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              Εισαγωγή 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, 
Ν.4692/2020) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την 
εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και 
βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και τα χαρακτηριστικά της 
τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. 

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο 
σύνολό του. 

Βασικές αρχές και στόχοι του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της 
Διευθύντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου 
Διδασκόντων/ουσών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων, του προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού 
συμβουλίου του Σχολείου και του εκπροσώπου του Δήμου. Επιπλέον, έχει 
εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική 
ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης (άρθρο 
37, Ν.4692/2020). 

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 νομοθετικές 

ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του 

Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών 

οργάνων του. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας θα κοινοποιηθεί στους 

γονείς/κηδεμόνες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. Θα 

αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Μια συνοπτική μορφή 

του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/ριες του 

Σχολείου. 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του 

Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων. 

 

Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 

30η Ιουνίου του επόμενου έτους. 

Το Διδακτικό Έτος των ΕΠΑΛ χωρίζεται σε δύο τετράμηνα: 

- το Α΄ τετράμηνο διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου και  
- το Β΄ τετράμηνο που διαρκεί από 21 Ιανουαρίου μέχρι 29 Μαΐου. 
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Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ 
ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 
προσέλευση του κηδεμόνα στο σχολείο κατά τακτά χρονικά διαστήματα για 
ενημέρωσή του. 

Συμπεριφορά -Δικαιώματα –Υποχρεώσεις 

Ο Διευθυντής 

 Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και 
αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας 
και ασφάλειας των μαθητών.  

 Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική 
νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του 
Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

 Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 
διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με 
τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.  

 Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, 
την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την 
αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς  

 

Οι Εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους 
περιλαμβάνεται η εκπαίδευση - διδασκαλία, μάθηση και 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: 

 Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί 
στους μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να 
απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν 
πρόβλημα.  

 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 

  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 
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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/τη Διευθυντή/ρια, 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. 

  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. 

Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας 
μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς.  

 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες  

Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, 
σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους 
συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στην δική τους 
προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, 
ψυχολογικής ή άλλης μορφής.  

Οι μαθητές θα πρέπει να: 

 Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της 
σχολικής κοινότητας.  

 Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και 
αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.  

 Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει 
η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. 

 Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, 
συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.  

 Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.  

•Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η 
εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των 
εκπαιδευτικών μέσων. 
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• Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο λίγα λεπτά πριν από το κτύπημα 

του κουδουνιού. Μετά την είσοδο των κ. καθηγητών στην τάξη δεν επιτρέπεται 

η είσοδος των μαθητών. 

• Είναι υποχρεωμένοι να έχουν πάντα μαζί τους τα απαραίτητα βιβλία, όργανα 

(σχεδίασης κ.α.) και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την καλή διεξαγωγή των 

μαθημάτων.  Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα να 

παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα και θα απασχοληθούν στο 

γραφείο. 

• Κατ’ εξαίρεση οι μαθητές που μετακινούνται με υπεραστικά λεωφορεία, 

μπορούν να προσέλθουν με καθυστέρηση στην τάξη, εφόσον αυτή 

αποδεδειγμένα οφείλεται στο ΚΤΕΛ. 

• Δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το σχολείο πριν τη λήξη των 
μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν χρειαστεί να αποχωρήσουν νωρίτερα, 
ενημερώνεται ο/η κηδεμόνας για την αποχώρηση και  για να παραλάβει το 
παιδί του/της εφόσον αυτό είναι ανήλικο.  

• Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές υποχρεούνται να τηρούν 
ησυχία, να δείχνουν προσοχή και ενδιαφέρον προς το διδασκόμενο μάθημα. 
Δεν επιτρέπονται κατά την ώρα της διδασκαλίας οι συζητήσεις μεταξύ των 
μαθητών, και γενικά η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια απέναντι 
στους καθηγητές και στους συμμαθητές τους. 

• Ο καθηγητής, σε περίπτωση που ο μαθητής -παρά τις παρατηρήσεις του- 
εξακολουθεί να εμποδίζει την ομαλή πορεία του μαθήματος,  έχει το δικαίωμα 
αλλαγής θέσης του μαθητή. Σε περίπτωση που  ο μαθητής εξακολουθεί να 
ενοχλεί, ο καθηγητής έχει το δικαίωμα να τον αποβάλλει από την τάξη. 

• Κατά τα διαλείμματα οι μαθητές οφείλουν να εξέρχονται από τις αίθουσες 
διδασκαλίας, εκτός των επιμελητών ή ασθενών, οι οποίοι είναι συνυπεύθυνοι 
για κάθε απώλεια, κλοπή ή φθορά σε αντικείμενα του Σχολικού χώρου στον 
οποίο παραμένουν. Επίσης δεν επιτρέπεται η παραγγελία και παράδοση  
φαγητών και ποτών σε όλους τους χώρους του σχολείου.  

• Δεν επιτρέπεται η χρήση δικύκλων κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων 

ή κατά τους σχολικούς περιπάτους.  

• Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου. 

• Μαθητής ο οποίος δε σέβεται την περιουσία του Σχολείου και προξενεί ζημιά 
σε αυτή εκτός από τη σχετική τιμωρία που θα του επιβάλλεται, υποχρεούται 
οικονομικά ο κηδεμόνας να επανορθώσει τη ζημιά. 

• Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών πρέπει να διέπονται πάντοτε 
από  εγκαρδιότητα και ευγένεια, σεβασμό και αποδοχή της διαφορετικότητας. 

• Δεν επιτρέπεται η χειροδικία, η  κοροϊδία, ο εκφοβισμός, η οποιασδήποτε 
μορφής παρενόχληση, το βρίσιμο και ο εξαναγκασμός  προς άλλους μαθητές. 
Τα παραπάνω αποτελούν σχολικά παραπτώματα. 

 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. 
Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν 
παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για 
μάθηση.  
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 • Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου 
και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους 
δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.  

• Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω 
των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.  

• Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις 
εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και 
συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.  

• Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από 
την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται 

• Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, 
ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα: 1. Συζητούν άμεσα και 
ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. 2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής. 3. Απευθύνονται 
στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια.  Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή 
παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, 
αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα. 

• 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, 
χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.  

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο 
αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη 
Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο 
Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, 
προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. 
Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη 
η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του 
παιδιού.  

• Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα 
εντός του σχολικού χώρου. 

- Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό 
τηλέφωνο, υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του 
εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην 
τσάντα του, αλλιώς ο καθηγητής είναι υποχρεωμένος να το κατάσχει 
και να το παραδώσει στον διευθυντή. 

Υποχρέωση όλων των μελών της Σχολικής Μονάδας είναι να διατηρούν 
καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο, σεβόμενοι έτσι και τον εαυτό τους και τους 
γύρω τους. 

Σε ότι αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, 
επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του 
Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, η Διεύθυνση του σχολείου 
ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους 
αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων όλοι 
οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που 
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εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, 
Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της 
σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

 

Για το σχολικό έτος 2020-2021 λόγω της πανδημίας του 

covid- 19, ακολουθούνται ρητά οι οδηγίες του ΕΟΔΥ 

1) Από τα παραπάνω, όσα αφορούν στην τήρηση του ωραρίου, τη 
συμπεριφορά και την προσοχή κατά την ώρα του μαθήματος, ισχύουν 
και κατά τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως μαθημάτων. 

2) Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους, σε όλους 
τους χώρους του Σχολείου. 

3) Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς 
την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), 
δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία. 

4) Εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, που έχει οριστεί 
από το Σύλλογο διδασκόντων, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς 
απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή 
του από τους γονείς/κηδεμόνες του.  

5) Είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως η τήρηση των μέτρων 
ασφαλείας, όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπ. Παιδείας και τον 
ΕΟΔΔΥ. Συγκεκριμένα για το σχολείο ισχύουν τα παρακάτω: 
 Αποφεύγεται ο συνωστισμός σε σκάλες, κυλικεία, εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους, κατά την είσοδο και έξοδο από την τάξη. 
 Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να πλένουν συχνά τα χέρια τους, να 

χρησιμοποιούν τα αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα που 
βρίσκονται σε όλους τους χώρους του Σχολείου, να βήχουν ή να 
φτερνίζονται στον αγκώνα ή σε χαρτομάντιλο που μετά θα πετάνε, 
να μην ακουμπούν το πρόσωπό τους και να μην ανταλλάσσουν 
αντικείμενα με τους συμμαθητές τους. 

 
-Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι 

μαθητές/ριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να 

μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν 

υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν 

εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του 

εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό 

έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν 

την ηλικία του. 

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην 

ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. 

Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και 

τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στο διακριτό θεσμικό ρόλο τους, 

ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί 

προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. 
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Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, 

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση του σχολείου 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. 

 

                                                                 Η Διευθύντρια 

                                                                    Άννα Λίβα 

 


