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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΣΩΤΓΡΙΚΗΣ ΛΓΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3οσ Γεμικού Λσκείοσ Ηρακλείοσ 

Τμ ζπμιείμ απμηειεί έκα δςκηακό μνγακηζμό θαη, γηα κα ιεηημονγήζεη απμδμηηθά, πνεηάδεηαη ηεκ 

όζμ ημ δοκαηόκ ανμμκηθόηενε ζοκενγαζία μαζεηώκ, γμκέςκ θαη θαζεγεηώκ. 

Γηα ηεκ επίηεολε αοημύ ημο ζθμπμύ είκαη ακάγθε κα ηενείηαη μ παναθάης θακμκηζμόξ, μ μπμίμξ 

ζοκηάπζεθε από ημ Σύιιμγμ Δηδαζθόκηςκ ζε ζοκενγαζία με ημ 15μειέξ Μαζεηηθό Σομβμύιημ θαη 

ημ Δημηθεηηθό Σομβμύιημ ημο Σοιιόγμο Γμκέςκ θαη Κεδεμόκςκ, ιαμβάκμκηαξ οπόρε ημκ 

πνμμνηζμό ημο ζπμιείμο θαη ημ νόιμ ημο μέζα ζηε θμηκςκία. 
  

ΚΓΦΑΛΑΙΟ Ι. Λειηοσργία. 
 

 Τμ ζπμιείμ μαξ ανπίδεη ηε ιεηημονγία ημο ζηηξ 08:10 π.μ. με ζύκηαλε θαη πνμζεοπή θαη 

ζομπιενώκεη ηηξ 7 δηδαθηηθέξ ώνεξ ιεηημονγίαξ ημο ζηηξ 14:10μ.μ. 

 Οη εθεμενεύμκηεξ εθπαηδεοηηθμί μθείιμοκ κα βνίζθμκηαη ζηε ζέζε ημοξ ζηηξ 8.05 π.μ. 

 Όιμη μη μαζεηέξ θαη μη δηδάζθμκηεξ θαζεγεηέξ ηεξ 1εξ ώναξ ημο ςνμιμγίμο πνμγνάμμαημξ 

μθείιμοκ κα πανεονίζθμκηαη ζηε ζύκηαλε θαη πνμζεοπή, πμο γίκεηαη ζημ πνμαύιημ ημο ζπμιείμο. 

Οη μαζεηέξ πμο δε ζα βνίζθμκηαη ζηεκ πνςηκή ζύκηαλε, δε ζα γίκμκηαη δεθημί από ημκ 

θαζεγεηή ηεξ πνώηεξ ώναξ, με απμηέιεζμα κα πνεώκμκηαη με απμοζία. 

 Οη γμκείξ – θεδεμόκεξ είκαη μένμξ ηεξ ζπμιηθήξ θμηκόηεηαξ όμςξ ε θοζηθή πανμοζία ημοξ 

πενημνίδεηαη μόκμ ζημοξ πώνμοξ δημίθεζεξ ( γναθεία δηεοζοκηή – θαζεγεηώκ) ημο Σπμιείμο. 

 Η ώνα ημο μαζήμαημξ πνέπεη κα γίκεηαη ζεβαζηή από όιμοξ. Αοηό ζεμαίκεη όηη μη ηάλεηξ πμο 

θάκμοκ μάζεμα δεκ πνέπεη κα εκμπιμύκηαη από άιιμοξ μαζεηέξ, μη μπμίμη είηε έπμοκ θεκό είηε 

αζπμιμύκηαη με άιιεξ εθδειώζεηξ. 

 Η παναθμιμύζεζε ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμάηςκ είκαη δηθαίςμα θαη οπμπνέςζε ηςκ 

μαζεηώκ-ηνηώκ. Δεκ είκαη δοκαηόκ κα παναηενμύκηαη επηιεθηηθέξ απμοζίεξ θαηά ηε δηάνθεηα 

ημο εμενεζίμο πνμγνάμμαημξ, ακάιμγα με ηεκ επηζομία ή ηε ζέιεζε ηςκ μαζεηώκ, πςνίξ άδεηα 

από ημ Δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο.  

 Οη μαζεηέξ μθείιμοκ κα δηαηενμύκ θαζανμύξ ημοξ πώνμοξ ημο ζπμιείμο, γηα ιόγμοξ ογηεηκήξ, 

θαιαηζζεζίαξ θαη πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ, πμιηηηζμμύ. 

 Δεκ επηηνέπεηαη κα θαηακαιώκμοκ ηνόθημα ή ακαροθηηθά ζηηξ αίζμοζεξ. 
 

Καηά ηη διάρκεια ηοσ διαλείμμαηος : 

 

1. Όιμη μη μαζεηέξ ( πιεκ ηςκ επημειεηώκ) βγαίκμοκ ζηεκ αοιή γηα ιόγμοξ ογηεηκήξ θαη 

ακηηζεηζμηθήξ πνμζηαζίαξ. 

2. Δεκ επηηνέπεηαη ε έλμδμξ ηςκ μαζεηώκ από ημ Σπμιείμ πςνίξ άδεηα από ηε Δηεύζοκζε. Γηα 

ημοξ μαζεηέξ πμο ζα απμμαθνύκμκηαη από ημ πώνμ ημο ζπμιείμο, πςνίξ άδεηα, ζα 

εκεμενώκμκηαη μη γμκείξ ημοξ θαη ζα οπάνπμοκ θονώζεηξ. 

3. Δεκ επηηνέπεηαη ε είζμδμξ θαη παναμμκή ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο μπμημοδήπμηε δεκ ακήθεη 

ζηε ζπμιηθή θμηκόηεηα. Πανόια αοηά, ακ θάπμημξ (ζογγεκήξ ή θεδεμόκαξ) επηζομεί κα 

επηθμηκςκήζεη με μαζεηή ημο ζπμιείμο, μθείιεη κα απεοζοκζεί ζηε Δηεύζοκζε θαη μ 

μαζεηήξ ζα εηδμπμηεζεί μεηά από εκημιή ημο δηεοζοκηή.  
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ Ι Ι . Αρμοδιόηηηες ηωμ Οργάμωμ Διοίκηζης 
 

Οη μαζεηέξ ημο ζπμιείμο είκαη οπμπνεςμέκμη, γηα μπμημδήπμηε πνόβιεμα, κα απεοζύκμκηαη 

ηενανπηθά, πνώηα ζημκ σπεύθσμο ημήμαηος εκπαιδεσηικό θαη εθόζμκ αοηόξ θνίκεη ζθόπημμ, 

μαδί ζημκ δηεοζοκηή.  

 Γάκ επηζομμύκ κα απεοζοκζμύκ ζημ ζύιιμγμ ηςκ θαζεγεηώκ, ημ 5μελές ζσμβούλιο ηοσ 

ημήμαηος ζοκηάζζεη έγγναθμ, ημ μπμίμ παναδίδεη ζημ δηεοζοκηή, μ μπμίμξ ημ εηζάγεη, ακαιόγςξ 

ημο ζέμαημξ ή ζημ ζσμβούλιο ημήμαηος (δηδάζθμκηεξ θαζεγεηέξ ζημ ζογθεθνημέκμ ημήμα) ή ζημ 

ζύλλογο ηωμ διδαζκόμηωμ.  

 Πανεμπηπηόκηςξ κα ακαθενζεί όηη: 

 ηα όνγακα ηςκ μαζεηώκ εθιέγμκηαη μέζα από δεμμθναηηθέξ θαη αδηάβιεηεξ δηαδηθαζίεξ, 

όπςξ μνίδεη μ κόμμξ. 

 ημ 5μειέξ ζομβμύιημ ηάλεξ ακηηπνμζςπεύεη ημοξ μαζεηέξ ημο ημήμαημξ ζηε δηεθδίθεζε 

μπμημοδήπμηε αηηήμαημξ.  

 Γηα ζέμαηα πμο αθμνμύκ όιμ ημ ζπμιείμ μη μαζεηέξ ακηηπνμζςπεύμκηαη από ημ 15μελές 

ζσμβούλιο ημο ζπμιείμο. 

 Ο θαζεγεηήξ οπεύζοκμξ ημο ημήμαημξ θαη ηςκ μαζεηηθώκ θμηκμηήηςκ μνίδεηαη από ημ ζύιιμγμ 

δηδαζθόκηςκ θαη έπεη μόκμ ζομβμοιεοηηθό νόιμ. 

 

ΚΓΦΑΛΑΙΟ Ι Ι Ι . Σσμεργαζία ηης Στολικής Κοιμόηηηος 
 

 Τμ 3Ο Γεκηθό Λύθεημ Ηναθιείμο έπεη ςξ πνςηανπηθό ζηόπμ ημο ηεκ θαιή ζοκενγαζία μεηαλύ 

μαζεηώκ, θαζεγεηώκ θαη γμκέςκ-θεδεμόκςκ ημο ζπμιείμο. Σημ πιαίζημ αοηήξ ηεξ ζοκενγαζίαξ 

ζογθνμηείηαη ημ Στολικό Σσμβούλιο από ημ ζύιιμγμ ηςκ δηδαζθόκηςκ, ημοξ ηνεηξ (3) 

εθπνμζώπμοξ ηςκ μαζεηηθώκ θμηκμηήηςκ, ηα μέιε ημο δημηθεηηθμύ ζομβμοιίμο ημο ζοιιόγμο 

γμκέςκ θαη θεδεμόκςκ θαη ημκ εθπνόζςπμ ηεξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ ζηε ζπμιηθή επηηνμπή. 

 Τμ Σπμιηθό Σομβμύιημ ζοκεδνηάδεη οπμπνεςηηθά δύμ (2) θμνέξ ημ πνόκμ (ανπή θαη ηέιμξ ημο 

ζπμιηθμύ έημοξ) θαη εθηάθηςξ όπμηε πνμθύρεη ακάγθε. Φανάδεη θαη θνίκεη ηεκ εηήζηα πμνεία 

ημο Σπμιείμο, όπςξ επίζεξ ελεηάδεη θαη απμθαζίδεη γηα ημκ ηνόπμ επίιοζεξ πνμβιεμάηςκ ή ηε 

δηεθδίθεζε ζμβανώκ πνμβιεμάηςκ.  

 Βαζηθόξ θακόκαξ γηα ηε ζςζηή ζοκενγαζία όιςκ ηςκ θμνέςκ είκαη μ ζεβαζμόξ ηεξ 

πνμζςπηθόηεηαξ, ηεξ ειεοζενίαξ ηεξ γκώμεξ, ε εοπνέπεηα ζηε ζομπενηθμνά, ε εμθάκηζε, μ 

ζεβαζμόξ ηςκ θακόκςκ ιεηημονγίαξ ημο ζπμιείμο θαη ημο ζπμιηθμύ πώνμο. 
 

ΚΓΦΑΛΑΙΟ ΙV. Καθαριόηηηα ηοσ Στολικού Φώροσ. 
 

 Η Δηεύζοκζε ημο ζπμιείμο ειέγπεη ηεκ θαζανηόηεηα ηςκ πώνςκ, ε μπμία πνμζθένεηαη από ηηξ 

θαζανίζηνηεξ ημο ζπμιείμο.  

 Οη μαζεηέξ μθείιμοκ κα θνμκηίδμοκ γηα ηε δηαηήνεζε ηεξ θαζανηόηεηαξ ηεξ αίζμοζαξ ζηεκ 

μπμία ζηεγάδεηαη ημ Τμήμα ημοξ. Φζμνέξ πμο παναηενμύκηαη ζηεκ αίζμοζα θαη δεκ είκαη εοζύκε 

ηςκ μαζεηώκ ημο Τμήμαημξ δειώκμκηαη ζημκ θαζεγεηή ηεξ 1εξ ώναξ από ημοξ επημειεηέξ ζηεκ 

ανπή ημο ςνμιμγίμο πνμγνάμμαημξ θαη μ θαζεγεηήξ οπμπνεμύηαη κα ημ ακαθένεη ζηε 

Δηεύζοκζε: 
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 Μαζεηήξ, μ μπμίμξ πνμθαιεί εζκεμμέμη θζμνά: 

1. Τημςνείηαη με απόθαζε ημο δηεοζοκηή ή ημο ζοιιόγμο δηδαζθόκηςκ.  

2. Γκεμενώκεηαη μ θεδεμόκαξ ημο από ηε δηεύζοκζε θαη  

3. Υπμπνεμύηαη ζε απμθαηάζηαζε ηεξ θζμνάξ.  

Σε πενίπηςζε πμο δε βνεζεί μ οπεύζοκμξ ηεξ θζμνάξ, οπμπνεμύηαη ημ 5μειέξ κα 

απμθαηαζηήζεη ηε δεμηά με έλμδα όιςκ ηςκ μαζεηώκ ημο Τμήμαημξ. 

 Οη μαζεηέξ είκαη οπεύζοκμη γηα ηεκ πμηόηεηα ημο ζπμιηθμύ πώνμο. Οη πώνμη ηςκ αηζμοζώκ, ημο 

γομκαζηενίμο, ηςκ ημοαιεηώκ θαη ηεξ αοιήξ ημο ζπμιείμο πνέπεη κα παναμέκμοκ θαζανμί. 

 Ο εθεμενεύςκ θαζεγεηήξ οπμπνεμύηαη κα ακαθένεη ζημ δηεοζοκηή μπμηαδήπμηε απνεπή 

ζομπενηθμνά ή θζμνά ηςκ πώνςκ πμο επμπηεύεη θαηά ηε δηάνθεηα ημο δηαιείμμαημξ.  
 

ΚΓΦΑΛΑΙΟ V. Καθήκομηα Γπιμεληηώμ. 
 

Ο οπεύζοκμξ θαζεγεηήξ ημήμαημξ μνίδεη δύμ (2) επημειεηέξ ακά εβδμμάδα με αιθαβεηηθή 

ζεηνά ή ακά ζνακίμ. Ο θαηάιμγμξ ηςκ επημειεηώκ ημπμζεηείηαη ζημκ πίκαθα ακαθμηκώζεςκ ημο 

ημήμαημξ θαη ακηίγναθμ θαηαηίζεηαη ζηε Δηεύζοκζε.  

Οη επημειεηέξ :  

1. Γίκαη οπεύζοκμη γηα ηε δηαηήνεζε ηεξ θαζανηόηεηαξ ηεξ αίζμοζαξ ζηεκ μπμία ζηεγάδεηαη ημ 

ημήμα.  

2. Φνμκηίδμοκ γηα ημ θαζάνηζμα ημο πίκαθα θαηά ηε δηάνθεηα ημο δηαιείμμαημξ. Φνμκηίδμοκ 

επίζεξ γηα ηεκ ύπανλε θημςιίαξ, ζπόγγμο θαη θαιαζημύ ζηεκ ηάλε.  

3. Ακαθένμοκ μπμηαδήπμηε θζμνά είηε πνμένπεηαη από μαζεηέξ ημο Τμήμαημξ είηε από άιιμοξ.  

4. Καηά ηε δηάνθεηα ημο δηαιείμμαημξ θνμκηίδμοκ γηα ημκ αενηζμό ηεξ αίζμοζαξ ακμίγμκηαξ ηα 

πανάζονα θαη δεηώκηαξ από ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ κα εθθεκώζμοκ ηεκ αίζμοζα. Γάκ εθείκμη δε 

ζομμμνθώκμκηαη ζηηξ οπμδείλεηξ ημοξ, ημ ακαθένμοκ ζημκ εθεμενεύμκηα θαζεγεηή ημο μνόθμο.  
 

ΚΓΦΑΛΑΙΟ VΙ. Καθήκομηα Αποσζιολόγωμ. 
 

Οη απμοζημιόγμη ημο ημήμαημξ μνίδμκηαη από ημκ οπεύζοκμ θαζεγεηή ημήμαημξ (έκαξ ηαθηηθόξ 

θαη έκαξ ακαπιενςμαηηθόξ). Ο απμοζημιόγμξ με ηεκ έκανλε ημο ςνμιμγίμο πνμγνάμμαημξ 

παναιαμβάκεη ημ απμοζημιόγημ θαη ημ βηβιίμ ύιεξ, θαηαπςνεί ηηξ απμοζίεξ ζημοξ απόκηεξ 

ζομμαζεηέξ ημο ζηεκ ανπή θάζε δηδαθηηθήξ ώναξ, είκαη οπεύζοκμξ γηα ηε θύιαλε, ηε με 

αιιμίςζε ή θζμνά ημο απμοζημιμγίμο θαη μεηά ηε ιήλε ηςκ μαζεμάηςκ παναδίδεη ηα βηβιία ζηε 

γναμμαηεία. Τμ απμοζημιόγημ ειέγπεηαη από ημκ θαζεγεηή θάζε δηδαθηηθήξ ώναξ, ημκ οπεύζοκμ 

ημο ημήμαημξ θαη ηε δηεύζοκζε. 

Ο απμοζημιόγμξ επίζεξ, θηηάπκεη ημ δηάγναμμα ηεξ αίζμοζαξ (πιάκμ) με ηε ζογθεθνημέκε ζέζε 

θάζε μαζεηή. Αιιαγή ζέζεξ γίκεηαη μόκμ από ημκ οπεύζοκμ θαζεγεηή ημο ημήμαημξ.  
 

ΚΓΦΑΛΑΙΟ VΙΙ. Σσμπεριθορά 

 Δηδάζθμκηεξ θαη δηδαζθόμεκμη έπμοκ δηθαηώμαηα θαη οπμπνεώζεηξ πμο πνμένπμκηαη από ηε 

ζέζε πμο θαηέπεη μ θαζέκαξ ζηε ζπμιηθή θμηκόηεηα.  

 A. Μαθηηές ( Σσμέπειες) 
 

1. Τμ θάπκηζμα απαγμνεύεηαη ζε όιμοξ (θαζεγεηέξ θαη μαζεηέξ) ζε θάζε πώνμ ημο ζπμιείμο. 

2. Δεκ επηηνέπεηαη ε άζθεζε βίαξ (θναζηηθήξ ή ζςμαηηθήξ) ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο από όια 



4 
 

 

ηα μέιε ηεξ ζπμιηθήξ θμηκόηεηαξ. Σηηξ μεηαλύ ημοξ ζπέζεηξ είκαη απαναίηεημ κα οπάνπεη 

αμμηβαίμξ ζεβαζμόξ, ακαγκώνηζε θαη ακμπή ημο άιιμο, αιιειεγγύε.  

3. Οη μαζεηέξ απαγμνεύεηαη κα έπμοκ ζηεκ θαημπή ημοξ θηκεηά ηειέθςκα εκηόξ ημο 

ζπμιηθμύ πώνμο. Σηεκ ελαηνεηηθή πενίπηςζε πμο μαζεηήξ έπεη ζηεκ θαημπή ημο θηκεηό 

ηειέθςκμ, οπμπνεμύηαη κα ημ έπεη εθηόξ ιεηημονγίαξ θαη μέζα ζηεκ ηζάκηα ημο. Οη μαζεηέξ 

μπμνμύκ κα πνεζημμπμημύκ ζε πενηπηώζεηξ ακάγθεξ ημ ηειέθςκμ ζημ γναθείμ ηςκ 

θαζεγεηώκ. 

4. Οη μαζεηέξ απαγμνεύεηαη κα θένκμοκ ζημ ζπμιηθό πώνμ έκηοπα ή ειεθηνμκηθά πάζεξ 

θύζεςξ άζεμκμο πενηεπμμέκμο.  

5. Οη  μαζεηέξ έπμοκ πνέμξ κα ζοκεηζθένμοκ ζηε δεμημονγία εζοπίαξ θαη  ήνεμμο θιίμαημξ 

ζηεκ αίζμοζα δηδαζθαιίαξ. θαη δεκ επηηνέπμοκ κα παναπζεί ζμβανό ζπμιηθό ένγμ 

       Η ζομπενηθμνά ηςκ μαζεηώκ ειέγπεηαη ζύμθςκα με ημοξ κόμμοξ θαη ημκ εζςηενηθό 

θακμκηζμό ημο ζπμιείμο, πάκηα όμςξ με θονίανπμ θνηηήνημ ηηξ παηδαγςγηθέξ ανπέξ: 

α) Από ημοξ δηδάζθμκηεξ θαζεγεηέξ, μη μπμίμη έπμοκ δηθαίςμα επηβμιήξ ηημςνίαξ μηαξ 

(1) ώναξ απμβμιή από ημ μάζεμα. Αοημί ζα πνμζένπμκηαη ζημ δηεοζοκηή γηα εκεμένςζε 

ημο ηδίμο θαη εκ ζοκεπεία ημο θεδεμόκα, θαη ηεκ θαηαγναθή ηεξ ςνηαίαξ απμβμιήξ ζημ 

βηβιίμ ηςκ πμηκώκ. Όζμη μαζεηέξ επακεηιεμμέκα δηαηανάζζμοκ ημ μμαιό θιίμα ηεξ 

ηάλεξ, ζα ακηημεηςπίδμοκ μεγαιύηενεξ πμηκέξ. Μαζεηήξ μ μπμίμξ μεηά από οπόδεηλε 

ημο δηδάζθμκηα θαζεγεηή ανκείηαη κα ελέιζεη από ηεκ ηάλε, ηημςνείηαη με απμβμιή μηαξ 

(1) εμέναξ. 

 β) Από ηα όνγακα δημίθεζεξ ημο ζπμιείμο (δηεοζοκηήξ, ζύιιμγμξ δηδαζθόκηςκ).  
 

Γεκηθόηενα, όιεξ μη απμθιίζεηξ ηςκ μαζεηώκ από ημοξ θακόκεξ ημο ζπμιείμο, από ημκ 

μθεηιόμεκμ ζεβαζμό πνμξ ημοξ θαζεγεηέξ ημοξ, ημ ζομμαζεηή ημοξ, ηε ζπμιηθή πενημοζία, 

ζεςνμύκηαη ζπμιηθά παναπηώμαηα. Αοηά ζα ακηημεηςπίδμκηαη από ημ δηεοζοκηή θαη ημ ζύιιμγμ 

δηδαζθόκηςκ ζύμθςκα με ηεκ ηζπύμοζα κμμμζεζία θαη με γκώμμκα ηεκ ανπή όηη η καηαζηαληική 

αμηιμεηώπιζη αοηώκ ηςκ θαηκμμέκςκ πνέπεη κα είκαη ε ηειεοηαία επηιμγή, όμςξ δεκ 

απμθιείεηαη ως παιδαγωγικό μέηρο. Η επηείθεηα πςνίξ όνηα κμμημμπμηεί ηηξ απμθιίζεηξ θαη 

θαιιηενγεί ηεκ ακηίιερε ηεξ αηημςνεζίαξ. 

Γηα όια ηα παναπηώμαηα θαη ηεκ πηζακή ηημςνία ηςκ μαζεηώκ εκεμενώκμκηαη μπςζδήπμηε μη 

γμκείξ - θεδεμόκεξ είηε από ημκ οπεύζοκμ θαζεγεηή ημο ημήμαημξ, είηε από ηε Δημίθεζε ημο 

ζπμιείμο. 

Β. Γκπαιδεσηικοί 

Με ηε ζομπενηθμνά ημοξ μθείιμοκ : 

1. Να δηαμμνθώκμοκ ήνεμμ, εοπάνηζημ θαη ζοκενγαηηθό θιίμα ζημ ζπμιείμ. 

2. Να ζέβμκηαη ηηξ απόρεηξ ηςκ άιιςκ (ζοκαδέιθςκ θαη μαζεηώκ). Η μνζόηεηα ηςκ απόρεςκ 

ημοξ απμδεηθκύεηαη μέζα από επμηθμδμμεηηθό δηάιμγμ. 

3. Να απμηειμύκ ογηή πνόηοπα ζομπενηθμνάξ 

4. Να εκηζπύμοκ ημκ παναθηήνα ηεξ γεκηθήξ παηδείαξ ημο Σπμιείμο μαξ πμο είκαη ζοκηζηαμέκε 

όιςκ ηςκ μαζεμάηςκ. 

5. θαηά ηεκ ώνα ηεξ δηδαζθαιίαξ κα έπμοκ ζέζεη εθηόξ ιεηημονγίαξ ηα θηκεηά ημοξ ηειέθςκα. 

 

Γίκαη θαιό κα εκδηαθένμκηαη γηα ηοπόκ πνμβιήμαηα μαζεηώκ (ογείαξ, μηθμγεκεηαθά θ.ά.) 
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Ο έιεγπμξ ηςκ θαζεγεηώκ γίκεηαη από ηε Δηεύζοκζε ημο ζπμιείμο ζύμθςκα με ημοξ ηζπύμκηεξ 

κόμμοξ θαη ημκ θακμκηζμό ημο ζπμιείμο. 

 

Ο θακμκηζμόξ αοηόξ πνμέθορε από δηαδηθαζία δηαβμύιεοζεξ με ηηξ μαζεηηθέξ θμηκόηεηεξ θαη 

μμάδα εθπαηδεοηηθώκ ημο ζπμιείμο όπςξ πνμβιέπεηαη θαη ηίζεηαη ζε ηζπύ. 
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