) «κοσμία» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του σπουδαστή, ο οποίος τηρεί την προσήκουσα σύμφωνα 

με τον κανονισμό αυτό διαγωγή, όχι όμως χωρίς παρεκκλίσεις. 

γ) «επίμεμπτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του σπουδαστή,  όταν αυτός παρεκκλίνει σε βαθμό 

ανεπίτρεπτο αλλά η παρέκκλιση κρίνεται επιδεκτική επανόρθωσης, τόσο ώστε να μην αποβάλλεται 

από τη Σχολή.  

 

7.2 Όταν ο σπουδαστής παρεκκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η 

παρέκκλιση αυτή να δημιουργεί εκπαιδευτικό - κοινωνικό πρόβλημα που υπερβαίνει τις 

επανορθωτικές δυνατότητες, ο σπουδαστής αυτός υποχρεούται να εγκαταλείψει τη Σχολή. 

 

8. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των σπουδαστών της Σχολής, πραγματοποιείται κατά την 

λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων αποφαινόμενου κατά 

πλειοψηφία επί τη βάσει της συμπεριφοράς αυτών μέσα και έξω από τη Σχολή και των τυχόν στα 

οικεία βιβλία καταχωρισμένων στοιχείων κυρώσεων ή ηθικών αμοιβών, τα οποία συνεκτιμώνται 

κατάλληλα κατά την κρίση του Συλλόγου των διδασκόντων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η συμπεριφορά 

των σπουδαστών που απολαμβάνουν των παροχών σίτισης και στέγασης (οικότροφοι) και για τις 

ώρες εκτός σχολικού προγράμματος συνεκτιμάτε και μπορεί να επιφέρει συνέπειες στο χαρακτηρισμό 

της διαγωγής. Προκειμένου περί χαρακτηρισμού της διαγωγής κάποιου σπουδαστή ως «κοσμίας» ή 

«επίμεμπτης»,  η κατά τα ανωτέρω πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη με συγκεκριμένες αναφορές. 

 

9. Με την πράξη αυτή χαρακτηρίζεται και η μέχρι της ημέρας του χαρακτηρισμού διαγωγή των ελλιπώς 

ή ανεπαρκώς φοιτησάντων. 

10. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής σπουδαστών αναγράφεται επί του τίτλου. 

11. Καμία τροποποίηση διαγωγής από το Σύλλογο των διδασκόντων δεν επιτρέπεται μετά την με 

οποιονδήποτε τρόπο οριστική έξοδο του τίτλου από τη Σχολή. 

12. Για κάθε είδους τιμωρία σπουδαστή, θα πρέπει να ενημερώνονται οι γονείς ή οι κηδεμόνες του, 

εφόσον πρόκειται περί ανηλίκου. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται απομάκρυνση  τιμωρημένου 

σπουδαστή από το χώρο του σχολείου,  όταν δεν έχουν ενημερωθεί οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.  

 

13. Ωριαίες Αποβολές 

Σε σπουδαστή που τιμωρείται με ωριαία αποβολή: 

 

•   καταχωρίζεται η απουσία στο Ημερήσιο φύλλο απουσιών, με την ένδειξη Ω.Α.(ωριαία αποβολή) 

•   προσέρχεται ο σπουδαστής στο Γραφείο Διευθυντή ή στη Γραμματεία της Σχολής, μετά την 

απομάκρυνσή του από την τάξη , ο οποίος θα φροντίζει για την απασχόλησή του, μέχρι την λήξη της 

διδακτικής ώρας. 
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•   μετά το τέλος της διδακτικής ώρας, ο καθηγητής που επέβαλλε την τιμωρία καταγράφει στο βιβλίο 

ποινών τα προβλεπόμενα. 

 

14. Ημερήσιες αποβολές 

Σπουδαστής που τιμωρείται με ημερήσια αποβολή, ελέγχεται για την παρουσία του στη Σχολή. Κατά τις 

σχολικές ώρες δεν επιτρέπεται να παραμένει στο χώρο του οικοτροφείου, εάν είναι οικότροφος, παρά 

μόνο εάν λάβει ειδική για τούτο άδεια από το Διευθυντή της Σχολής. 

 

15. Εκπρόσωποι σπουδαστών στα Πειθαρχικά Συμβούλια Διδασκόντων 

Στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων όταν συζητούνται πειθαρχικά θέματα σπουδαστών,  οι 

εκπρόσωποι των σπουδαστών παρευρίσκονται με δικαίωμα μόνο λόγου και αποχωρούν κατά την ώρα 

της διάσκεψης και ψηφοφορίας. 

 

Άρθρο 21.  Σπουδαστική Κοινότητα 

 

1. Η Σπουδαστική Κοινότητα αποτελείται από το σύνολο των σπουδαστών της Σχολής και συγκροτείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας για τις μαθητικές κοινότητες.  

2. Για να εξασφαλιστεί η ουσιαστική και απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής προϋπόθεση αποτελεί η 

ανάπτυξη της συνεργασίας διδασκόντων- σπουδαστών. Τα θέματα που δημιουργούνται από τη 

συμπεριφορά των σπουδαστών μέσα στη σχολή δεν αποτελούν αντικείμενο προστριβής και αντιδικίας 

αλλά αντιμετωπίζονται με διάλογο, κατανόηση και καλή θέληση. 

3. Σε περιπτώσεις που δημιουργείται πρόβλημα από τη συμπεριφορά σπουδαστή της Σχολής, 

ανεξάρτητα και πέρα από τη διαδικασία επιβολής ποινών, η γενική συνέλευση της σπουδαστικής 

κοινότητας, στην οποία ανήκει ο σπουδαστής, συνέρχεται έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβουλίου 

της κοινότητας, συζητά το θέμα και εισηγείται τον τρόπο αντιμετώπισής του στο σύλλογο των 

καθηγητών που έχει και την ευθύνη της τελικής απόφασης.  

 

4. Ο πρόεδρος της σπουδαστικής κοινότητας μεταφέρει στο σύλλογο των καθηγητών την άποψη της 

γενικής συνέλευσης της κοινότητας. 

 

5. Ο πρόεδρος της σπουδαστικής κοινότητας καθώς και το προεδρείο του σπουδαστικού συμβουλίου 

του σχολείου παρευρίσκονται στις αντίστοιχες συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών με 

δικαίωμα λόγου. 

 

6. Σπουδαστής, παραπεμπόμενος για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών, έχει το δικαίωμα της 

απολογίας.  
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7. Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα 

παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι εκπρόσωποι των σπουδαστών 

που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου. 

 

8. Η Σπουδαστική Κοινότητα στην πρώτη της συνέλευση κάθε χρόνο καλείται να δηλώσει τη δέσμευση 

των μελών της στην πιστή τήρηση του παρόντος Κανονισμού, ενώ για θέματα που θεωρεί ότι πρέπει 

να αναθεωρηθούν ή να συμπληρωθούν σε αυτόν, εισηγείται σχετικά στη Διεύθυνση της Σχολής.  

 

Μέρος Β΄. Η ζωή στο Οικοτροφείο   

 

Άρθρο 22 : Η κοινοτική ζωή των οικότροφων 

 

Οι σπουδαστές που διαμένουν στο οικοτροφείο της Σχολής ή σε ξενοδοχείο με δαπάνες του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ δεν είναι άτομα που ζουν κατά μόνας, ρυθμίζοντας τη ζωή τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις 

δικές τους αποκλειστικά ανάγκες και προτεραιότητες. Είναι φιλοξενούμενοι της Σχολής και ανήκουν σε μία 

κοινότητα της οποίας οι ανάγκες καθορίζονται από κοινού και τα μέλη της από κοινού πρέπει να 

συμφωνούν τον τρόπο της καθημερινής λειτουργίας της. Εφόσον σέβονται και τηρούν αυτά για τα οποία 

από κοινού δεσμεύονται, η καθημερινότητα όλων γίνεται ομαλότερη, αξιοπρεπής και ικανή να εξυπηρετεί 

το σκοπό για τον οποίο όλοι βρίσκονται στη Σχολή που είναι η εκπαίδευση και η μόρφωση.  

 

Είναι χρέος των οικότροφων σπουδαστών να συμμετέχουν στις διαδικασίες της σπουδαστικής κοινότητας, 

να θέτουν και να συζητάνε στη συνέλευσή τους τα προβλήματά τους και να προσπαθούν να τα επιλύουν 

με τη βοήθεια, τη συνεργασία και τη συναίνεση της κοινότητας και της Διεύθυνσης της Σχολής και όχι να 

τα μετατρέπουν σε διαφορές,  αντιπαλότητα και έριδες μεταξύ προσώπων, ομάδων ή ομάδων και 

προσώπων. 

Η καλλιέργεια δεσμών μεταξύ των σπουδαστών που μπορεί να δημιουργήσει ομάδες με βάση κοινά 

ενδιαφέροντα, αντιλήψεις, πεποιθήσεις ή καταγωγή δεν επιτρέπεται να δημιουργεί συνθήκες αποκλεισμού 

για όσους τυχόν δεν ανήκουν στον κύκλο αυτό ή καταπίεσης των πολλών απέναντι στους λίγους. Η 

ανεκτικότητα, ο αλληλοσεβασμός και η διακριτική συμπεριφορά των οικότροφων είναι επιβεβλημένη και 

αξιολογείται κάθε στιγμή.  

 

Η καλή λειτουργία του Οικοτροφείου δεν πρέπει να επαφίεται στη διαρκή επιτήρηση και την επιβολή από 

τα πάνω συνεχούς ελέγχου και ποινών. Η προστασία του εκπαιδευτικού χώρου είναι και συλλογικό 

καθήκον της σπουδαστικής κοινότητας, η οποία πρέπει από μόνη της πρώτα απ’ όλα να ορίσει τι είναι 

αποδεκτό και τι δεν είναι στους κόλπους της, με αλληλοσεβασμό και ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα, 

χωρίς να καταδυναστεύονται τα άτομα, ούτε όμως και να επικυριαρχούν οι ατομικές ανάγκες ή ο νόμος 

του πιο δυνατού.  
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Η Διεύθυνση της Σχολής πρέπει να είναι πάντα αρωγός σε αυτή τη διαδικασία και όταν οι οικότροφοι 

σπουδαστές επιτύχουν με τη βοήθεια της κοινότητάς τους να ανταποκριθούν στην ατομική ευθύνη που 

καθένας έχει και να εφαρμόζουν τους κανόνες, όχι από πειθαναγκασμό αλλά από εσωτερική δέσμευση, 

τόσο η Σχολή όσο και το Οικοτροφείο θα λειτουργούν καλύτερα προς όφελος των ίδιων των 

φιλοξενούμενων σπουδαστών. 

 

Οι κανόνες που ακολουθούν αποτελούν ελάχιστη βάση για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 

οικοτροφείου, αποτελούν ατομική υποχρέωση και η τήρησή τους ελέγχεται διοικητικά από τη Διεύθυνση 

της Σχολής και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αλλά και κοινωνικά από την ίδια την κοινότητα των οικότροφων, 

πολύ περισσότερο όταν η παραβίασή τους δυσχεραίνει και προκαλεί προβλήματα στη κοινοτική ζωή. Η 

παράβασή τους επιφέρει κυρώσεις. 

 

Άρθρο 23. Λειτουργία Οικοτροφείου 

 

1. Το Οικοτροφείο λειτουργεί καθημερινά και επί 24ωρης βάσης. 

2. Οι οικότροφοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα της Σχολής 

ανελλιπώς. 

3. Οι οικότροφοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ισχύον ωράριο για το οποίο αποφασίζει η Σχολή. 

4. Οι οικότροφοι παραλαμβάνουν το δωμάτιο που τους παρέχεται και υπογράφουν σχετικό πρωτόκολλο 

παράδοσης – παραλαβής που περιγράφει τα κινητά και ακίνητα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε 

αυτό και την κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονται και με το ίδιο έγγραφο αναλαμβάνουν την ευθύνη 

να τα παραδώσουν στην κατάσταση που τα παρέλαβαν, λαμβανομένης υπόψη της φυσιολογικής 

φθοράς αυτών. 

5. Δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να δέχονται επισκέψεις στα δωμάτια, από άτομα που δεν είναι 

σπουδαστές της Σχολής. Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία και η διαμονή στα δωμάτια άλλων ατόμων πέραν 

των καθορισμένων. Ιδιαίτερα, δεν επιτρέπονται επισκέψεις αγοριών στα δωμάτια κοριτσιών και το 

αντίστροφο, όλο το 24ωρο . Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρουσιαστούν στη Σχολή οποτεδήποτε 

τους καλέσει μέσα στο χρόνο και εκτός σχολικής περιόδου, προκειμένου να συμμετέχουν σε πρακτικές 

δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πχ τρύγος) με όλες τις 

προβλεπόμενες για τους οικότροφους παροχές (σίτιση, στέγαση κ.ά). Ο κανονισμός του οικοτροφείου 

ισχύει πλήρως και για τις περιόδους αυτές.  

6. Σπουδαστές δικαιούχοι σίτισης και στέγασης και μόνο στην περίπτωση φιλοξενίας τους σε οικοτροφείο 

της Σχολής και όχι σε ξενοδοχείο, οι οποίοι προσέρχονται για εξετάσεις την περίοδο του Σεπτεμβρίου 

είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν αυστηρά μόνο για την περίοδο μία ημέρα πριν την έναρξη των 

εξετάσεων που τους αφορούν και μία ημέρα μετά το πέρας των εξετάσεων αυτών. 

7. Οικότροφοι απομακρύνονται πρόσκαιρα από το Οικοτροφείο σε περίπτωση που εξαιτίας λόγων υγείας 

δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των άλλων οικότροφων.  
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8. Οι οικότροφοι μπορούν να καταθέσουν τα χρήματά τους ή πολύτιμα αντικείμενα για φύλαξη στη 

Διεύθυνση µε έκδοση σχετικής απόδειξης, ενώ σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων των 

οικότροφων που δεν παραδόθηκαν σ’ αυτή για φύλαξη, δεν φέρει ευθύνη. Η Διεύθυνση διατηρεί το 

δικαίωμα για δικούς της λόγους να μην αναλάβει τη φύλαξη.  

 

Άρθρο 24.  Επιμέλεια – Καθαριότητα  

 

1. Οι οικότροφοι οφείλουν να διατηρούν τα δωμάτια στα οποία φιλοξενούνται καθαρά και τακτοποιημένα 

καθώς και τους κοινοχρήστους και περιβάλλοντες χώρους. Οι συγκάτοικοι αναλαμβάνουν την ευθύνη 

στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή απώλεια που γίνεται στο δωμάτιό τους.  

2. Έλεγχος καθαριότητας δωματίων πραγματοποιείται από τους υπεύθυνους και σε ώρες που ορίζει η 

Σχολή, παρουσία των οικότροφων. Οι οικότροφοι υποχρεούνται να έχουν τα δωμάτια ανοικτά και 

ξεκλείδωτα για τον έλεγχο. Σε αντίθετη περίπτωση το περιστατικό αναφέρεται. 

3. Απορρίμματα από τα δωμάτια των οικότροφων μεταφέρονται στους κάδους καθημερινά, τις ώρες που 

υποδεικνύει η Διεύθυνση της Σχολής.  

4. Στα δωμάτια απαγορεύεται η χρήση επικίνδυνων συσκευών οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν 

ατυχήματα στους ίδιους τους σπουδαστές και τυχόν φθορές στο οικοτροφείο (ενεργοβόρων ηλεκτρικών 

συσκευών, σίδερων σιδερώματος, αερόθερμων, ηλεκτρικών θερμαστρών, καμινέτων, γκαζιού κ.α). 

Ακόμα απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στα δωμάτια και όλους τους εσωτερικούς κοινόχρηστους 

χώρους πέραν των εξωτερικών χώρων της σχολής.  

5. Κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία  προέρχεται  από υπαιτιότητα οικότροφου, αποκαθίσταται με δαπάνη του 

υπαιτίου, έστω και αν προήλθε χωρίς πρόθεσή του, σε συνεννόηση και συνεργασία με τη Διεύθυνση 

της Σχολής. Δεν επιτρέπεται να διορθώνουν οι ίδιοι βλάβες ή ζημιές. 

6. Οι οικότροφοι δεν επιτρέπεται να δέχονται επισκέψεις στα δωμάτιά τους. Έχουν το δικαίωμα να 

δέχονται επισκέψεις συγγενικών ή φιλικών προσώπων μόνο στο χώρο που υποδεικνύει η Διεύθυνση 

για το σκοπό αυτό, τις ελεύθερες απογευματινές ώρες ή στα διαλείμματα με την άδεια του υπεύθυνου 

που ορίζει η Διεύθυνση. 

7. Οι οικότροφοι αλλάζουν μόνοι τους τα σεντόνια των κρεβατιών τους, τις ημέρες και ώρες που ορίζει 

κάθε Σχολή. 

8. Γενικός καθαρισμός δωματίων γίνεται μία φορά την εβδομάδα, σε απογευματινή ώρα, σε ημέρα και 

ώρα που ορίζει η Σχολή. 

9. Καθαρισμός εξωτερικών χώρων γίνεται δύο φορές το μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζει η Σχολή.  

10. Αλλαγή δωματίων γίνεται μόνο με έγκριση της Διεύθυνσης της Σχολής, κατόπιν αιτιολογημένης 

αίτησης. 
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Άρθρο 25 . Άδειες εξόδου 

 

1. Άδειες εξόδου ή άδειες διανυκτέρευσης δίνονται από τη Διεύθυνση της Σχολής και αφού πρώτα 

συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής από την προηγούμενη μέρα. Η ώρα 

επιστροφής συμφωνείται.  

2. Η Διεύθυνση της Σχολής μπορεί να ρυθμίσει με ειδικότερο τρόπο τις άδειες εξόδου, εφόσον 

διευκολύνει τις διαδικασίες λειτουργίας της.  

3. Κανένας ανήλικος σπουδαστής – στρια δεν παίρνει άδεια διανυκτέρευσης παρά μόνο αν έχει 

προσκομίσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα του ότι του επιτρέπεται.  

4. Για ανήλικο σπουδαστή και στο ενδεχόμενο απουσίας του από το χώρο που φιλοξενείται (οικοτροφείο 

ή ξενοδοχείο) σε ώρες που δεν λειτουργεί η Σχολή, χωρίς τη σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση της 

Σχολής, ο γονέας ή κηδεμόνας κατά την εγγραφή του στη Σχολή υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση με 

την οποία δηλώνει ότι δεν αναζητά οποιαδήποτε ευθύνη από το εκπαιδευτικό και διοικητικό 

προσωπικό της Σχολής για οτιδήποτε συμβεί στον κηδεμονευόμενο, αλλιώς ο ανήλικος σπουδαστής 

δεν γίνεται δεκτός στο οικοτροφείο/ξενοδοχείο. 

5. Η άδεια εξόδου τις εργάσιμες ημέρες δίνεται μέχρι τις 22:30 το αργότερο. Η Διεύθυνση της Σχολής 

μπορεί να παρεκκλίνει του ορίου αυτού, για λόγους που αξιολογεί η ίδια.  

6. Από την άδεια διανυκτέρευσης ο σπουδαστής επιστρέφει στις 08:00 της επόμενης. Απαγορεύεται 

επιστροφή κατά τη διάρκεια της νύχτας και των ωρών κοινής ησυχίας.  

7. Κάθε Πέμπτη πρωί έως τις 12:00 οι σπουδαστές συμπληρώνουν τις αιτήσεις για τις άδειες του 

Σαββατοκύριακου. Οι οικότροφοι που επιστρέφουν από μακριά Κυριακή βράδυ θα πρέπει να το 

δηλώνουν εκ των προτέρων.  

8. Οι δικαιούχοι στην αρχή του σχολικού έτους δηλώνουν στη Διεύθυνση εάν θα παραμένουν τα 

σαββατοκύριακα και τις αργίες στο οικοτροφείο.  

9. Οι δικαιούχοι μπορούν να παραμένουν μία ή δύο ημέρες μετά το πέρας των μαθημάτων κατόπιν 

ειδικής άδειας από τη Σχολή.  

10. Οι σπουδαστές που φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο αποχωρούν και παραδίδουν τα κλειδιά των 

δωματίων τους την επομένη της λήξης των μαθημάτων (μέχρι 12:00 το μεσημέρι) λόγω εορτών 

Χριστουγέννων, Πάσχα και των θερινών διακοπών και προσέρχονται μία μέρα πριν την έναρξη των 

μαθημάτων (μετά τις 12:00).  

11. Οι σπουδαστές πριν την αποχώρησή τους για τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα δηλώνουν ότι  

αναχωρούν για τον τόπο κατοικίας τους και την ημερομηνία επιστροφής τους. Αντίστοιχα την 

προτελευταία μέρα των τελικών εξετάσεων δηλώνουν την αναχώρησή τους για τις καλοκαιρινές 

διακοπές. Σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση της Σχολής οι σπουδαστές διευκολύνονται προκειμένου 
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να συγχρονιστούν με τα δρομολόγια των συγκοινωνιών που απαιτούνται για να μετακινηθούν στον 

προορισμό τους.  

 

Άρθρο 26. Γεύματα  

 

1.  Οι ώρες το πρωινού, του μεσημεριανού και του βραδινού καθορίζονται από τη Σχολή. Οι οικότροφοι 

σπουδαστές της Σχολής, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, λαμβάνουν υποχρεωτικά το πρωινό, το 

μεσημβρινό, το βραδινό, κατά τις ώρες που αναφέρονται στο ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα της 

σχολής. Κατά τα γεύματα οι σπουδαστές προσέρχονται και αποχωρούν όλοι μαζί ανά τραπέζι. 

 

2. Σε περίπτωση ειδικής δίαιτας ή αρρώστιας με δικαιολογητικό, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στον 

αρμόδιο, προκειμένου να ληφθεί σχετική μέριμνα.  

 

3. Στις περιπτώσεις που η σίτιση έχει ανατεθεί σε εστιατόριο, οι δικαιούχοι που δεν έκαναν χρήση της 

παροχής (δεν έφαγαν), πρέπει να το αναφέρουν στη Διεύθυνση, προκειμένου να εξοικονομούνται 

πολύτιμοι οικονομικοί πόροι.  

 

Άρθρο 27 : Εκπροσώπηση οικότροφων 

 

1. Οι οικότροφοι εκπροσωπούνται από τη Σπουδαστική Κοινότητα. 

  

2. Οι οικότροφοι έχουν δικαίωμα να θέτουν υπόψη της Διεύθυνσης της Σχολής και μεμονωμένα 

οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο έχουν από τη διαβίωσή τους, παρόλα αυτά και εφόσον η φύση 

του προβλήματος είναι τέτοια, καλό είναι να αναζητείται λύση μέσω της Σπουδαστικής Κοινότητας, η 

οποία δεν δικαιούται βεβαίως ποτέ να δρα ερήμην της Διεύθυνσης της Σχολής.  

 

3. Η Σπουδαστική Κοινότητα με τους εκπροσώπους της, πλαισιωμένη από ομάδα οικότροφων που έχει 

υποδείξει η συνέλευσή τους παραλαμβάνουν τους κοινόχρηστους χώρους του οικοτροφείου στην 

αρχή του σχολικού έτους, απαλλασσόμενοι από οποιοδήποτε είδος ευθύνης για ζημιά ή φθορά που 

τυχόν προκληθεί στη συνέχεια στους χώρους αυτούς (εκτός και αν στοιχειοθετείται από πραγματικά 

περιστατικά ατομική υπαιτιότητα κάποιου και ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην ομάδα αυτή). Η 

παραλαβή έχει την έννοια μόνο της διαπίστωσης της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι χώροι με 

την έναρξη της σχολικής περιόδου, ώστε να αντιλαμβάνονται την προστασία του δημόσιου χώρου ως 

δική τους υπόθεση και να περιφρουρούν οι ίδιοι χωρίς υπερβάσεις και υπερβολές, τους 

κοινόχρηστους χώρους από την κακή χρήση, αλλά και προκειμένου να διαμορφώνουν άποψη για τις 

βελτιώσεις που είναι αναγκαίο να γίνουν σε αυτούς. 

 
4. Η Σπουδαστική Κοινότητα στην πρώτη της συνέλευση κάθε χρόνο καλείται να δηλώσει τη δέσμευση 

των μελών της στην πιστή τήρηση του παρόντος Κανονισμού, ενώ για θέματα που θεωρεί ότι πρέπει 

να αναθεωρηθούν ή να συμπληρωθούν σε αυτόν, εισηγείται σχετικά στη Διεύθυνση της Σχολής.  
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Άρθρο 28.  Αποκατάσταση ζημιών - Χρηματικές εγγυήσεις 

 

Κάθε νεοεισερχόμενος στο Οικοτροφείο σπουδαστής καταβάλλει χρηματικό ποσό ως εγγύηση για την 

αποκατάσταση ζημιών που δημιουργούνται όχι από συνηθισμένη χρήση. Το χρηματικό ποσό ορίζεται 

µε απόφαση του ∆.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.  Για τη διαχείριση του εν λόγω ποσού συγκροτείται 

επιτροπή υπαλλήλων. 

 
1. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον οικότροφο µόνο κατά την ημέρα της αναχώρησής του και κατά το 

μέρος που δεν έχει δαπανηθεί αυτή για αποκατάσταση ζημιών/φθορών που προκλήθηκαν από 

υπαιτιότητά του, είτε από πρόθεση, είτε όχι. 

  

2. Η Διεύθυνση της Σχολής σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εκτιμά το ύψος των 

ζημιών και αποφασίζει τα σχετικά με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 

 

3. Σε περίπτωση ζημιάς ή υλικής απώλειας από οικότροφους που η ταυτότητά τους δεν έχει εξακριβωθεί 

η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται σε βάρος του λογαριασμού που έχει δημιουργηθεί από το σύνολο 

των εγγυήσεων των οικότροφων.   

 

4. Σε περίπτωση που οικότροφος προκαλέσει φθορά ή ζημιά από πρόθεση, την αποκαθιστά 

εξολοκλήρου και αποκλειστικά με ευθύνη του και δεν επιτρέπεται η κάλυψη της προκαλούμενης 

δαπάνης από το κοινό ταμείο για την αποκατάσταση ζημιών. 

 

5. Σπουδαστής που απολαμβάνει των παροχών σίτισης και στέγασης και διακόπτει αιφνιδίως και όχι για 

λόγους ανωτέρας βίας τις σπουδές του, υποχρεούται στην καταβολή ποσού ίσου με το κλάσμα της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανά μαθητή ανά έτος της Σχολής, προς το χρονικό διάστημα που έκανε 

χρήση των παροχών αυτών, για τις δαπάνες που προκάλεσε στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για σκοπούς 

που δεν επετεύχθησαν (εκπαιδευτικούς).   

 
Άρθρο 29. Κυρώσεις Οικότροφων 

 
1. Σε περίπτωση που οικότροφος δεν τηρεί τον κανονισμό του οικοτροφείου προβλέπονται: 

 
1. Προφορική παρατήρηση από τη Διεύθυνση της Σχολής. 

2. Έγγραφη προειδοποίηση από τη Διεύθυνση της Σχολής 

3. Απομάκρυνση  μίας ημέρας από το Οικοτροφείο 

4. Απομάκρυνση τριών ημερών από το Οικοτροφείο 

5. Απομάκρυνση πέντε ημερών από το Οικοτροφείο 

6. Οριστική απομάκρυνση από το Οικοτροφείο 
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2. Αρμόδια και υπεύθυνη για την εφαρμογή των µμέτρων αυτών (κρίση, απόφαση ανάλογα µε τη 

βαρύτητα της ενέργειας) είναι η Διεύθυνση της Σχολής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποφασίζει το ∆.Σ 

του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 
3. Η Σπουδαστική Κοινότητα μπορεί και εκείνη χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον οικότροφο, να προβεί 

σε προφορική ή έγγραφη παρατήρηση προς οικότροφο, η συμπεριφορά του οποίου παρεκκλίνει από 

τους κανόνες που θέτει ο παρών κανονισμός και για την παρατήρηση αυτή λαμβάνει γνώση η 

Διεύθυνση της Σχολής.   

 
Άρθρο 30. Παραβάσεις - Κυρώσεις 

 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οι παρακάτω περιπτώσεις επιφέρουν αυτοδίκαια ή μπορούν να επιφέρουν 

για κάποιες, τη διακοπή των παροχών σίτισης και στέγασης του σπουδαστή: 

 

1) Απώλεια για οποιαδήποτε λόγο της ιδιότητας του σπουδαστή (υπέρβαση απουσιών, διακοπή 

φοίτησης) 

2) Αλλεπάλληλες αδικαιολόγητες πρωινές απουσίες περισσότερες από τέσσερις 

3) Αλλεπάλληλες αδικαιολόγητες ημερήσιες απουσίες περισσότερες από τρεις χωρίς να έχει ενημερώσει 

τη Διεύθυνση της σχολής για το λόγο της απουσίας του. 

4) Χαρακτηρισμός της  διαγωγής της φοίτησής του ως επίμεμπτης (άρθρο 20, παρ. 7.1) 

5) Χαρακτηρισμός σπουδαστή  ως μη προακτέου. 

6) Πρόκληση φθοράς ή ζημίας από πρόθεση στην περιουσία της Σχολής (άρθρο 28, παρ.7) 

7) Παρεκκλίσεις στην κοινωνική συμπεριφορά του σπουδαστή (άρθρο 1 και άρθρο 22) 

 
 

 


