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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

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. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν 
στη διαµόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίµατος το οποίο θα εξασφαλίζει τη 
συνεργασία των µελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, µε 
αµοιβαίο σεβασµό, µε ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος "σχολική 
πειθαρχία" αποκτά δηµοκρατικό περιεχόµενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό 
στοιχείο του σύγχρονου δηµοκρατικού σχολείου.  

Η σχολική κοινότητα είναι µία οργανωµένη οµάδα που έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιµάζει τους νέους να ενταχθούν 
οµαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να 
εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις ανάγκες της 
δηµοκρατικής κοινωνίας. Η δηµοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας 
προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανοµή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της 
οµάδας, στοιχεία τα οποία συναντούµε βέβαια και στη λειτουργία αυταρχικά 
οργανωµένης οµάδας. Η ειδοποιός διαφορά όµως της δηµοκρατικά οργανωµένης οµάδας 
έγκειται στο σηµαντικό γεγονός ότι τα προηγούµενα στοιχεία προέρχονται από τα µέλη 
της οµάδας, µε ελεύθερη εκλογή, µε συναίνεση και συµµετοχή και αφήνουν 
περιθώρια διαφορών και πλουραλισµού απόψεων. Είναι φανερό ότι η αυταρχική 
οργάνωση της οµάδας εξουδετερώνει το άτοµο και το εντάσσει σε µία απρόσωπη µάζα. 
Ειδικά στην εκπαίδευση η ισοπέδωση πρέπει να αποφεύγεται επιµελώς.  

Κάθε µαθητής είναι µια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα που 
δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει ελεύθερα µέσα στην 
οµάδα. Επίσης, ο µαθητής δικαιούται να απαιτήσει ατοµική αναγνώριση και προσωπική 
ολοκλήρωση µε τους ρυθµούς και τις δικές του δυνατότητες.  

Παράλληλα όµως το σχολείο οφείλει να προσέξει την κοινωνική διάσταση του 
µαθητή ως µέλος της οµάδας. Έτσι καταξιώνεται η προσωπικότητα του µαθητή, 
αποκτά κοινωνική υπόσταση και καλλιεργεί συλλογική συνείδηση. Το άτοµο 
καταξιώνεται ως µέλος της οµάδας. Εκεί ζει, αποκτά γνώσεις και πείρα, καλλιεργεί 
συναισθήµατα, αξιοποιεί και χαίρεται τα επιτεύγµατα των άλλων, καταθέτει τα δικά του, 
ζει από την οµάδα, την υπερασπίζεται και, αν χρειαστεί, είναι πρόθυµος να υποβληθεί σε 
θυσίες γι' αυτήν.  

Το σχολείο λοιπόν, µε την αγωγή που προσφέρει, έχει το δύσκολο ρόλο 
να συµβιβάσει το άτοµο µε την κοινωνία. Το άτοµο έχει το δικαίωµα να απαιτεί 
σεβασµό και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει δηµιουργικές πρωτοβουλίες. 
∆ικαιούται δηλαδή ελευθερίας η οποία γεννά ασφάλεια και υπευθυνότητα.  

Παράλληλα όµως η κοινωνία νοµιµοποιείται να απαιτήσει τη συνεισφορά του 
ατόµου στην οµαλή λειτουργία της. Αυτό αποτελεί µία µεγάλη δυσκολία στην αγωγή 
την οποία ασκεί το σχολείο, γιατί οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία µε την 
κοινωνική ευθύνη.  
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Ένας σχολικός κανονισµός, που δε θα θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως 
αυτοσκοπό αλλά µέσο παιδαγωγικό για την οµαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας κάθε ατόµου, θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένος στην ιδιαίτερη 
κατάσταση που προκύπτει κάθε φορά από την παιδαγωγική αποστολή κάθε βαθµίδας 
και σχολείου, να σχετίζεται άµεσα µε την επικαιρότητα να έχει δυναµικό χαρακτήρα, να 
είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας, να 
προϋποθέτει συγκεκριµένους τρόπους και µέσα πειθάρχησης µε έµφαση στην 
πρόληψη και όχι στη θεραπεία, να αφήνει περιθώρια για αυτόνοµη λειτουργία των 
µαθητών, να προάγει την προσαρµογή και την υπευθυνότητα και, τέλος, να περιέχει 
λογικές, γενικά αποδεκτές, κατανοήσιµες και εφαρµόσιµες διατάξεις.  

Οι µαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική 
αφετηρία και µεταφέροντας στις αποσκευές τους διαφορετικό µορφωτικό φορτίο. Κατά 
την έναρξη της σχολικής ζωής η διαφορετικότητα έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση, 
αλλά στην πορεία προστίθεται και η ευρύτερη επίδραση του περιβάλλοντος. Το 
κοινωνικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σηµαντικά την 
παραπέρα εξέλιξη. Η επίδραση αυτή ασκείται µε πολλούς τρόπους άµεσα ή έµµεσα, 
συστηµατικά ή διάχυτα. Γι' αυτό πρέπει στο περιεχόµενο της σχολικής ζωής να 
περιλαµβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες που καλλιεργούν 
αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, µε ενεργό συµµετοχή και 
κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.  

Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την 
ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του µαθητή. Επίσης αντίστροφα η δική 
του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάµεσα στο 
µαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναµική σχέση αλληλεπίδρασης. Ευνοϊκό λοιπόν 
περιβάλλον σχολικής ζωής µέσα στο οποίο ο µαθητής ζει, δραστηριοποιείται 
και προσπαθεί να καταξιωθεί, θα λειτουργήσει πολύ θετικά.  

 Το σχολείο θεωρεί τη συµµετοχή των µαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως 
ευχάριστη υποχρέωσή τους. Θεωρείται ακόµη καλύτερο να είναι οι συνθήκες τέτοιες 
ώστε ο µαθητής να χαίρεται, να επιδιώκει και να θεωρεί τη συµµετοχή του ευγενή 
φιλοδοξία.  

 Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα 
ταλέντα είναι ανάγκη να βρίσκουν χώρο άνετο, να αναγνωρίζονται και να 
αναπτύσσονται.  

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι 
θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες 
των µαθητικών κοινοτήτων, η συµµετοχή στα προγράµµατα της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόµων σχολικών προγραµµάτων πρέπει να 
γίνονται µε πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των µαθητών. 

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ 

1. Όλοι οι µαθητές, και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν µάθηµα την πρώτη ώρα, 
πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η 
µοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι η µοναδική 
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ευκαιρία επαφής, ενηµέρωσης και ψυχολογικής προετοιµασίας για το εκπαιδευτικό έργο 
που θα ακολουθήσει. Με τη σηµερινή σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού είναι πολύ 
πιθανό να υπάρχουν αρκετοί µαθητές αλλόθρησκοι - ετερόδοξοι. Έχουν δικαίωµα να µη 
µετέχουν στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα όµως έχουν υποχρέωση να σέβονται το 
δικαίωµα της ενεργού συµµετοχής των υπολοίπων.  

2. ∆εν επιτρέπεται να µπαίνουν οι µαθητές στις αίθουσες διδασκαλίας πριν από 
την προσευχή, εκτός και αν δοθεί εντολή λόγω καιρικών συνθηκών. 

3. Όλοι οι µαθητές και να µπαίνουν και να βγαίνουν από τις αίθουσες διδασκαλίας 
µε τα αντίστοιχα κουδουνίσµατα, ώστε να µην παρακωλύεται το µάθηµα. Η έγκαιρη 
προσέλευση των µαθητών και των εκπαιδευτικών στο σχολείο και στην τάξη καθώς 
επίσης και η τήρηση  έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνει σεβασµό προς 
την αξιοποίηση του  διαθέσιµου χρόνου. 

4. Οι επιµελητές είναι υπεύθυνοι για τυχόν φθορές, ρυπάνσεις και απώλειες. 
Φροντίζουν δε για τον καθαρισµό του πίνακα, κιµωλίες κλπ. Ορίζονται µε τη σειρά για 
µια εβδοµάδα από τον καθηγητή τάξης. 

5. Ο εφηµερεύων καθηγητής µπορεί να επιτρέψει την παραµονή µαθητή στην 
αίθουσα µόνο λόγω αδιαθεσίας. 

6. Μετά το τέλος των µαθηµάτων όλοι οι µαθητές αποµακρύνονται από τους 
χώρους του σχολείου. 

7. Μέσα στο κτίριο δηλαδή αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, απαγορεύεται 
σε όλους να τρώνε και να πίνουν καφέδες και αναψυκτικά. 

8. Για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων 
απαγορεύεται το τρέξιµο και το παιγνίδι σε διαδρόµους και κλιµακοστάσια. 

9. Το κάπνισµα όλων στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία από την 1 Σεπτεµβρίου 2010. Επιπλέον το σχολείο µε τις αρχές και τους 
κανόνες λειτουργίας του οφείλει να αποδοκιµάσει αυτή την επιβλαβή, άχρηστη και 
επικίνδυνη συνήθεια, η οποία, δυστυχώς, εδραιώνεται σ' αυτή την ηλικία.  

10. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δε συµβάλλει στη 
δηµιουργία ήρεµου παιδαγωγικού, κλίµατος, διαλύει την τάξη, αποσπά την προσοχή των 
µαθητών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των 
εξετάσεων, δηµιουργεί προϋποθέσεις και υποψίες για καταδολίευσή τους. Εποµένως, η 
µεταφορά και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου πρέπει να 
αποφεύγεται, καθόσον η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς µε τα 
τηλεπικοινωνιακά µέσα που διαθέτει το σχολείο. Αν όµως υπάρχει σοβαρή ανάγκη να το 
έχει µαζί του πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής του µαθητή στο σχολείο να είναι 
απενεργοποιηµένο εκτός από τα διαλείµµατα. 

11. Kατά τη διάρκεια των µαθηµάτων και των διαλειµµάτων δεν επιτρέπεται οι 
µαθητές να αποµακρύνονται από τους χώρους του σχολείου, χωρίς την άδεια του 
διευθυντή. 
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12. Μέσα στις αίθουσες οι µαθητές να µην αφήνουν χρήµατα ή αντικείµενα 
αξίας. 

13. Οι µαθητές δεν πρέπει να µαλώνουν µεταξύ τους. Στις σχέσεις µεταξύ των 
µαθητών είναι απαραίτητο να καλλιεργείται ο αµοιβαίος σεβασµός, ο δηµοκρατικός 
διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η 
συνέπεια. Η ευγενής άµιλλα είναι χρήσιµη. Εκείνο που πρέπει να καταστέλλεται είναι 
οποιασδήποτε µορφής βία σωµατική ψυχολογική κλπ. Ο πρόεδρος της τάξης και το 
15/µελές πρέπει να βοηθούν για την επίλυση των διαφορών των µαθητών. 

14. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση των απουσιολογίων. Τα 
απουσιολόγια είναι δηµόσια έγγραφα και η καταστροφή τους ή η αλλοίωσή τους είναι 
ποινικό αδίκηµα. 

15. Όλοι οι µαθητές πρέπει να συµπεριφέρονται πολιτισµένα και εκτός του 
σχολείου. Ιδίως στα λεωφορεία που τους µεταφέρουν από και προς το σχολείο πρέπει 
να συµπεριφέρονται κόσµια, χωρίς φασαρίες, αισχρολογίες, σπρωξίµατα και ζηµιές στα 
λεωφορεία. 

16. Οι µαθητές και εκπαιδευτικοί που µετακινούνται από και προς το σχολείο µε 
µηχανάκι ή µηχανή, θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα (δίπλωµα, 
ασφάλεια κλπ)  καθώς επίσης για την ασφάλειά τους να φορούν κράνος. Το κράνος θα 
αφήνεται στην αίθουσα διδασκαλίας και υπεύθυνος θα είναι ο επιµελητής. 

17. Οι ενήλικοι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί που µετακινούνται από και προς το 
σχολείο µε αυτοκίνητο, θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα (δίπλωµα, 
ασφάλεια κλπ)  και για την ασφάλειά τους να φορούν ζώνες ασφαλείας. 

18. Όλοι οι µαθητές πρέπει να προσέχουν τη περιουσία του σχολείου – τη δική 
τους περιουσία – από φθορές. Μια τέτοια πράξη όπως είναι φυσικό επιφέρει πολύ 
αυστηρή τιµωρία. Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τον νόµο υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση της ζηµιάς είναι ο γονέας ή ο κηδεµόνας του µαθητή.  

19. Για την ασφάλεια στους χώρους του σχολείου οι µαθητές δεν πρέπει να 
κάθονται σε κουπαστές από τις σκάλες ή τα µπαλκόνια, στα περβάζια των παραθύρων ή 
στις σκάλες, γιατί υπάρχει η πιθανότητα να ζαλιστούν ή να σπρωχθούν και να πέσουν. 
Το σχολείο έχει ευθύνη για την ακεραιότητα και υγεία των µαθητών κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας του. Όµως αποβλέποντας στην αποφυγή κακών συνηθειών ελπίζει ότι 
θα προστατέψει τους µαθητές και εκτός του σχολικού χώρου. 

20. ∆εν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας οι µαθητές να παίζουν µπάλα ή να  
χρησιµοποιούν αθλητικά όργανα και συσκευές χωρίς την επιτήρηση του γυµναστή τους. 
Επίσης δεν επιτρέπεται να παραµένουν µόνοι τους στα εργαστήρια ή να θέτουν σε 
κίνηση ή να χρησιµοποιούν µηχανήµατα και συσκευές στα εργαστήρια χωρίς την 
έγκριση και επιτήρηση των καθηγητών τους. 

21. Η συµπεριφορά, η εµφάνιση και γενικά οι ενέργειες και δραστηριότητες των 
µαθητών θα πρέπει να είναι κοινωνικά αποδεκτές και να κατοχυρώνουν τη δηµοκρατική 
ζωή και λειτουργία στο σχολικό χώρο. 
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22. Οι µαθητές οφείλουν να υπακούουν και εφαρµόζουν τις συστάσεις των 
καθηγητών τους, ακόµη κι αν τις θεωρούν άδικες, για να διασφαλιστεί η λειτουργία 
της τάξης αλλά και του σχολείου. Έχουν βέβαια το δικαίωµα να ζητήσουν την 
επανεξέταση του θέµατός τους και την αποκατάσταση της τυχόν αδικίας, 
βοηθούµενοι και από τον πρόεδρο της τάξης και από το 15/µελές. 

23. Σε περίπτωση που µαθητές παραπεµφθούν στον διευθυντή ή στο σύλλογο 
καθηγητών για διάφορα παραπτώµατα, αφού ακολουθηθεί η νόµιµη διαδικασία, οι τυχόν 
ποινές που θα επιβληθούν θα είναι ανάλογες µε τα παραπτώµατα. 

24. Όταν ο µαθητής τιµωρείται µε αποβολή από τα µαθήµατα, είναι σκόπιµο να 
παραµένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και να απασχολείται σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του υποδιευθυντή ή άλλου εντεταλµένου εκπαιδευτικού. 

25. Αποκλίσεις των µαθητών από τη δηµοκρατική συµπεριφορά, τους κανόνες 
του σχολείου, τους όρους της ισότιµης συµµετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον 
οφειλόµενο σεβασµό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συµµαθητή, από 
όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται 
σχολικά παραπτώµατα. Τα σχολικά παραπτώµατα θα αντιµετωπίζονται από το σχολείο 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και µε γνώµονα την αρχή ότι η κατασταλτική 
αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όµως δεν 
αποκλείεται ως παιδαγωγικό µέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νοµιµοποιεί τις 
αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιµωρησίας.  

26. Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των µαθητών. Η κακή χρήση, 
η κακοποίηση, το κάψιµο, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιµοποιηθεί, πέρα από την 
οικονοµική διάσταση, έχουν ως µεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισµό της 
έννοιας του βιβλίου. Το βιβλίο είναι πνευµατικό δηµιούργηµα των συγγραφέων, ανήκει 
στην πολιτεία, η οποία δαπάνησε από το υστέρηµα του λαού, και παρέχεται στους 
µαθητές για χρήση. Εποµένως, δεν πρέπει να το απαξιώνουν και να το ευτελίζουν.  

27. Η φοίτηση των µαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων 
των µαθηµάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των µαθητών και οι συνέπειες 
αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέµα το 
οποίο πρέπει να αντιµετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια. 
Εκπαιδευτικά σηµαίνει ότι το έλλειµµα στην παρακολούθηση, πέρα από ένα ορισµένο 
αριθµό απουσιών, δηµιουργεί εκπαιδευτικό κενό και συνεπώς την ανάγκη για την 
επανάληψη της τάξης αλλά και παιδαγωγικά παγιώνει στη συνείδηση του 
µαθητή την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δε 
συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων.  

28.  Στους σχολικούς περιπάτους απαγορεύεται η χρήση δίκυκλων ή 
τετράτροχων οχηµάτων. Αυτό γίνεται αφενός για λόγους ασφαλείας και αφετέρου γιατί 
αλλοιώνεται ο κοινωνικοποιητικός χαρακτήρας του σχολικού περιπάτου.  Κατά τη 
διάρκεια της διαδροµής προς τον προορισµό του σχολικού περιπάτου µπορεί να 
παρθούν οποιαδήποτε στιγµή απουσίες. Σε περίπτωση «διαρροής» µαθητών ο αρχηγός 
του σχολικού περιπάτου  επιβάλλει την επιστροφή των µαθητών στο σχολείο και την 
ακύρωση της εκδροµής. Ο συγκεκριµένος περίπατος δεν επαναλαµβάνεται. 
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29. Οι θύρες εισόδου-εξόδου παραµένουν κλειστές κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των µαθητών καθώς 
αποτρέπεται η είσοδος ατόµων που ουδεµία σχέση έχουν µε τη λειτουργία του 
σχολείου. Οι µαθητές που για κάποιον λόγο χρειάζεται να φύγουν από το σχολείο θα 
παίρνουν άδεια από τον κ. ∆/ντη και µε ειδικό έγγραφο από την γραµµατεία θα µπορούν 
να φύγουν από το χώρο του σχολείου. Παράλληλα ενηµερώνεται ο γονέας ή ο 
κηδεµόνας του µαθητή. 

30. Οι µαθητές δεν επιτρέπεται να επισκέπτονται τα διπλανά σχολεία εν ώρα 
λειτουργίας τους και να ενοχλούν τους µαθητές και τους καθηγητές σ’ αυτά. Μ’ αυτό 
τον τρόπο εµποδίζουν την οµαλή λειτουργία των άλλων σχολείων και δυσφηµούν το 
σχολείο µας και γενικότερα την Τεχνική – Επαγγελµατική εκπαίδευση 

Η τήρηση του κανονισµού βασίζεται στην υπευθυνότητα και στην 
καθηµερινή προσπάθεια των συντελεστών της σχολικής ζωής. Σε περίπτωση 
που ανακύψουν προβλήµατα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, 
την ευθύνη των τελικών αποφάσεων θα έχει ο διευθυντής και ο σύλλογος 
διδασκόντων, µετά από σχετικές εισηγήσεις των εκπροσώπων των µαθητών. 

 

Ο ∆ιευθυντής  Ο πρόεδρος Συλλόγου    Ο πρόεδρος  
    Γονέων & κηδεµόνων   του 15/µελούς 


