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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΜΗΛΟΥ 

Όπως κάθε κοινωνία. έτσι και η κοινωνία του σχολείου προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων κανόνων που 

διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της και την ομαλή συνύπαρξη των μελών της. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Με τον όρο σχολικός κανονισμός εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν 

προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου, 

μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής οργάνωσής του, αποβλέποντας στη διαμόρφωση  ενός παιδαγωγικού και 

διδακτικού κλίματος που θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και 

συγκρούσεις με αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με 

το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, Υ.Α. 13423/ΓΔ4/4-2-2021 (ΦΕΚ 491/Β/9-2-2021), καταρτίζεται  ο εσωτερικός 

κανονισμός της σχολικής μονάδας. Η εγγραφή των μαθητών στο σχολείο προϋποθέτει και την αποδοχή του 

κανονισμού αυτού από τους γονείς και τους μαθητές. 

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας συμμορφώνονται στις αρχές του κανονισμού, με στόχο τη διαμόρφωση 

ενός σχολικού και μαθησιακού περιβάλλοντος. Η ευνομία, η συνεργασία, η αυτοπειθαρχία και η 

συναδελφικότητα εξασφαλίζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της τάξης. Η διάκριση των ρόλων και η 

αναγνώριση των ευθυνών συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ήρεμου κλίματος, χωρίς εντάσεις, που στηρίζεται 

στην επικοινωνία των μελών της σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούνται οι ηθικές αξίες, ενώ 

παράλληλα διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και των καθηγητών. Η ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων 

καθιστά τους μαθητές και τους καθηγητές υπεύθυνα άτομα , που οριοθετούν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους, βασιζόμενα στην ελεύθερη βούληση και οδηγούμενα στην πρόληψη ενδεχόμενων 

παραπτωμάτων. 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μήλου, συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του 

Διευθυντή του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του προεδρείου του δεκαπενταμελούς  

μαθητικού  συμβουλίου  του  Σχολείου  και  του  εκπροσώπου του  Δήμου Μήλου. Επιπλέον, έχει εγκριθεί από 

τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει   την   παιδαγωγική   ευθύνη   του Σχολείου μας, καθώς  και  από   

τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Κυκλάδων (άρθρο 37, Ν.4692/2020). 

Ο  Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργίας  με  την  έναρξη  του  σχολικού  έτους  κοινοποιείται  σε όλους του 

γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μήλου, διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με 

όλους τους μαθητές του Σχολείου. 

Η  ακριβής  τήρησή  του  αποτελεί  ευθύνη  και  υποχρέωση  της  διεύθυνσης  του  Σχολείου,  των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων. 

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον  νόμο  

συμμετοχικής  διαδικασίας  όλων  των  μελών  της  σχολικής  κοινότητας,  έτσι  ώστε  να συμπεριλαμβάνει  νέες  



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

Σελίδα 2 από 11 
 

νομοθετικές  ρυθμίσεις,  να  ανταποκρίνεται  στις  αλλαγές  των  συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, 

κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ 
 Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Μήλου λειτουργεί δια  ζώσης από τις 8:05 έως τις 13:50 την πρωινή βάρδια. Το σχολείο αρχίζει 

τη λειτουργία του για όλες τις τάξεις του Λυκείου στις 08.00 π.μ. με σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνει 

τις 7 ώρες λειτουργίας του στις 13.45 μ.μ. 

 Οι μαθητές/τιες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, 

ιδίως να σέβονται την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, 

εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές κλπ). 

 Οι μαθητές που δεν βρίσκονται στο σχολείο μέχρι τις 08.00 π.μ. δεν γίνονται δεκτοί από τον καθηγητή της 

πρώτης ώρας, με αποτέλεσμα να λάβουν μία   αδικαιολόγητη απουσία. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε 

λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται (ακραία καιρικά φαινόμενα, καθυστέρηση των λεωφορείων για 

μαθητές που μετακινούνται, οφείλουν να απευθύνονται στον Διευθυντή που θα κρίνει αν θα εισέλθουν 

στην τάξη και αν θα δικαιολογηθεί η απουσία των εν λόγω μαθητών. Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της 

πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, οι δε 

εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να βρίσκονται  στο σχολείο στις 7:50 π.μ. 

 Η έξοδος από το σχολείο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του απαγορεύεται. Για οποιαδήποτε απομάκρυνση 

μαθητή από το χώρο του σχολείου είναι απαραίτητη η άδεια του Διευθυντή και του καθηγητή, αφού έχει 

προηγηθεί ενημέρωση και συνεννόηση με το γονέα/κηδεμόνα. Κανένας μαθητής του σχολείου δεν μπορεί 

να αποχωρήσει από το σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος.  Αν προκύψει σοβαρός  λόγος υγείας ή 

προσωπικός ή οικογενειακός λόγος και χρειαστεί να αποχωρήσει ο μαθητής θα πρέπει  να δοθεί άδεια από 

το Διευθυντή του σχολείου και να ενημερωθεί ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή. Άδεια δε θα δίνεται 

χωρίς την ενημέρωση και  σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα και για κανένα λόγο. Μαθητής του 

σχολείου, ο οποίος θα αποχωρήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος χωρίς να είναι ενήμεροι οι γονείς 

του και ο Διευθυντής του σχολείου θα τιμωρούνται. 

 Σε περίπτωση προγραμματισμένης, επιβεβλημένης ανάγκης απουσίας μαθητή από το σχολείο για κάποιο 

χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της ημέρας, ο γονείς οφείλουν να ενημερώνουν 

τηλεφωνικά ή δια ζώσης το σχολείο, πριν την προγραμματισμένη ώρα απουσίας προκειμένου να δοθεί 

άδεια στο μαθητή να απουσιάσει. 

 Σε περίπτωση κενού λόγω απουσίας κάποιου εκπαιδευτικού, οι μαθητές παραμένουν υποχρεωτικά στο 

χώρο του σχολείου μέχρι την επόμενη ώρα μαθήματος ή/και μέχρι την λήξη του ωραρίου του σχολείου και 

δεν απομακρύνονται από το σχολείο. 

 Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής κατά τη διάρκεια τη καθημερινής λειτουργίας του σχολείου εμφανίσει 

οποιαδήποτε αδιαθεσία (πονοκέφαλο, βήχα κλπ) απευθύνεται άμεσα στον υπεύθυνο καθηγητή ή στο 

Διευθυντή και τηρουμένων όλων των ισχυόντων κατά περίπτωση υγειονομικών πρωτόλλων. 

 Σε περίπτωση που ο μαθητής πριν την προσέλευση του στο σχολείο εμφανίσει οποιοδήποτε σύμπτωμα 

αδιαθεσίας (πονοκέφαλο, βήχα, πυρετό κλπ) παραμένει στο σπίτι και ο γονέας ενημερώνει τηλεφωνικά το 

σχολείο. 
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 Σε περίπτωση εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης το σχολείο λειτουργεί από τις 8:00 έως τις 13:40 την πρωινή 

βάρδια και τα μαθήματα παρέχονται μέσω της πλατφόρμας webex. Οι μαθητές οφείλουν  να εισέρχονται στο 

διαδικτυακό μάθημα στην ώρα τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα (αστοχία/ έλλειψη σύνδεσης, βλάβης 

εξοπλισμού κλπ) που καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων οφείλουν να 

ενημερώσουν το σχολείο. 

 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 
 Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μήλου δεν έχει δικαίωμα εισόδου και 

παραμονής στο χώρο του σχολείου Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κτλ) πρέπει να απευθύνονται 

αποκλειστικά στον Διευθυντή ή στον εφημερεύοντα καθηγητή. 

 Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου καθηγητών χωρίς πρόσκληση των ίδιων των 

καθηγητών. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας της σχολικής μονάδας και μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή 

της εκπαιδευτικής νομοθεσίας από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. 

 Θέτει επιτεύξιμους και υλοποιήσιμους στόχους και φροντίζει  να εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την επίτευξή τους. 

 Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και μεριμνά για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων 

ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 Μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων φροντίζει  για την ασφάλεια των μαθητών και για την τήρηση των κανόνων 

υγιεινής και για την καθαριότητα τόσο του εσωτερικού χώρου όσο και του αύλειου χώρου. 

 Ενημερώνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και 

φροντίζει με δημοκρατικό τρόπο να επιλύει τις διαφορές. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η 

διδασκαλία, η μάθηση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός 

και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση 

από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των 

εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να: 

 Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου (καθημερινές εφημερίες στους 

χώρους  που έχουν καθοριστεί με απόφαση της Διεύθυνσης και ου Συλλόγου Διδασκόντων), καθώς και κατά τις 

σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές. 

 Αντιμετωπίζουν    τους    μαθητές    με    ευγένεια,    κατανόηση    και    σεβασμό    προς    την προσωπικότητα 

τους. 

 Συμβάλουν  στην  διαμόρφωση  ενός  σχολικού  κλίματος  που  δημιουργεί  στους  μαθητές αισθήματα 

ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια 
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όταν  αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα. Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και 

δίκαια και να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών. 

 Καλλιεργούν   και   εμπνέουν   σ’   αυτούς,   κυρίως   με   το   παράδειγμά   τους,   δημοκρατική συμπεριφορά. 

 Διδάσκουν  στους  μαθητές  τα  διάφορα  γνωστικά  αντικείμενα  σύμφωνα  με  το  ισχύον πρόγραμμα 

σπουδών και να διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους 

του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με την καθοδήγηση των ΣEE και των Στελεχών της διοίκησης της 

εκπαίδευσης. 

 Προετοιμάζουν το μάθημα της ημέρας έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να 

εφαρμόζουν  σύγχρονες  και  κατάλληλες  μεθόδους  διδασκαλίας,  με  βάση  τις  ανάγκες  των μαθητών και τις 

ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων. 

 Αξιολογούν  αντικειμενικά  την  πρόοδο  και  την  επίδοση  των  μαθητών  και  ενημερώνουν σχετικά τους 

γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. 

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των 

μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά 

προβλήματα. 

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που 

αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 

 Είναι  συνεπείς  στην  προσέλευσή  τους  στο  σχολείο  και  στην  ώρα  έναρξης  και  λήξης  των μαθημάτων. 

 Συνεργάζονται  με  τον  Διευθυντή,  τους  γονείς  και  τους  αρμόδιους  ΣΕΕ  για  την 

καλύτερη  δυνατή  παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων  συμπεριφοράς,  σεβόμενοι  την προσωπικότητα 

και τα δικαιώματα των μαθητών. 

 Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το Σχολείο. 

 Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και 

τις  επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής  παιδαγωγικής 

καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την 

αυτοεπιμόρφωση. 

 Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με 

τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση 

των παιδιών τους. 

 Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας ενημερώνουν τον Διευθυντή, για την έγκαιρη ενημέρωση των 

μαθητών σε όποια αλλαγή προγράμματος μπορεί να προκύψει. 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 Τα σχολικά εγχειρίδια παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία, είναι πνευματικά δημιουργήματα  και δεν πρέπει 

να καταστρέφονται. 

 Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση στο χώρο του σχολείου, χωρίς άδεια από τον Διευθυντή 

του σχολείου. 

 Η δολίευση των εξετάσεων, η αντιγραφή και η υποκλοπή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων τιμωρούνται, όπως 

προβλέπει  η νομοθεσία. 
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 Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορούν οι μαθητές  να αντιμετωπίσουν μόνοι τους  καταφεύγουν  στον 

εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο του τμήματός τους καθηγητή ή τέλος στον Διευθυντή του σχολείου. 

 Οι μαθητές δεν πρέπει να  απουσιάζουν από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο. Η ελλιπής φοίτηση δημιουργεί 

προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία και μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της  τάξης. 

 Δεν επιτρέπεται να  βωμολοχούν  και να  χειροδικούν εντός του σχολείου. 

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν εξωσχολικό. Αν κάποιος εξωσχολικός θελήσει να επικοινωνήσει με 

κάποιο μαθητή θα πρέπει να πάρει άδεια από το Διευθυντή του Σχολείο. 

 Οι μαθητές μπαίνουν στην αίθουσα μόλις χτυπήσει το κουδούνι και περιμένουν την έναρξη του μαθήματος. 

 Όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι ρωτούν  τον καθηγητή τους  και δε φοβούνται  τους συμμαθητές τους. 

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου και σε 

περίπτωση κακοκαιρίας να βρίσκονται στο ισόγειο του σχολικού κτιρίου. 

 Χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους προσεκτικά και πολιτισμένα και δεν προκαλούν φθορές. 

 Είναι πειθαρχημένοι στην τάξη και παρακολουθούν τον καθηγητή με προσοχή, χωρίς να ενοχλούν τους 

συμμαθητές τους. 

 Αν έχουν γυμναστική ή εργαστηριακό μάθημα περιμένουν στο προαύλιο ή στο αντίστοιχο εργαστήριο. 

 Οι μαθητές θα πρέπει να διατηρούν  την καθαριότητα, εντός και εκτός κτιρίου, και να ρίχνουν  τα απορρίμματά 

τους  στους ειδικούς κάδους που βρίσκονται στο κτίριο και στο προαύλιο, ώστε η κάθε αίθουσα και το σχολείο 

να διατηρούνται καθαρά. 

 Η εμφάνιση των μαθητών  θα πρέπει να αρμόζει στη μαθητική τους  ιδιότητα και δεν πρέπει  η αμφίεσή τους   

να προκαλεί το κοινό αίσθημα των καθηγητών και των συμμαθητών τους. 

 Δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο το κινητά τηλέφωνα (σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.25/103373/Δ1/22-

06-2018 ΥΠΑΙ.Θ.). Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής  έχει  στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο 

υποχρεούται, καθόλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας 

και μέσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και 

αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δ.Ε. με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές 

κυρώσεις. 

 Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών στα διαλείμματα για λόγους πρόληψης 

ατυχημάτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παίζουν και να κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχθεί. 

Αυτό είναι επιβεβλημένο όχι μόνο για λόγους καλής λειτουργίας του σχολείου, αλλά κυρίως για λόγους 

ασφάλειας των παιδιών και λόγω των νέων μέτρων προστασίας που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες λόγω της 

πανδημίας του κορονοϊού. 

 Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές του σχολείου βγαίνουν στην αυλή  και οι αίθουσες αερίζονται. Η παραμονή 

τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή ή  

από τον Διευθυντή του σχολείου. 

 Κατά τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών στο σχολείο η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια και 

προς τους συμμαθητές τους και προς τους καθηγητές τους. 

 Οι μαθητές δε γράφουν  στα θρανία, στις καρέκλες και στους τοίχους του σχολείου. 

 Δεν επιτρέπεται κάποιος μαθητής να προσβάλλει ή να υποτιμά άλλο συμμαθητή του για σωματικούς, 

εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς λόγους. 

 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών ,αναψυκτικών ή τσίχλας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
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 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται οι μαθητές  να σηκώνονται από τις θέσεις τους ή να 

συνομιλούν με τους συμμαθητές τους. 

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου και σε 

περίπτωση κακοκαιρίας βρίσκονται στο χώρο του ισογείου. 

 Δεν επιτρέπεται να καταστρέφουν τα πράγματα των συμμαθητών τους ούτε  τον εξοπλισμό του σχολείου.  

 Οι μαθητές/τριες οφείλουν να παρακολουθούν  και να συμμετέχουν ενεργά στη καθημερινή διδακτική 

διαδικασία και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των μαθητών τους στην μάθηση. 

Οφείλουν να φέρνουν μαζί τους τα βιβλία τους και ότι χρειάζεται για τη σχολική εργασία τους. 

 Οι μαθητές/τριες  οφείλουν να φέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια προς του καθηγητές, τους 

συμμαθητές τους και να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

 Οι μαθητές/τριες οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων αρχών από τον 

κορονοϊό και την Covid-19 (εφαρμογή μάσκας σε κλειστούς χώρους, χρήση αντισηπτικού, τήρηση της 

απόστασης του 1,5 μέτρου σε ανοικτούς χώρους κλπ) για τους οποίους έχουν ενημερωθεί εκτενώς από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, τη νομοθεσία και το ενημερωτικό υλικό (αφίσες) που έχουν τοιχοκολληθεί σε 

εμφανή σημεία του σχολείου, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση υγειονομικά πρωτόκολλα. 

 

 

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 Το κάπνισμα και το αλκοόλ απαγορεύονται στο χώρο του σχολείου. 

 Ο εθισμός στο κάπνισμα είναι καταστροφικός για την υγεία, την  πνευματική και τη σωματική τόσο του 

καπνιστή, όσο και του παθητικού καπνιστή. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται αυστηρά στους χώρους του 

σχολείου. Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται ιδιαίτερα αυστηρές πειθαρχικές ποινές. Η 

επανάληψη ή η σοβαρότητα του παραπτώματος είναι δυνατό να οδηγήσει στην απομάκρυνση του μαθητή από 

το σχολείο μετά από απόφαση του Συλλόγου  των Διδασκόντων. Το κάπνισμα απαγορεύεται στους χώρους του 

σχολείου κατ’ εφαρμοφή της υγειονομικής διάταξης ΥΙ/Γ.Π./Οικ 76017/29/07/2002 (ΦΕΚ 1001. τ.Β ΄ του 

Υπουργείου Υγείας και της υπ. αριθμ. Γ.Π./Δ2β/οικ.8809 από 31-01- 2018 με ΑΔΑ:6IΓΩ465ΦΥΟ-ΚΔΦ εγκυκλίου 

με θέμα «Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας». 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ 
 Όταν οι μαθητές δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Διευθυντή και των καθηγητών τους και τους 

κανόνες του σχολείου, θα υποστούν  τις  ανάλογες κυρώσεις. Αυτές μπορεί να κυμαίνονται από την απλή 

παρατήρηση, την  ωριαία αποβολή, την αποβολή από μία μέχρι πέντε ημέρες, μέχρι και την οριστική 

απομάκρυνση  από το σχολείο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος. 

 Όταν τιμωρούνται με ωριαία  αποβολή από το μάθημα οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του σχολείου και 

απασχολούνται δημιουργικά σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή ήν άλλου εκπαιδευτικού. 

 Ο Σύλλογος των καθηγητών και ο Διευθυντής ενημερώνουν το βιβλίο επιβολής κυρώσεων (ποινολόγιο). Οι 

εγγραφές  εκεί μπορεί να επηρεάσουν το χαρακτηρισμό της διαγωγής. 

 Οι ποινές που επιβάλλονται δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα και μοναδικός στόχος τους  είναι να  

συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το σφάλμα τους και να μην το επαναλάβουν στο μέλλον. 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

Σελίδα 7 από 11 
 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Οι μαθητές ζητούν από τους καθηγητές τους: 

 Να σέβονται την προσωπικότητά τους. 

 Να μην κάνουν διακρίσεις εις  βάρος τους. 

 Να τους αντιμετωπίζουν  με κατανόηση. 

 Να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους. 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 

 Οι επιμελητές ορίζονται στην αρχή του έτους από τον υπεύθυνο καθηγητή του  τμήματος. Ορίζονται  δύο 

επιμελητές ανά εβδομάδα με αλφαβητική σειρά. Κατάλογος των επιμελητών  με τις αντίστοιχες ημερομηνίες 

τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος. 

 Οι επιμελητές οφείλουν να παραμένουν κατά τα διαλείμματα στην τάξη και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε 

κανένα. Είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε  φθορά προκληθεί  στην αίθουσα καθώς και για την καθαριότητα 

της αίθουσας. 

 Φροντίζουν για το καθάρισμα του πίνακα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 

 Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά, είτε προέρχεται από μαθητές του σχολείου είτε από οποιονδήποτε άλλο και 

είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε κλοπή προκύψει κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτός από τις ώρες που και οι 

ίδιοι απουσιάζουν εκτός αίθουσας. 

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φροντίζουν για τον αερισμό της αίθουσας ανοίγοντας τα παράθυρα και 

ζητώντας από τους συμμαθητές τους να εκκενώσουν την αίθουσα.  Εάν οι συμμαθητές τους δεν 

ανταποκρίνονται στις υποδείξεις τους, το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή. 

 

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ 
 Οι απουσιολόγοι του κάθε τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή με βάση την βαθμολογία που 

συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους. Ορίζεται (ένας τακτικός και ένας 

αναπληρωματικός). 

 Ο απουσιολόγος δημιουργεί το διάγραμμα της αίθουσας με τη συγκεκριμένη θέση κάθε μαθητή. Αλλαγή θέσης 

γίνεται δεκτή μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή κάθε τάξης. 

 Στην  αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές και ζητά 

από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας να ελέγξει και να προσυπογράψει το απουσιολόγιο. 

 Κατά τη διάρκειά του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διατήρηση σε 

άριστη κατάσταση του απουσιολογίου. Ο απουσιολόγος ελέγχεται από τον καθηγητή, τον υπεύθυνο καθηγητή 

του τμήματος και τον Διευθυντή. 

 Όποιος μαθητής είναι τιμωρημένος με ωριαία, ημερήσια ή πολυήμερη αποβολή ο απουσιολόγος το σημειώνει 

στη στήλη των παρατηρήσεων. 

 Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος ο  απουσιολόγος παραδίδει το δελτίο των απουσιών στη 

διεύθυνση του σχολείου. 
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 Αν χαθεί το απουσιολόγιο, υπεύθυνος είναι ο απουσιολόγος καθώς και οι επιμελητές εκείνης της ημέρας, οι 

οποίοι θα κληθούν να απολογηθούν και θα τιμωρηθούν αν θεωρηθούν υπεύθυνοι. Η παραποίηση του 

απουσιολογίου θεωρείται βαρύτατο παράπτωμα και βαραίνει αποκλειστικά τον απουσιολόγο, ο οποίος θα 

κληθεί να απολογηθεί  και να τιμωρηθεί με αυστηρή ποινή. 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
 Απαγορεύεται κάθε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική) προς τους άλλους μαθητές και οι παραβάτες 

τιμωρούνται σύμφωνα με τις κυρώσεις που επιβάλλει το Π.Δ. 104/79. Ο ευτελισμός και η κοινοποίηση 

προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών μαθητών και καθηγητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

θεωρούνται παραπτώματα και τιμωρούνται. 

 Οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται τους συμμαθητές τους, να μην παρενοχλούν, να σέβονται την 

προσωπικότητα των συμμαθητών τους και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα. Σε περίπτωση που γίνουν 

παρατηρητές ή δέκτες σχολικής βίας να ενημερώνουν τον Διευθυντή ή την υπεύθυνη σχολικής ζωής ή όποιον 

καθηγητή επιθυμούν. 

 Οι γονείς που διαπιστώσουν ή μάθουν ότι κάποιος μαθητής/ μαθήτρια είναι θύμα, θύτης, ή παρατηρητή 

περιστατικού/κών  σχολικού  εκφοβισμού καλούνται να ενημερώνουν τον Διευθυντή ή την υπεύθυνη σχολικής 

ζωής ή όποιον καθηγητή επιθυμούν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί από κοινού το ζήτημα. 

 Ο υπεύθυνος σχολικής ζωής στα πλαίσια της  πρόληψης και αντιμετώπισης σχολικής βίας  διοργανώνει 

δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα σχολικού εκφοβισμού και οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν. 

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
Οι μαθητές δεν πρέπει να κάνουν αδικαιολόγητες απουσίες. Οι μαθητές με 114 και άνω απουσίες είναι 

υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την τάξη. 

 Σε περίπτωση δικαιολογημένων απουσιών για λόγους υγείας και ανωτέρας βίας, αυτές θα πρέπει να 

δικαιολογηθούν αμέσως μετά την επιστροφή του μαθητή και ποτέ μετά από 10 ημέρες. 

 Οι γονείς ενημερώνονται αν οι μαθητές υπερβούν τις 20 απουσίες με επιστολή του υπεύθυνου καθηγητή που 
φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και η οποία αποστέλλεται μέσω email, SMS ή ταχυδρομείου. 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και  να σέβεται την προσωπικότητα του κάθε μαθητή και 

τις ιδιαιτερότητες της οικογένειάς του. Επιλέγει τους κατάλληλους διδακτικούς τρόπους και παιδαγωγικές 

μεθόδους ανάλογα με  τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί  

όταν αξιολογούν λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τα ακόλουθα: 

 την καθημερινή συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα, 

 την καθημερινή προφορική τους επίδοση, 

 την επίδοσή τους στις γραπτές δοκιμασίες (ωριαίο διαγώνισμα και ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία), 

 τη συμμετοχή των μαθητών στις εργασίες που γίνονται μέσα στην τάξη και τη συνεργασία που έχουν στις 

ομαδοσυνεργατικές εργασίες, 

 τη συμπεριφορά τους απέναντι στους συμμαθητές τους και στους καθηγητές τους 
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Στο τέλος κάθε τετραμήνου ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την επίδοση των μαθητών και παραδίδει τη βαθμολογία   

στον Διευθυντή του σχολείου. Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζουν την ημερομηνία κατά την 

οποία θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και θα παραλάβουν τον έλεγχο προόδου οι γονείς ή 

οι κηδεμόνες τους. 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ 
 Το σχολείο οργανώνει εκδηλώσεις και δραστηριότητες με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων 

και συμπεριφορών των μαθητών σε κοινωνικά θέματα. 

 Οι μαθητές/τριες οφείλουν να παρακολουθούν και εθελοντικά να συμμετέχουν στην οργάνωση των σχολικών 

εορτών και εθνικών επετείων. 

 Οι μαθητές/τριες με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων μπορούν να δραστηριοποιούνται σε προγράμματα 

σχολικών δραστηριοτήτων, σχολικούς διαγωνισμούς, δράσεις και δραστηριότητες που οργανώνονται από το 

σχολείο. 

 Όλοι οι μαθητές του σχολείου έχουν  καθήκον να πάρουν μέρος  στις παρελάσεις εκπροσωπώντας το σχολείο 

κατά τη διάρκεια των εθνικών επετείων. Εξαιρούνται οι μαθητές που για σοβαρούς λόγους (οικογενειακούς ή 

λόγους υγείας)  δεν μπορούν να πάρουν μέρος στην παρέλαση. Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες του 

σχολείου ορίζονται σύμφωνα με τη σχολική νομοθεσία και αντικαθίστανται (μόνο αν προκύψει σοβαρός λόγος 

από τους αναπληρωτές τους). 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ- ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
Οι γονείς στο σχολείο πέρα από τον τυπικό τους ρόλο στη συγκρότηση των υποβοηθητικών συλλογικών 

οργάνων (Σχολική Επιτροπή, Σχολικό Συμβούλιο, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων) επιτελούν ένα πολύ 

ουσιαστικό ρόλο μέσω του συλλόγου τους. Ένα ρόλο που απαιτεί τη συνεχή και συστηματική τους συμμετοχή 

στα τεκταινόμενα του σχολείου και κυρίως τη δυνατότητα προσέγγισης του ευρύτερου χώρου. Ο  

εκδημοκρατισμός του σχολείου και η ανοιχτή λειτουργία του στον έξω κόσμο καθιστούν το έργο του σχολείου 

σύνθετο. Η γονεϊκή συμμετοχή και η συνεργασία εκπαιδευτικών – γονέων – μαθητών αποτελεί βασική μέριμνα 

του σχολείου μας. 

 Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος που φοιτά ο κάθε μαθητής πριν 

από κάθε προγραμματισμένη ημέρα ή ώρα απουσίας του. Οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων 

ενημερώνουν εβδομαδιαίως τους γονείς των μαθητών για τις απουσίες τους μέσω του τρόπου επικοινωνίας 

που έχει επιλέξει ο κάθε γονέας (τηλέφωνο, sms, emai). Υπενθυμίζουμε ότι όσον αφορά στην φοίτηση των 

μαθητών, οι μαθητές μπορούν να κάνουν μέχρι 114 απουσίες. 

 Για την ενημέρωση και συζήτηση γονέων και  εκπαιδευτικών για θέματα φοίτησης, έχουν καθοριστεί  οι ώρες 

και οι μέρες που μπορεί να γίνεται η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς οι οποίες είναι: Κάθε Δευτέρα έως 

Παρασκευή και ώρες 08:30 έως 13:30. 

 Οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν καθημερινά το email τους για μηνύματα που αποστέλλονται από το σχολείο. 

 Το 1ο ΕΠΑΛ Μήλου συνεργάζεται αρμονικά με το Σύλλογο Γονεων και Κηδεμόνων για θέματα της σχολικής 

ζωής. 
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 Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Μήλου έχει οριστεί Σύμβουλος Σχολικής Ζωής με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν γονείς και 

μαθητές, για συμβουλευτική, ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων 

σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων 

συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε 

άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων κ.λ.π. 

 

ΚΥΛΙΚΕΙΟ 
 Το κυλικείο του σχολείου βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και χρησιμοποιείται  από τους μαθητές του 

σχολείου μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή σε περίπτωση απουσίας κάποιου καθηγητή και σε μη 

αναπλήρωση της διδακτικής ώρας. 

 Δεν επιτρέπεται στους μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να βρίσκονται στο χώρο του κυλικείου. 

 Οι  μαθητές δεν επιτρέπεται να ρυπαίνουν τους χώρους του σχολείου, αλλά να χρησιμοποιούν τα καλάθια 

απορριμμάτων που βρίσκονται σε κάθε αίθουσα και στον αύλειο χώρο. 

 Οι μαθητές πρέπει να τηρούν τη σειρά τους και να σέβονται τους μικρότερους μαθητές και να παραχωρούν τη 

σειρά τους σε μαθητές με κινητικά προβλήματα. 

 Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να εισέρχονται στο χώρο του κυλικείου 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Ο χώρος του σχολείου είναι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε καθημερινά γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγουμε την 

πρόκληση ζημιών και να φροντίζουμε ώστε να είναι καθαρό. Για το λόγο αυτό οι μαθητές οφείλουν: 

 Να σέβονται την κινητή και την ακίνητη περιουσία του σχολείου. 

 Να μη ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, να μη γράφουν στα θρανία  και τους  τοίχους και να μην καταστρέφουν τα 

καρεκλάκια τους. 

 Να φροντίζουν  για την καλαίσθητη εμφάνιση τόσο των τάξεών τους όσο και του σχολείου και του αύλειου 

χώρου γενικότερα. 

 Αν κάποιος μαθητής αντιληφθεί ότι ένας μαθητής παραβαίνει κάποιους από τους παραπάνω κανόνες θα 

πρέπει να το αναφέρει στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

 Στο χώρο της βιβλιοθήκης οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με τις υποδείξεις των καθηγητών και των 

κανόνων λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Συμβουλεύονται τους καθηγητές για το θέμα που θέλουν να 

μελετήσουν. Διατηρούν τα βιβλία ή άλλα εποπτικά μέσα σε καλή κατάσταση και επιστρέφουν εγκαίρως τα 

βιβλία που δανείζονται. 

 Στα εργαστήρια οι μαθητές χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και τον διατηρούν σε καλή κατάσταση. 

 Τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα των μαθητών θα παραμένουν υποχρεωτικά έξω από τον χώρο του σχολείου 

καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους σχολείου. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και 

διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/ριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με 
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αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, 

αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το 

Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση  από  τον  Διευθυντή  και  τον  Σύλλογο  Διδασκόντων/ουσών,  σύμφωνα  με  τις αρχές της 

παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας. 

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς ενημέρωσή τους. 

  

                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                                          ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                  ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ 


