
  

 - 1 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

         Σχολικό έτος 2016-2017 

  

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

εναρμονισμένο με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο αλλά κυρίως στηριζόμενος 

σε σύγχρονες  παιδαγωγικές αντιλήψεις.  

Αγαπητοί γονείς,  

η πεποίθησή μου είναι ότι από τη στιγμή που οι κανόνες συμπεριφοράς και 

λειτουργίας του σχολείου είναι γνωστοί στη μαθητική κοινότητα, με γόνιμο 

διάλογο μπορούν να λυθούν όλα τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν σε 

ένα τόσο ζωντανό οργανισμό  όπως είναι το σχολείο.  

Σας εύχομαι καλή χρονιά και σας περιμένω στο σχολείο για οποιαδήποτε 

συζήτηση χρειαστεί. 

Α. Λειτουργία Σχολείου 

1. Εγγραφές  

Οι Γονείς των οποίων τα παιδιά θα φοιτήσουν στην Α' τάξη του Λυκείου, οφείλουν 

να προσκομίσουν τον Σεπτέμβριο στη Γραμματεία του Σχολείου φωτοτυπία τού 

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του/της μαθητή/-τριας καθώς και 2 

φωτογραφίεs. Οι γονείς οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή των παιδιών τους 

στην κάθε τάξη. 

2. Ωράριο Λειτουργίας 

Το 3ο Λύκειο Κηφισιάς λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, επί 

επτά διδακτικές ώρες την ημέρα, από 8.15' έως 14.10'. Κάθε σχολική ημέρα 

περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ώρες: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 

2106200840 

Fax: 2106200838 Email: mail@3lyk-kifis.att.sch.gr 
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1η :    08.15 – 09.00     

2η :    09.05 – 09.50 

3η :    10.05 – 10.50 

4η :    11.00 - 11.45 

5η :    11.55 - 12.40 

6η :    12.45 - 13.25 

7η :    13.30 - 14.10 

3. Σχολικό Πρόγραμμα  

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Λυκείου περιλαμβάνει όσα προβλέπει το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα τού Υπουργείου Παιδείας  . 

 

Β. Σχολική ζωή - Αγωγή Μαθητών 

 

1. Η Φοίτηση 

 

Το Σχολείο αποτελεί τον φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί εξασφαλίζει τις 

προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας ώστε οι μαθητές να 

διαμορφώσουν μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Για τον λόγο αυτό η 

συμμετοχή των μαθητών πρέπει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η 

ελλιπής φοίτηση των μαθητών, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το 

σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους. 

Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και 

υποχρέωσή τους. Εάν ο αριθμός των απουσιών υπερβεί ορισμένα όρια, τότε 

υπάρχουν κυρώσεις, οι οποίες μερικές φορές υποχρεώνουν τον μαθητή να 

επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξεως. Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται 

μία (1) απουσία. 

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του 

καθημερινού προγράμματος, ιδίως την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε 

άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, 

εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.). 

Σύμφωνα με το Νόμο (Π.Δ 485/1983, άρθρο 3) για την τακτική παρακολούθηση της 

φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας.  
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Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών, 

αφού ενημερώσει το Δ/ντή του Σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη είκοσι 

τέσσερις (24) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, στη συνέχεια 

ενημερώνει τον κηδεμόνα.  

Η φοίτηση στο Σχολείο είναι υποχρεωτική, εφόσον ο μαθητής εγγραφεί σε αυτό.  

 

 

Σχετικά με το θέμα των απουσιών ισχύουν τα εξής:  

 

α. Η φοίτηση των μαθητών κρίνεται επαρκής και δεν υπάρχει καμία επίπτωση για 

αυτήν, όταν το σύνολο των απουσιών τους καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού 

έτους δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50) ανεξάρτητα από τους λόγους 

πραγματοποίησής τους. 

β. Επαρκής επίσης κρίνεται η φοίτηση, όταν το σύνολο των απουσιών δεν 

υπερβαίνει τις εκατό δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες οι πέραν των πενήντα (50) 

είναι δικαιολογημένες.  

γ. Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων χαρακτηρίζει ως επαρκή τη 

φοίτηση των μαθητών που σημείωσαν από εκατόν δέκα πέντε (115) έως εκατόν 

εξήντα τέσσερις (164), υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις 115 

είναι δικαιολογημένες με ιατρική βεβαίωση, η επίδοσή τους κρίνεται 

ικανοποιητική (βαθμός 15) και η διαγωγή τους κοσμιωτάτη.  

 

δ. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο 

περισσότερο από δύο (2) ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, μέσα 

σε δέκα (10) ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση ιατρού 

που να πιστοποιεί την ασθένεια και τη διάρκεια. Κάθε βεβαίωση ιατρού 

υποβάλλεται με σχετική αίτηση κηδεμόνα.   

 

ε. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δυο (2) ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων 

σοβαρών λόγων αρκεί και ενυπόγραφα σημείωμα του κηδεμόνα που 

προσκομίζεται επίσης μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του 

μαθητή. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες σε 

σύνολο δέκα (10) ημερών.  

Μεμονωμένες απουσίες οφειλόμενες σε οποιοδήποτε σοβαρό λόγο κατά τη 

διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος (αργοπορία, ασθένεια, διατεταγμένη 

υπηρεσία, εκδηλώσεις κλπ.) δικαιολογούνται από το Διευθυντή του Σχολείου.  

Σε περίπτωση που κάποιος Γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να παραλάβει το 

παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως -την 
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ίδια ημέρα- τη Διεύθυνση του Σχολείου. Ο Γονέας παραλαμβάνει από το Γραφείο 

του Διευθυντή δελτίο εξόδου του μαθητή το οποίο παραδίδει στην πύλη εξόδου.                      

Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις 

αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση 

Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές της Α' τάξεως του Λυκείου, σύμφωνα 

με σχετική εγκύκλιο των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας. 

Για να απαλλαγεί ένας μαθητής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για λόγους 

υγείας, πρέπει ο Κηδεμόνας του να υποβάλει αίτηση απαλλαγής με σχετική 

ιατρική βεβαίωση στο Σχολείο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Για περιπτώσεις 

εκτάκτων περιστατικών η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνεται το 

συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας. 

2. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις 

Βασική αποστολή της εκπαιδευτικής — παιδευτικής διαδικασίας του Σχολείου 

είναι η πνευματική καλλιέργεια και η σωστή αγωγή των μαθητών. Για την 

επίτευξη αυτών των στόχων και για την εύρυθμη λειτουργία τής σχολικής 

κοινότητας οι μαθητές έχουν καθήκον να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες 

συμπεριφοράς: 

α. Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια 

προς το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στους συμμαθητές τους και προς όλα τα 

πρόσωπα που βοηθούν στο έργο τού Σχολείου. 

β. Η απρεπής συμπεριφορά του μαθητή/-τριας, η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση 

βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, καθώς και οι άκοσμες εκφράσεις 

ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται παραπτώματα και αντιμετωπίζονται αναλόγως 

και κατά περίπτωση από τον Διευθυντή του Σχολείου ή από τον Σύλλογο των 

Διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.  

γ. Οι μαθητές οφείλουν όχι μόνον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά 

στην καθημερινή διδακτική διαδικασία αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα, 

σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.  

δ. Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές εξορμήσεις και στις 

επετειακές - μορφωτικές - πολιτιστικές - αθλητικές εκδηλώσεις, που οργανώνει το 

Σχολείο. 

ε. Κανένας μαθητής δε φεύγει από το Σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

του. Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται 

πειθαρχικά από τον Διευθυντή του Σχολείου, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

στ. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές πρέπει να σέβονται τον σχολικό χώρο. Ο 
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σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία του σχολείου και 

την περιουσία των άλλων είναι από τις βασικότερες υποχρεώσει των μαθητών. Γι' 

αυτό πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μη γράφουν 

στα θρανία και στους τοίχους, να μην προκαλούν φθορές στα έπιπλα και στο 

εποπτικό υλικό, καθώς επίσης να μην καταστρέφουν τα βιβλία τους μετά το πέρας 

των διαγωνισμάτων στο τέλος του σχολικού έτους. Όσα βιβλία δεν θα τους 

χρειασθούν μπορούν να τα φέρνουν στο σχολείο για ανακύκλωση. Κάθε μαθητής 

είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική περιουσία και 

ελέγχεται πειθαρχικά. Παράλληλα οι Γονείς του οφείλουν να αποκαταστήσουν τη 

ζημιά. 

ζ. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών 

τους και σε καμία περίπτωση να μην τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια τους. 

η. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στον σχολικό χώρο κινητά τηλέφωνα ή 

άλλου είδους ηλεκτρονικές συσκευές (cd-players κ.α) ή να φέρουν μαζί τους 

έντυπα και άλλου είδους υλικό που δεν έχει σχέση με την εκπαιδευτική 

διαδικασία, καθώς επίσης μεγάλα χρηματικά ποσά και αιχμηρά αντικείμενα  

 θ. Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στις θέσεις τους πριν την προσέλευση των 

καθηγητών. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή οι μαθητές παραμένουν στην 

αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον ο καιρός είναι άσχημος χωρίς να προκαλούν 

ανησυχία και ενόχληση. Ο εφημερεύων καθηγητής είναι υπεύθυνος για την 

τήρηση της τάξεως.  

ι. Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης και το Απουσιολόγιο, τα 

οποία είναι δημόσια έγγραφα. Τα παραλαμβάνουν κάθε πρωί από το Γραφείο, 

καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες με τις αναγκαίες, αν χρειαστεί, 

παρατηρήσεις και τα επιστρέφουν στο Γραφείο την τελευταία διδακτική ώρα 

υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα από τους διδάσκοντες. 

ια. Πρέπει να αποφεύγονται θορυβώδεις και ενοχλητικές εκδηλώσεις στους 

διαδρόμους του σχολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, όπως επίσης να 

μεταφέρονται αναψυκτικά, φαγητό κλπ. στις αίθουσες διδασκαλίας ή να 

καταναλώνονται κατά την ώρα του μαθήματος.   

ιβ. Στα εργαστήρια (Φυσικής, Πληροφορικής) οι μαθητές δεν επιτρέπεται να 

εισέρχονται χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Πρέπει να 

χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές 

και τους υπολογιστές, να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες του διδάσκοντος 

και τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου.  

ιγ. Το σχολείο έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των μαθητών και να 

καταπολεμά την απόκτηση βλαπτικών συνηθειών, γι' αυτό δεν έχει άλλη επιλογή 

από το να απαγορεύει το κάπνισμα, όχι μόνο στο χώρο του σχολείου αλλά και σε 
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κάθε άλλη σχολική εκδήλωση εκτός αυτού. 

Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει να διατηρούνται για λόγους υγείας 

καθαροί και οι μαθητές να χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες του Σχολείου τους. 

ιδ. Στον χώρο τής βιβλιοθήκης οι μαθητές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες 

λειτουργίας της και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

βιβλιοθηκονόμου. 

ιε. Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν οπωσδήποτε στους Γονείς τους τις 

γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο προς ενημέρωση τους. 

ιστ. Γενικά συνιστάται η συνεργασία των Μαθητικών Συμβουλίων με τη Διοίκηση 

του Σχολείου για την εφαρμογή των αρχών και των κανόνων της σχολικής ζωής, 

σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να 

τηρούν τον Κανονισμό τού Σχολείου.  

ιζ. Τα θέματα που ανακύπτουν -και δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό 

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο των 

διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία. 

3. Ενδυμασία – Εμφάνιση 

 

Για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Γυμναστικής οφείλουν να φορούν φόρμα, 

όταν συμμετέχουν σε σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις. Η καθημερινή εμφάνιση 

των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι απλή, ευπρεπής, καθαρή και 

ανεπιτήδευτη. 

4. Πειθαρχία - Κυρώσεις 

 

Αν διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές παραβαίνουν τους παραπάνω κανόνες 

συμπεριφοράς παρακωλύοντας το έργο του Σχολείου ή ότι αυτή η συμπεριφορά 

τους είναι βλαπτική για τους συμμαθητές τους, τότε είναι αναγκαίο να 

επιβληθούν κυρώσεις (ποινές), σύμφωνα πάντοτε με τη σχολική νομοθεσία και με 

τις αρχές της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Βέβαια η σχέση κανόνας - 

παράβαση - τιμωρία διαμορφώνεται στο πλαίσιο λειτουργίας του Σχολείου και 

ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή. 

Οι Γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια παρεκκλίνουσα 

συμπεριφορά των παιδιών τους και την επιβολή κυρώσεων. Η στενή συνεργασία 

Σχολείου — Γονέων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. 

Η συνέπεια στην τήρηση του σχολικού Κανονισμού και η συμπεριφορά -τόσο η 

ατομική των μαθητών όσο και η ομαδική των μαθητικών κοινοτήτων — 

εκτιμώνται και επαινούνται αναλόγως, κατά την κρίση του Συλλόγου των 
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διδασκόντων κάθε Σχολείου. 

 

5. Συνεργασία Σχολείου - Γονέων 

 

Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική 

συνεργασία με τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας και με τον εκλεγμένο 

Σύλλογο τους, διότι η προσπάθεια του Σχολείου, ιδίως σε θέματα αγωγής και 

συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και τη βοήθεια 

των Γονέων και της οικογένειας εν γένει. 

Οι Γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το σύλλογο 

διδασκόντων και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε 

θέμα που αφορά το παιδί τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη του 

μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των Γονέων προς το 

Σχολείο και τον δάσκαλο. 

 

Γενικότερα είναι απαραίτητη η παρουσία των Γονέων στις ενημερωτικές-

παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το Σχολείο κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους. Οι ενημερωμένοι Γονείς συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση 

τού σχολικού κλίματος προς όφελος των μαθητών. 

 

Συναντήσεις των Γονέων με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες θα γίνονται μια 

φορά  την εβδομάδα ( θα ορισθεί συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας ).    

Μετά το τέλος του Α' και Β' διδακτικού τετραμήνου οι Γονείς καλούνται στο 

Σχολείο, για να παραλάβουν τους ελέγχους προόδου των μαθητών και να 

συζητήσουν με τους διδάσκοντες την εν γένει επίδοση, πρόοδο και διαγωγή των 

παιδιών τους. 

Θεωρείται αυτονόητο ότι οι Γονείς ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική και 

ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους. Οφείλουν, λοιπόν, να βρίσκονται σε συνεχή 

επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο και να λαμβάνουν γνώση των 

ανακοινώσεων και οδηγιών του. Όπως επίσης και το Σχολείο με τη σειρά του 

οφείλει να ειδοποιεί εκτάκτως τους γονείς για οποιαδήποτε παραβατική ενέργεια 

του παιδιού τους, όπως πχ. την αναιτιολόγητη απουσία του. 
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6. Σχολικές εκδρομές – Εξωδιδακτικές επισκέψεις- Εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

 

Οι σχολικές εκδρομές και οι εξωδιδακτικές επισκέψεις αποτελούν συνέχεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και στο πλαίσιο αυτό, διατηρούνται στο ακέραιο οι 

ευθύνες και υποχρεώσεις των μαθητών. Επισημαίνεται ότι επίδειξη ανάρμοστης 

συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια τέτοιων εκδηλώσεων εκθέτουν όχι μόνο τους 

φυσικούς αυτουργούς αλλά το Σχολείο και την εκπαιδευτική κοινότητα 

γενικότερα.   

Κατά συνέπεια πειθαρχικά παραπτώματα όπως η χρήση αλκοολούχων ποτών, 

κολύμπι σε πισίνα ή θάλασσα, αδικαιολόγητη απομάκρυνση κλπ, θα 

αντιμετωπίζονται με την επιβολή των πλέον αυστηρών ποινών για τους 

παραβάτες.  

7. Εξωσχολικές δραστηριότητες-εκδηλώσεις  

 

Συνηθίζεται οι μαθητές του Σχολείου να οργανώνουν χορούς σε κέντρα 

διασκέδασης δικής τους επιλογής, κυρίως για την οικονομική ενίσχυση των 

εκδρομών τους.  

Το Σχολείο ουδεμία ανάμειξη και ευθύνη έχει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.  

 

Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή, τη μεταφορά, τις οικονομικές 

υποχρεώσεις κ.λ.π είναι οι ίδιοι οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που 

συμμετέχουν.   

              

  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ                                      Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

  

 

 

 


