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Ηράκλειο, 15-11-2013 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Καλή χρονιά με εγκάρδιους και θερμούς χαιρετισμούς. 

Παρά τις προσδοκίες μας, μετά την αδιαμφισβήτητη επιτυχία της διαδικασίας επιλογής μαθητών 
στην Α΄ Τάξη και την ανανέωση του συλλόγου διδασκόντων με αξιόλογους νέους συναδέλφους, η 
φετινή χρονιά δεν ξεκίνησε ομαλά, καθώς ακόμη σήμερα, και παρά την εργώδη προσφορά όλου 
του προσωπικού, δεν λειτουργούμε με πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρότι από τις 23/10 έχει 
ανακοινωθεί ο τελικός αξιολογικός πίνακας για την πρόσληψη δύο αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
κλάδου ΠΕ02 (φιλολόγων), προκειμένου να καλυφθούν αντίστοιχα κενά, η τοποθέτηση των εκ-
παιδευτικών αυτών καθυστερεί αδικαιολόγητα. 

Θα ήθελα να σας επισημάνω τις αλλαγές αλλά και ορισμένες επιπλέον δυνατότητες που έχουμε 
φέτος στο πρόγραμμα σπουδών ανά τάξη. Από την Α΄ τάξη, ξεκίνησε η εφαρμογή του Νόμου 
4186/2013 με τον οποίο αναδιαμορφώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα μαθήματα του Γενι-
κού Λυκείου, και αλλάζει ο τρόπος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά το 
Μάθημα Επιλογής που ο νόμος επανέφερε στην Α΄ Τάξη, το σχολείο παρέχει φέτος τη λειτουργία 
και των τεσσάρων (4) σχετικών μαθημάτων: 1) Εφαρμογές Πληροφορικής, 2) Γεωλογία και Δια-
χείριση Φυσικών Πόρων, 3) Καλλιτεχνική Παιδεία (με αντικείμενο τα Εικαστικά), 4) Ελληνικός και 
Ευρωπαϊκός Πολιτισμός. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα και διδάσκονται τόσο τα Αγγλικά, όσο και 
τα Γερμανικά ως πρώτη ξένη γλώσσα. Στη Β΄ τάξη λειτουργούν -για τελευταία χρονιά- ένα (1) 
τμήμα Θεωρητικής, ένα (1) τμήμα Θετικής και δύο (2) τμήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, κα-
θώς και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής: 1) Αρχές Οικονομίας, 2) Εφαρμογές Υπολογιστών, 3) Ε-
λεύθερο Σχέδιο, και 4) Διαχείριση Φυσικών Πόρων. Στην Γ΄ τάξη λειτουργούν -για προτελευταία 
χρονιά- επίσης ένα (1) τμήμα Θεωρητικής, ένα (1) τμήμα Θετικής και δύο (2) τμήματα Τεχνολογι-
κής Κατεύθυνσης (κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών), καθώς και πέντε (5) μαθήματα επιλογής: 
1) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (εξεταζόμενο πανελληνίως για τους υποψήφιους του Ε΄ Επιστημο-
νικού Πεδίου), 2) Πολυμέσα - Δίκτυα, 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία, 4) Αρχές Φιλοσοφίας και 5) 
Γερμανικά (ως δεύτερη ξένη γλώσσα). 

Όπως κάθε χρονιά, και φέτος υποστηρίζουμε τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης στο 
σχολείο μας με μια σειρά από παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες: ομίλους, ενισχυτική 
διδασκαλία, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικών θεμάτων, περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και αγωγής υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας, κλπ.), εκπαιδευτικές εκδρομές και επι-
σκέψεις, καθώς και άλλες εκδηλώσεις, εντός και εκτός σχολείου (παρουσιάσεις λογοτεχνικών βι-
βλίων, εικαστικών γεγονότων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κλπ.). Στο τέλος του μήνα οριστικο-
ποιούνται οι τελικές λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων αυτών. Κάθε μαθητής, ανάλογα με τα εν-
διαφέροντα, την κλίση και την τάξη του, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτές. 

Θα έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε ένα περίγραμμα του νέου Ν.4186/2013, σε ό,τι 
αφορά τους μαθητές της Α΄ Τάξης και τους γονείς τους1, στην πρώτη μας συνάντηση την Τετάρτη 
27 Νοεμβρίου 2013, ώρα 18:30, στο Αμφιθέατρο του σχολείου μας. Επιπλέον, θα αναφερθούμε 
στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου μας, στις γενικότερες ευκαιρίες που προσφέρει στα παιδιά 
σας, καθώς και σε ζητήματα της σχολικής ζωής. Σε αρκετά καθημερινά θέματα, που φαίνονται 
αυτονόητα, παρουσιάζονται ορισμένες δυσλειτουργίες, κι εκεί ζητώ την συνδρομή σας. Αν μπο-
ρέσουμε να συντονιστούμε, πιστεύω ακράδαντα ότι τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε, και που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την πρόοδο των παιδιών σας, θα μεγιστοποιηθούν.  

Συνημμένο στην επιστολή αυτή θα βρείτε ένα τρίπτυχο με χρήσιμες συνοπτικές πληροφορίες που 
σας ενδιαφέρουν. Τέλος, σας υπενθυμίζω να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο του σχολείου, 
για τις τρέχουσες ανακοινώσεις και λοιπό χρήσιμο υλικό. 
 Με εκτίμηση, 
  Δημήτρης Καλυκάκης 
                                                           
1
 Μέσα στη χρονιά προγραμματίζεται χωριστή ενημερωτική συνάντηση για το τρέχον σύστημα της Β΄ και Γ΄ Τάξης  



Ζητήματα της σχολικής ζωής 

Γενικούς κανόνες στη σχολική ζωή αποτελούν ο αλ-
ληλοσεβασμός της προσωπικότητας όλων των με-
λών της σχολικής κοινότητας, η αξιοπρέπεια, η κό-
σμια συμπεριφορά, ο σεβασμός της δημοκρατίας 
και η αποφυγή κάθε είδους βίας.  

Έγκαιρη πρωινή προσέλευση: Το πρόγραμμα του 
σχολείου ξεκινάει στις 8.10 π.μ. με την πρωινή συ-
γκέντρωση. Η παρουσία των μαθητών σε αυτήν είναι 
υποχρεωτική. Είναι και απαραίτητη, αφού τότε γίνο-
νται σημαντικές ανακοινώσεις και καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες για αρκετές λειτουργίες του ημερήσιου 
προγράμματος. Οι μεταβολές σε ορισμένα ζητήματα 
της σχολικής ζωής είναι συνεχείς και η καλή φοίτηση 
καθώς και η καλή λειτουργία του σχολείου απαιτεί 
συνεχή και σωστή ενημέρωση. Πρέπει να σας επιση-
μάνω ότι στο παρελθόν υπήρξαν σοβαρές επιπτώσεις 
πάνω σε σημαντικά για τους μαθητές ζητήματα επει-
δή δεν παραβρίσκονταν στην πρωινή συγκέντρωση. 

Αργοπορημένη έλευση στην αίθουσα διδασκαλί-
ας: Απαγορεύεται αυστηρά. 

Χρήση κινητών: Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών 
τηλεφώνων. Ειδικότερα, σε περίπτωση που γίνει α-
ντιληπτή χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρ-
κεια μαθήματος, το κινητό κατάσχεται και φυλάσσε-

ται στο γραφείο 
της διεύθυνσης 
απ’ όπου μπορεί 
να το παραλάβει 
ο γονέας / κηδε-
μόνας. Σε περί-
πτωση υποτρο-
πής οι κυρώσεις 
είναι αυστηρές. 

Χρήση καπνού, 
αλκοόλ, εθιστι-
κών ουσιών, 
κλπ.: Απαγορεύ-
εται αυστηρά. 

Τυχερά ή τε-

χνικά παιχνίδια με τράπουλες, κάρτες, κ.λπ.: Α-
παγορεύονται αυστηρά. 

Αποχώρηση από το σχολικό χώρο πριν τη λήξη 
των μαθημάτων: Απαγορεύεται αυστηρά, χωρίς την 
άδεια του κηδεμόνα ή της Διεύθυνσης. 

 

Φοίτηση μαθητών - Δικαιολόγηση απουσιών 

Η φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική με δι-
καίωμα αδικαιολόγητων απουσιών μέχρι 50 ώρες 
ετήσια. Μαθητής που απουσιάζει κάποιες από τις 
ώρες του ημερήσιου προγράμματος δεν μπορεί να 
δικαιολογήσει τις απουσίες που παίρνει, όπως επίσης 
και τις απουσίες ολόκληρης μέρας, εφόσον δεν προ-
σκομίσει κατάλληλο δικαιολογητικό. 

Δικαιολογητικά γίνονται δεκτά: 

α) από νοσοκομεία ή ιατρούς 

β) από γονείς ή κηδεμόνες αυτοπροσώπως μέσα σε 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή 
του μαθητή. 

Ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 
και δύο συνεχόμενες μέρες, αλλά με ανώτατο όριο 
δέκα (10) μέρες για όλο το έτος (οι 10 μέρες είναι 
ανεξάρτητες ωρών της καθεμιάς, και δεν αντιστοι-
χούν σε συγκεκριμένο σύνολο ωρών). 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που 
το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 
114 ετησίως, από τις οποίες οι πέραν των 50 είναι 
δικαιολογημένες, ή οφείλονται σε ασθένεια που βε-
βαιώνεται από Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Σχο-
λιατρική Υπηρεσία, ή οποιονδήποτε ιδιώτη γιατρό 
που πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένει-
ας. 

Μαθητές με μη επαρκή φοίτηση δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις, και επαναλαμβάνουν την 
τάξη. 

Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Καθηγητών με ειδική 
πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μα-
θητή που σημείωσε από 114 έως 164 απουσίες, με 
την προϋπόθεση ότι όλες οι πέραν των 50 απουσί-

ες του είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε 
ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπά-
νω, και η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιη-
τική, δηλ. έχει γενικό μέσο όρο των δύο τετραμηνιαί-
ων βαθμών τουλάχιστον 15 πλήρες και διαγωγή 
κοσμιότατη. 

Απουσίες κατά τη διάρκεια πανελλήνιων εξετάσεων 
δικαιολογούνται μόνο με ιατρικό πιστοποιητικό Κρα-
τικού Νοσοκομείου, ή άλλου δημόσιου φορέα, θεω-
ρημένο από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτρο-
πή, το οποίο κατατίθεται εντός τριών ημερών από τη 
λήξη των εξετάσεων. 

 

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριότητων 

 Σχολική εφημερίδα ΠΕΙΡΑγΜΑΤΑ (Π. Γεωργιάδης, 

Δ. Τσιαούση) 

 Πολιτιστικό Λονδίνο (Μ. Πιτσάκη) 

 Πώς θα αποφασίσω για το μέλλον μου; Τι σπουδές 

να ακολουθήσω; Τι επάγγελμα να κάνω; (Α. Δι-

πλάρη) 

 Bazaar-Arte & Calendar: Μια δημιουργική απα-

σχόληση (Μ. Πολυχρονάκη, Β. Ρούσσου, Α. Διπλά-

ρη) 

 Φιλανθρωπική Δράση «Αγαπάτε Αλλήλους» (Σ. Βε-

ρεράκη) 

 Έτος Καβάφη: Οι μαθητές διαβάζουν Καβάφη (Β. 

Ρούσσου, Ε. Κασσωτάκη) 

Αγαπητέ γονέα / κηδεμόνα, αναρωτήσου: 

 Έχω εγγράψει το παιδί μου υπογράφοντας 
στο Ατομικό Δελτίο Μαθητή (Καρτέλα); 

 Έχω προσκομίσει το Ατομικό Δελτίο Υγείας 
Μαθητή στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής; 

 Έχω δώσει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και το 
email μου στον καθηγητή τάξης; 

 Έχει το παιδί μου Αστυνομική Ταυτότητα; (α-
παραίτητη για τους μαθητές της Γ΄) 

Για την καλύτερη αξιοποίηση 

της ειδικής άδειας που δικαιού-

νται πολλοί γονείς και κηδεμό-

νες, στις παρακάτω ημερομηνί-

ες όλοι οι διδάσκοντες που ανή-

κουν στο σχολείο θα είναι δια-

θέσιμοι μεταξύ 8:10 και 14:00: 

 

 Δευτέρα 16/12/2014 

 Τρίτη 14/01/2014 

 Τετάρτη 12/02/2014 

 Πέμπτη 13/03/2014 

 Παρασκευή 04/04/2014 
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Όμιλοι Αριστείας & Δημιουργικότητας 

1. Αγγλικά και επιστήμες (Μ. Πιτσάκη), Σχολείο, 2 

ώρες 

2. Δημιουργική γραφή και ανάγνωση (Ε. Κασσωτά-

κη-Β. Ρούσσου), Σχολείο - ΙΜΚ, 2 ώρες 

3. Δραστήριοι Νέοι (Ν. Τζωρμπατζάκης), Σχολείο - 

Δημοτικά Γυμναστήρια, 2 ώρες 

4. Εργαστήριο Μαθηματικών Προβλημάτων - Δια-

γωνισμοί ΕΜΕ (Α. Βαρβεράκης), 1ο ΓΕΛ, 4 ώρες 

5. Η «οικονομική» μου ζωή - Οικονομία και Επιχει-

ρηματικότητα (Α. Διπλάρη), Σχολείο, 2 ώρες 

6. Καλλιτεχνικό - Θεατρικό Εργαστήρι (Χ. Δημητρα-

κόπουλος - Μ. Πολυχρονάκη), Σχολείο, 4 ώρες 

7. Κρητικά Μονοπάτια (Π. Αμβροσιάδης), Σχολείο - 

Βουνό, 2 ώρες 

8. Μαθηματικές Προκλήσεις (Α. Συγκελάκης), 1ο 

ΓΕΛ, 3 ώρες 

9. Πειραματική θεμελίωση των Φυσικών Επιστη-

μών (Γ. Μαράκης-Α. Μαργαρίτης), Σχολείο, 3 ώ-

ρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενισχυτική Διδασκαλία 

 Νεοελληνική Γλώσσα Β’ Τάξης (Ε. Κασσωτάκη) 

 Φυσική Β΄ Τάξης (Γ. Χατζησάββας) 

 Φυσική Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης (Γ. Χατζησάββας) 

 Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Τάξης (Μ. Πολυχρονάκη) 

 Φυσική Γ΄ Τάξης (Γ. Μαράκης) 

 Βιολογία Γ΄ Τάξης (Χ. Δημητρακόπουλος) 

 Λογοτεχνία Κατεύθυνσης Γ΄ Τάξης (Β. Ρούσσου) 

 Λατινικά Κατεύθυνσης Γ΄ Τάξης (Δ. Τσιαούση) 

 Βιολογία Κατεύθυνσης Γ΄ Τάξης (Χ. Δημητρακό-

πουλος) 

 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Τάξης (Α. Διπλάρη) 

 Αγγλικά ως Ειδικό Μάθημα (Μ. Πιτσάκη) 

 
 

Πρόγραμμα υποδοχής Γονέων & Κηδεμόνων για ενημέρωση (υπόκειται σε αλλαγές, όταν αλλάζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα) 

 
ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ημέρα Ώρα  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ημέρα Ώρα 

1 Καλυκάκης Δημήτριος 
Διευθυντής 
Μαθηματικός 

Όλες τις μέρες και ώρες 
 

2 Γεωργιάδης Περικλής 
Υποδιευθυντής 
Πληροφορικής 

Όλες τις μέρες και ώρες 

3 Βερεράκη Σοφία Θεολόγος Τετάρτη 11:50-12:30  4 Κασσωτάκη Ειρήνη Φιλόλογος Πέμπτη 11:50-12:30 

5 Παπαδόπουλος Φώτιος Φιλόλογος Πέμπτη 10:00-10:45  6 Πλουμάκη Στυλιανή Φιλόλογος Τετάρτη 10:55-11:40 

7 Πολυχρονάκη Μαρία Φιλόλογος Πέμπτη 10:55-11:40  8 Ρούσσου Βαρβάρα Φιλόλογος Πέμπτη 10:00-10:45 

9 Τσιαούση Δήμητρα Φιλόλογος Πέμπτη 10:55-11:40  10 Βαρβεράκης Ανδρέας Μαθηματικός Πέμπτη 10:55-11:40 

11 Περυσινάκη Ειρήνη Μαθηματικός Τετάρτη 09:05-09:50  12 Συγκελάκης Αλέξανδρος Μαθηματικός Τετάρτη 10:00-10:45 

13 Μαράκης Γεώργιος Φυσικός Τετάρτη 11:50-12:30  14 Χατζησάββας Γεώργιος Φυσικός Τετάρτη 10:55-11:40 

15 Μαργαρίτης Αντώνιος Χημικός Τετάρτη 09:05-09:50  16 Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος Βιολόγος Πέμπτη 09:05-09:50 

17 Πιτσάκη Μαρία Αγγλικής Γλώσσας Πέμπτη 10:55-11:40  18 Αμβροσιάδης Παναγιώτης Γερμανικής Γλώσσας Τετάρτη 10:00-10:45 

19 Γρηγοριάδη Μαρία Καλλιτεχνικών Μετά από συνεννόηση  20 Διπλάρη Άννα Οικονομολόγος Τετάρτη 10:55-11:40 

21 Τζωρμπατζάκης Νικόλαος Φυσικής Αγωγής Πέμπτη 11:50-12:30  22 Ανδρεαδάκης Μιχαήλ Πληροφορικής Μετά από συνεννόηση 

23 Χαλκιαδάκης Ιωάννης Πληροφορικής Μετά από συνεννόηση  24 Μπαΐλα Δήμητρα Φιλόλογος Ειδ. Αγωγής Μετά από συνεννόηση 

25 Αμαργιωτάκη Ελευθερία Χημικός Ειδ. Αγωγής Μετά από συνεννόηση       

 
 

  http://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr 

http://plh.mysch.gr   

  http://blogs.sch.gr/peiragmata 

plh@sch.gr   

  peiramatiko@sch.gr 

mail@lyk-peir-irakl.ira.sch.gr  

  http://twitter.com/peiramatiko 

http://bit.ly/plh_youtube   


