
  

1. Έλεγχος εισόδου-εξόδου στο χολείο, κίνηση και στάθμευση 
Τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης διαθέτουν δύο πύλες εισόδου-εξόδου: 

 μία Κεντρική Πύλη για την είσοδο-έξοδο των σχολικών λεωφορείων 
 μία ελεγχόμενη είσοδο προς τον χώρο προσωρινής στάθμευσης (parking) για τους μαθητές που 

μετακινούνται με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των γονέων τους. Από αυτόν τον χώρο στάθμευσης οι 
μαθητές κάθε πρωί, αφού αποβιβασθούν από τα Ι.Χ., κατευθύνονται προς το Σχολείο τους και 
στον ίδιο χώρο προσέρχονται το μεσημέρι, για να επιβιβαστούν στα Ι.Χ. και να αναχωρήσουν 
προς το σπίτι τους. Κατά την είσοδο στο Σχολείο διενεργείται έλεγχος από τον φύλακα. Οι γονείς 
θα πρέπει να έχουν αναρτημένο σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου τους το ειδικό σήμα εισόδου, 
το οποίο προμηθεύονται από το Γραφείο Κίνησης. Διαφορετικά, θα πρέπει να δηλώνουν στον 
φύλακα τα στοιχεία και τον σκοπό της επίσκεψής τους. Η πύλη εισόδου λειτουργεί από τις 7:30 
το πρωί έως τις 16:30 το μεσημέρι. Μπαίνοντας στο χώρο στάθμευσης του Σχολείου, θα πρέπει να 
γνωρίζετε ότι ο πρώτος μεγάλος χώρος που συναντάτε, προορίζεται για τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ ο επόμενος για αυτούς του Δημοτικού 
και Νηπιαγωγείου. Παρακαλούμε να κινείστε με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλεια όλων.  

Αυτή η κατανομή της ροής των οχημάτων σε δύο πύλες (Κεντρική Πύλη για τα σχολικά λεωφορεία και 
είσοδος parking για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα) σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια και τη διευκόλυνση 
όλων, γι’ αυτό και παρακαλούνται οι γονείς να μην σταθμεύουν με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα έξω από την 
Κεντρική Πύλη, διότι προκαλούν σημαντικό πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των σχολικών 
λεωφορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες ατυχήματος. 
 
2.  Ώρα έναρξης του σχολικού προγράμματος 
Το κουδούνι χτυπά το πρωί στις 08.10 και καλεί στην πρωινή συγκέντρωση, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του σχολικού προγράμματος. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών και των 
μαθητριών είναι απαραίτητη για την καθημερινή ενημέρωσή τους. Η καθυστερημένη άφιξη κι ακόμα 
περισσότερο η καθυστερημένη είσοδός τους στο χώρο του σχολείου και τις σχολικές αίθουσες 
παρεμποδίζει την ομαλή έναρξη και διεξαγωγή του μαθήματος, ενώ ο μαθητής ή η μαθήτρια 
σημειώνονται στο απουσιολόγιο της τάξης. Παρακαλούμε πολύ, επομένως, με σεβασμό στην ίδια την 
εκπαιδευτική διαδικασία, να φροντίζετε καθημερινά για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών σας.  
 
3. Ψρολόγιο Πρόγραμμα και διευρυμένο ωράριο Αρσακείων χολείων 
Όπως σε όλα τα Σχολεία της Φ.Ε., έτσι και στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί το σχολικό 
έτος 2016-2017 Ωρολόγιο Πρόγραμμα διευρυμένο κατά οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα, σε σχέση με αυτό 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ειδικότερα: 
 
Στην Α΄ τάξη οι επιπλέον 8 διδακτικές ώρες διατίθενται ως εξής: 
1 ώρα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
3 ώρες: Αγγλικά 
2 ώρες: Γαλλικά / Γερμανικά 
1 ώρα: Μαθηματική Σκέψη / Πειράματα Φυσικής (εκ περιτροπής ανά εβδομάδα) 
1ώρα: Ζώνη Πολιτισμού και Επιστημών (επιλεγόμενο) 
 
Στη Β΄ τάξη οι επιπλέον 8 διδακτικές ώρες διατίθενται  ως εξής: 
1 ώρα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
1 ώρα: Αγωγή Προφορικού Λόγου / Μαθηματική Σκέψη (εκ περιτροπής ανά εβδομάδα) 
2 ώρες: Αγγλικά 
2 ώρες: Γαλλικά / Γερμανικά 
1 ώρα: Αθλητισμός 
1ώρα: Ζώνη Πολιτισμού και Επιστημών (επιλεγόμενο) 
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Στη Γ΄ τάξη οι επιπλέον 8 διδακτικές ώρες διατίθενται ως εξής: 
1 ώρα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
1 ώρα: Αγωγή Προφορικού Λόγου / Μαθηματική Σκέψη (εκ περιτροπής ανά εβδομάδα) 
2 ώρες: Αγγλικά 
2 ώρες: Γαλλικά / Γερμανικά 
1 ώρα: Αθλητισμός / ΣΕΠ (εκ περιτροπής ανά εβδομάδα) 
1ώρα: Ζώνη Πολιτισμού και Επιστημών (επιλεγόμενο) 
 
Αναλυτικά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο Αρσάκειο Γυμνάσιο για το έτος 2016-2017 έχει ως εξής: 
 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

ΣΑΞΗ ΣΑΞΗ ΣΑΞΗ 

Α΄ Β΄ Γ΄ 

ΨΡΕ ΨΡΕ ΨΡΕ 

1 
Νεοελληνική 
Γλώσσα και 
Γραμματεία 

Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2 

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2 

2 
Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα και 
Γραμματεία 

Αρχαία Ελληνικά 
Κείμενα από μετάφραση 

2 2 2 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 3 

3 Αγωγή Προφορικού Λόγου/Μαθηματική κέψη  - 1 1 

4 Μαθηματική κέψη/Πειράματα Υυσικής 1 - - 

5 Ιστορία 2 2 2 

6 Κοινωνική Πολιτική Αγωγή - - 2 

7 Θρησκευτικά 2 2 2 

8 Αγγλικά 5 4 4 

9 Γαλλικά ή Γερμανικά 4 4 4 

10 Μαθηματικά 4 4 4 

11 Υυσική 1 2 2 

12 Φημεία - 1 1 

13 Γεωλογία-Γεωγραφία 1 2 - 

14 Βιολογία 1 1 1 

15 Υυσική Αγωγή 2 2 2 

16 Αισθητική Αγωγή (Μουσική) 1 1 1 

17 Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) 1 1 1 

18 Οικιακή Οικονομία 2 - - 

19 Πληροφορική 1 1 1 

20 Σεχνολογία 1 1 1 

21 Αθλητισμός/ΕΠ [μόνο στη Γ΄ τάξη] - 1 1 

22 Ζώνη Πολιτισμού/Επιστημών 1 1 1 

ύνολο ωρών κατά τάξη 40 40 40 

[ελαφρά σκιασμένα σημειώνονται τα επιπλέον μαθήματα] 



4. Όρια, δικαιολόγηση απουσιών και χαρακτηρισμός φοίτησης 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 485/1983 – ΦΕΚ 184 άρθρο 3), την ευθύνη της τακτικής 
παρακολούθησης της φοίτησης του μαθητή έχει εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Σε περίπτωση 
απουσίας του μαθητή, οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικό απουσίας ως εξής:   
4. α. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή μέχρι και δύο (2) ημέρες, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας ή 
οικογενειακού θέματος, ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες προσκομίζοντας εντός 
δέκα (10) ημερών από την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο σχετικό ενυπόγραφο «Σημείωμα 
Δικαιολόγησης Απουσιών». Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, κανένα δικαιολογητικό 
δεν γίνεται δεκτό.  
4. β. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών, λόγω 
ασθενείας, ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες, προσκομίζοντας εντός δέκα (10) 
ημερών από την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο σχετική «Βεβαίωση Ιατρού» ή «Βεβαίωση 
Νοσηλευτικού ιδρύματος», που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθενείας. Μετά την 
παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, κανένα δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό. 
4. γ. Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων στο τέλος της χρονιάς, συνέρχεται ο 
Σύλλογος Διδασκόντων και με πράξη του χαρακτηρίζει τη φοίτηση των μαθητών σύμφωνα με 
ΠΔ.39/2014, άρθρο 8 – ΦΕΚ 75/2014 τ. Α΄, που αφορά όσα σχολεία εφαρμόζουν διευρυμένο ωράριο 40 
ωρών την εβδομάδα. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ.πρωτ. 147655/Γ2/11-10-13 το ανώτατο επιτρεπτό όριο 
απουσιών για την προαγωγή του μαθητή ή της μαθήτριας στην επόμενη τάξη είναι εκατόν τριάντα 
(130), με την προϋπόθεση ότι οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν υπερβαίνουν τις εξήντα τέσσερεις (64) 
και οι υπόλοιπες είναι δικαιολογημένες από γονέα ή ιατρό. Κατ’ εξαίρεση, το ανώτατο επιτρεπτό όριο 
απουσιών για την προαγωγή του μαθητή ή της μαθήτριας στην επόμενη τάξη είναι εκατόν ογδόντα 
επτά (187) για όσους μαθητές έχουν επιτύχει μέσο όρο επίδοσης και στα δύο τετράμηνα ανώτερο του 
δεκαπέντε (15), η διαγωγή τους χαρακτηρίζεται «κοσμιότατη», οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν 
υπερβαίνουν τις εξήντα τέσσερεις (64) και οι υπόλοιπες είναι δικαιολογημένες από γονέα ή ιατρό. 
 
Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις απουσίες και τη δικαιολόγησή τους, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων, οι οποίοι για τη νέα σχολική 
χρονιά έχουν ορισθεί ως εξής: 
 

Α1 Α2 Α3 Β1 Β2 Β3 Γ1 Γ2 

Καρανάσιου 

Γκίνη 

Κόντα 

Τσιτσιλιάνος 

Αλεξίου 

Κυριακίδου 

Στεφανίδου 

Οικονόμου Π. 

Τασιούλα 

Κωσταρά 

Μπίκου 

Καρασάββα  

Τεμπερεκίδης 

Κωνσταντινίδου 

Κατσικαρίδης 

Γεωργάκας 

 

5. Ασφάλεια και υγεία των μαθητών (Ιατρείο, υμβουλευτική και Χυχολογική Τπηρεσία) 
Στο Σχολείο λειτουργεί Ιατρείο, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου. 
Το Ιατρείο είναι σε λειτουργία και κατά τις ώρες των Ομίλων Απογευματινών Δραστηριοτήτων και 
στελεχώνεται από τη νοσηλεύτρια, κ. Μαρία Συμεωνίδου. Για την καλύτερη λειτουργία του, 
παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σχετική Δήλωση. Επίσης, σε περίπτωση που το παιδί σας 
ακολουθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή (χρόνια ή περιστασιακή), παρακαλούμε να το δηλώσετε με 
ευκρίνεια. 
 Παράλληλα, στα Αρσάκεια Σχολεία λειτουργεί Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία, υπό την 
εποπτεία του Γενικού Γραμματέα της Φ.Ε. και Ομότιμου Καθηγητή Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α. κ. Ιωάννη 
Παρασκευόπουλου, κύριο μέλημα της οποίας είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών με 
την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, διάγνωσης και έγκαιρης αντιμετώπισης θεμάτων που 



προκύπτουν στη σχολική ζωή. Η Υπηρεσία λειτουργεί επικουρικά στο έργο των Σχολείων, 
συνεργάζεται με τη Διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, παρέχοντας συμβουλευτική και 
ψυχοκοινωνική στήριξη στους μαθητές των Σχολείων, ιδιαίτερα όταν το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες 
στη μάθηση, τη συναισθηματική ανάπτυξη και τη συμπεριφορά. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση και να οριστεί συνάντηση με την ψυχολόγο των Αρσακείων Σχολείων 
Θεσσαλονίκης, κ. Δέσποινα Ιακώβου (τηλ. 2310304000, εσωτερικό 410). 
 
6. υνεργασία με τη Διεύθυνση και ενημερωτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες 
καθηγητές για την επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών 
Το Αρσάκειο Γυμνάσιο είναι αυτονόητο ότι προσδοκά και επιδιώκει την εποικοδομητική συνεργασία με 
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών του. Τόσο η Διεύθυνση όσο και ο Σύλλογος 
Διδασκόντων είναι πάντα πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους γονείς και κηδεμόνες στο πλαίσιο που 
ήδη προαναφέρθηκε: «με διάκριση και εμπιστοσύνη στον κρίσιμο ρόλο, επιστημονικό και παιδαγωγικό, 
που αναλαμβάνει το Σχολείο» για την πρόοδο και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και των 
μαθητριών του. Αυτή η «διάκριση» ανάμεσα στη γονική επιμέλεια-κηδεμονία (που ανήκει στους 
γονείς) και την ακαδημαϊκή-παιδαγωγική ευθύνη (την οποία αναλαμβάνει το Σχολείο), όταν 
λειτουργεί μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, είναι εχέγγυο έντιμης σχέσης και δημιουργικής 
συνεργασίας.  

Η σύσταση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα τόσο προς την από κοινού αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων όσο και στην εν γένει 
βελτίωση και πρόοδο του Σχολείου μας. Γι’ αυτό ακριβώς και σας προτρέπουμε να εγγραφείτε στον 
Σύλλογο, στηρίζοντας ενεργά το Διοικητικό Συμβούλιο στις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει.  
 Η συνάντηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου, καλό είναι να προγραμματίζεται κατόπιν 
τηλεφωνικής συνεννόησης. Οι ώρες των εβδομαδιαίων συναντήσεων κάθε Τρίτη με τους διδάσκοντες 
καθηγητές, ώστε να ενημερώνεστε για τη φοίτηση και την πρόοδο των παιδιών σας, θα σας 
γνωστοποιηθούν περί το τέλος Σεπτεμβρίου με σχετική ανακοίνωση. Επίσης, σύντομα θα ανακοινωθεί 
στους γονείς των μαθητών και των μαθητριών της Α΄ Γυμνασίου ημέρα συνάντησης και γνωριμίας με 
τους διδάσκοντες καθηγητές και τη Διεύθυνση του Σχολείου.    
 
7. Περίπατοι, διδακτικές επισκέψεις και σχολικές εκδηλώσεις 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και κατά το σχολικό έτος 2016-2017 το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης θα 
πραγματοποιήσει περιπάτους και διδακτικές επισκέψεις, για τις οποίες απαιτείται η χρήση 
μεταφορικού μέσου. Για να μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές αυτές 
δραστηριότητες είναι απαραίτητη η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους.  
 Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές παίρνουν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται εντός και εκτός σχολικού χώρου (π.χ. εθνικές εορτές, 
παρελάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διδακτικές επισκέψεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές 
συναντήσεις κ.ά.). Οι εκδηλώσεις αυτές αποτυπώνονται σε φωτογραφίες ή μικρά βίντεο, δείγματα των 
οποίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Φ.Ε και το ιστολόγιο του Σχολείου. Έτσι όλοι οι γονείς έχουν 
τη δυνατότητα να πληροφορούνται τα σχολικά δρώμενα και να αποκτούν πληρέστερη εικόνα της 
σχολικής ζωής. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιοι γονείς δεν επιθυμούν να εμφανίζεται το παιδί τους 
στις φωτογραφίες ή στα βίντεο που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε να το δηλώσουν 
εγγράφως στην υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται. 
 
8. Φρήση κινητών τηλεφώνων 
Υπενθυμίζεται ότι στο Σχολείο, σύμφωνα με τον νόμο (βλ. Υ.Α. 132328/Γ2/07-12-2006 και 100553-
Γ2/4-9-2012), δεν επιτρέπεται στους μαθητές η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή παιχνιδιού που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας 
και ήχου. Εξάλλου, τα κινητά τηλέφωνα δεν χρειάζονται στους μαθητές όσο βρίσκονται εντός του 



σχολικού χώρου, καθώς μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους από το τηλέφωνο της 
Διεύθυνσης ή της Γραμματείας του Σχολείου. 

Αν, παρόλα αυτά, κατ’ εξαίρεση, κάποιοι γονείς θεωρούν ότι το τηλέφωνο είναι απαραίτητο 
για το παιδί τους μετά την έξοδό του από τον σχολικό χώρο, παρακαλούνται να ενημερώσουν τη 
Διεύθυνση δηλώνοντάς το εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση, ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να  θέτει 
το τηλέφωνο εκτός λειτουργίας και να το φυλάσσει μέσα στην τσάντα του καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραμονής του στο σχολικό χώρο. Επισημαίνεται ότι σε μαθητές, που θα φέρουν ή θα χρησιμοποιούν 
κινητό τηλέφωνο μέσα στον χώρο του Σχολείου, θα επιβάλλονται παιδαγωγικές κυρώσεις.  
 
9. Φρήση και αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-arsakeio  
Η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας e-arsakeio κατά τη διδασκαλία απαιτεί από τους μαθητές να 
εκτυπώνουν υλικό για μελέτη ή εξάσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων καθηγητών. 
Παρακαλούνται οι γονείς να μεριμνήσουν σχετικά. Για το σκοπό αυτό και για την πρόσβαση των 
μαθητών στην πλατφόρμα θα δοθούν έγκαιρα κωδικοί εισόδου. 
 
10. Ηλεκτρονική επικοινωνία του χολείου με τους γονείς - Διαδικτυακή ενημέρωση 
μέσω της ιστοσελίδας της Υ.Ε. και του ιστολογίου Γυμνασίου 
Επιδίωξη του Σχολείου είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των έντυπων ανακοινώσεων, γι’ αυτό οι 
γονείς θα λαμβάνουν όλες τις ανακοινώσεις ηλεκτρονικά. Παρακαλούνται, λοιπόν, να συμπληρώσουν 
στη Δήλωση Κηδεμονίας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).  Σχετικά με 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου μας –αλλά και πολλών άλλων δράσεων που 
πραγματοποιεί η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία στο πλαίσιο του πολυδιάστατου παιδευτικού και 
ακαδημαϊκού χαρακτήρα της– οι γονείς μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 
http://www.arsakeio.gr και το ιστολόγιο-blog https://arsakeiogt.wordpress.com.   
 
11. Απογευματινοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων και Όμιλοι Ενισχυτικής Διδασκαλίας 
Στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης λειτουργούν Όμιλοι Απογευματινών Δραστηριοτήτων, που 
στοχεύουν στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων κάθε μαθητή και μαθήτριας, καθώς και Όμιλοι 
Ενισχυτικής Διδασκαλίας, για τους οποίους θα ενημερωθείτε με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Για κάθε 
πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Συντονισμού των Αρσακείων Σχολείων 
Θεσσαλονίκης και την Συντονίστρια Δρ Αικ. Ιωακειμίδου (τηλ. 2310304000, εσωτερικό 470-471).  
 

http://www.arsakeio.gr/
https://arsakeiogt.wordpress.com/

