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χολικόσ Κανονιςμόσ 
Με τον όρο "Σχολικόσ Κανονιςμόσ" εννοοφμε το ςφνολο 

των όρων και των κανόνων που αποτελοφν προχποκζςεισ 
για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και 

αποτελεςματικά το ζργο του ςχολείου. 

Γονείσ 
 Οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ εγγράφουν το μακθτι ςτο ςχολείο, επικοινωνοφν 

ςυχνά με το Διευκυντι και τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ, παρακολουκοφν 
με ενδιαφζρον τθ φοίτθςθ, το ικοσ και τθ ςχολικι επίδοςθ και 
ενθμερϊνουν υπεφκυνα το ςχολείο για όλα τα ηθτιματα τα οποία 
ςχετίηονται με το μακθτι και αφοροφν τθν υγεία του και τθ ςυμπεριφορά 
του ςτο ςχολείο. 

 Κάκε φορά που δθμιουργείται ζνα κζμα το οποίο ςχετίηεται με ζνα 
ςυγκεκριμζνο μακθτι και πρόκειται να απαςχολιςει το ςχολείο, ο πρϊτοσ 
που πρζπει να ενθμερωκεί ςχετικά είναι ο Γονζασ - Κθδεμόνασ, ο οποίοσ με 
τθ ςειρά του κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με το ςχολείο. 

 Ο Γονζασ - Κθδεμόνασ δικαιοφται να ζχει πλιρθ και υπεφκυνθ ενθμζρωςθ 
για το μακθτι, αλλά οφείλει και ο ίδιοσ να ενθμερϊνει το ςχολείο για 
κζματα που μπορεί να επθρεάηουν τθν επίδοςθ ι τθ ςυμπεριφορά του 
μακθτι ςτο ςχολείο. 

Μακθτζσ 
Γενικά 

 Δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε διάκριςθ μεταξφ των μακθτϊν που ζχει 
προζλευςθ κοινωνικι, οικονομικι ι φυςικι και ιδιαιτερότθτεσ με φυλετικό, 
εκνικό, κρθςκευτικό, γλωςςικό ι άλλο χαρακτιρα. 

 Η ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ είναι υποχρζωςι 
τουσ. 

 Στισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν είναι απαραίτθτο να καλλιεργείται ο 
αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, ο δθμοκρατικόσ διάλογοσ, θ αναγνϊριςθ και θ ανοχι 
του άλλου, θ αλλθλεγγφθ, θ υπευκυνότθτα και θ ςυνζπεια. Η ευγενισ 
άμιλλα είναι χριςιμθ.  

 Ζχουν τθν ευκφνθ ςε ό,τι αφορά τθν ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου. Κακαροί 
και ςυντθρθμζνοι χϊροι αικουςϊν, εργαςτθρίων, γυμναςτθρίων, χϊρων 
υγιεινισ, τθσ αυλισ του ςχολείου είναι απαραίτθτοι για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία του Σχολείου. 

 Εκτόσ από το ςχολικό χϊρο, ςεβαςμόσ και προςεκτικι χριςθ απαιτείται ςτθ 
ςχολικι περιουςία, δθλαδι ςτα εποπτικά μζςα και ςτθ λοιπι υλικοτεχνικι 
υποδομι. 

 Το ςχολικό βιβλίο παρζχεται δωρεάν για χριςθ των μακθτϊν. Η κακι χριςθ, 
θ κακοποίθςθ, το κάψιμο, θ ζλλειψθ δυνατότθτασ να ξαναχρθςιμοποιθκεί, 
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πζρα από τθν οικονομικι διάςταςθ, ζχουν ωσ μεγαλφτερθ αρνθτικι 
ςυνζπεια τον ευτελιςμό τθσ ζννοιασ του βιβλίου. 

 Η τάξθ, θ θςυχία και το ιρεμο κλίμα μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ είναι 
προχποκζςεισ αρμονικισ ςυνεργαςίασ όλων των μελϊν του τμιματοσ. 

 Η ζγκαιρθ προςζλευςθ των μακθτϊν ςτο ςχολείο και θ τιρθςθ του χρόνου 
ζναρξθσ και λιξθσ τθσ ςχολικισ εργαςίασ δείχνουν τθν αναγνϊριςθ του 
ςθμαντικοφ ρόλου που ζχει το ςχολείο και τον ςεβαςμό που πρζπει να 
επιδεικνφεται ςτθν αξιοποίθςθ του διακζςιμου χρόνου. 

 Η μεταφορά και θ χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων ςτο χϊρο του ςχολείου 
απαγορεφεται, εφόςον θ ανάγκθ για επικοινωνία καλφπτεται επαρκϊσ με 
τα τθλεπικοινωνιακά μζςα που διακζτει το ςχολείο. 

 Η φοίτθςθ των μακθτϊν πρζπει να είναι τακτικι και θ παρακολοφκθςθ όλων 
των μακθμάτων ανελλιπισ και όχι επιλεκτικι. 

 Στθν περίπτωςθ κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ των μακθτϊν και με βάςθ 
τθν εξισ γενικι αρχι: δεν πρζπει να διακόπτεται το μάκθμα εξαιτίασ αυτϊν 
που κακυςτεροφν οφτε να ενκαρρφνεται θ άποψθ ότι μπορεί να 
κακυςτερεί ο μακθτισ χωρίσ κάποιεσ ςυνζπειεσ και ευκφνεσ, το Σχολείο 
αποφαςίηει κατά περίπτωςθ τον τρόπο αντιμετϊπιςισ τθσ. 

 Η χριςθ μπάλασ ςτουσ χϊρουσ του Σχολείου επιτρζπεται μόνο ςτθν ϊρα τθσ 
Φυςικισ Αγωγισ ϊςτε να αποφευχκεί τραυματιςμόσ μακθτι ι φκορά ςτθν 
περιουςία του Σχολείου. 

 Απαγορεφεται θ για οποιαδιποτε λόγο χειροδικία μεταξφ των μακθτϊν. Σε 
περίπτωςθ βιαιοπραγίασ μεταξφ δφο μακθτϊν άςχετα με το ποιοσ ξεκίνθςε, 
υπεφκυνοι είναι και οι δφο και κα τιμωροφνται ανάλογα. Σε περίπτωςθ που 
κάποιοσ μακθτισ πζςει κφμα χειροδικίασ, οφείλει να ενθμερϊςει τον 
εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό ι τθ Διεφκυνςθ και αυτοί οφείλουν να 
επιλθφκοφν του γεγονότοσ. 

 Ζνα ευαίςκθτο ηιτθμα είναι αυτό που αφορά τθν κόςμια και ευπρεπι 
εμφάνιςθ των μακθτϊν, τα όρια τθσ οποίασ είναι δυςδιάκριτα. Υπάρχουν 
βζβαια ακραίεσ περιπτϊςεισ οι οποίεσ είναι προφανείσ. Σ' αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ θ κοινότθτα τθσ τάξθσ με το ςφμβουλο κακθγθτι και ςε 
ςυνεργαςία με τουσ γονείσ μπορεί να επιχειριςει παρζμβαςθ. Αν αυτό δεν 
αποδϊςει, θ ευκφνθ μεταφζρεται ςτο 15μελζσ μακθτικό ςυμβοφλιο και 
τζλοσ ςτο ςφλλογο διδαςκόντων. 

 Απαγορεφεται το κάπνιςμα ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του Σχολείου. 

 Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ μακθτϊν ςτισ τάξεισ με κουτάκια αναψυκτικά, 
ςάντουιτσ κλπ. Επιτρζπεται μόνο ζνα μπουκάλι νερό. 

 Η ιςχφουςα εκπαιδευτικι νομοκεςία προβλζπει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
καταδολίευςθσ των εξετάςεων, των αντιγραφϊν, των υποκλοπϊν κλπ. Το 
ςχολείο ζχει χρζοσ να αντιμετωπίηει αποφαςιςτικά αυτά τα φαινόμενα, τόςο 
για ουςιαςτικοφσ λόγουσ, επειδι αλλοιϊνεται θ πραγματικι ςχολικι 
κατάςταςθ του μακθτι, αλλά κυρίωσ, για παιδαγωγικοφσ. Το ςχολείο πρζπει 
να αποδοκιμάςει τθν άποψθ ότι ο μακθτισ μπορεί, με άλλουσ τρόπουσ, όχι 
τίμιουσ, να επιτφχει ζνα αποτζλεςμα και, εάν αυτό γίνει αντιλθπτό, να μθν 
ζχει καμιά ςυνζπεια. 

 Όταν ο μακθτισ τιμωρείται με αποβολι από τα μακιματα, είναι ςκόπιμο να 
παραμζνει ςτο ςχολείο όλεσ τισ ϊρεσ λειτουργίασ του και να απαςχολείται 
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ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του υποδιευκυντι ι άλλου εντεταλμζνου 
εκπαιδευτικοφ. 

 Δεν επιτρζπεται θ με οποιοδιποτε τρόπο προςπάκεια επικοινωνίασ των 
μακθτϊν με εξωςχολικοφσ κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ωραρίου ϊςτε 
να αποφεφγεται οποιαδιποτε προςτριβι με άτομα εκτόσ τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ. Σε περίπτωςθ που μακθτζσ αντιλθφκοφν τθν είςοδο 
εξωςχολικοφ ςτο χϊρο του ςχολείου οφείλουν να ειδοποιιςουν τον 
εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό ι τθ Διεφκυνςθ. 

 Αποκλίςεισ των μακθτϊν από τθ δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, τουσ κανόνεσ 
του ςχολείου, τουσ όρουσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθ ηωι του ςχολείου, 
από τον οφειλόμενο ςεβαςμό ςτον εκπαιδευτικό, ςτθ ςχολικι περιουςία, 
ςτο ςυμμακθτι, από όλα αυτά που το ςχολείο κζτει ωσ κανόνεσ τθσ 
λειτουργίασ του, πρζπει να κεωροφνται ςχολικά παραπτϊματα και 
αντιμετωπίηονται ανάλογα. 

 
Κατά τθν πρωινι προςζλευςθ 

 Οι μακθτζσ οφείλουν να βρίςκονται μζςα ςτο χϊρο του ςχολείου κατά τθν 
πρωινι προςευχι ςτισ 08:20 πμ. 

 Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ θ είςοδοσ ςτθν τάξθ γίνεται τθ 2θ ϊρα 
παίρνοντασ απουςία για τθν 1θ ϊρα. Αν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται κα 
επιλθφκεί θ Διεφκυνςθ του Σχολείου. 

 Οι επιμελθτζσ κάκε αίκουςασ είναι υπεφκυνοι για να πάρουν το κλειδί και 
να ξεκλειδϊςουν τθν αίκουςά τουσ. 

 Οι απουςιολόγοι παραλαμβάνουν τα απουςιολόγια και τα βιβλία φλθσ από 
το Γραφείο. 

 
Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ 

 Οι μακθτζσ κα βρίςκονται ςτθν τάξθ πριν από τον κακθγθτι, ςε αντίκετθ 
περίπτωςθ επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτθν τάξθ μόνο μετά από άδεια τθσ 
διεφκυνςθσ. 

 Οι μακθτζσ περιμζνουν τον κακθγθτι τουσ χωρίσ φωνζσ και φαςαρία. 

 Υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ μζχρι τθν ζλευςθ του κακθγθτι ςτθν 
αίκουςα είναι οι επιμελθτζσ και το 5μελζσ Συμβοφλιο τθσ τάξθσ. 

 Οι μακθτζσ παρακολουκοφν το μάκθμα χωρίσ να δθμιουργοφν προβλιματα 
ςτθ διεξαγωγι του. 

 Η ζξοδοσ μακθτι από τθν τάξθ γίνεται μόνο για ςοβαρό λόγο και πάντα με 
τθν άδεια του εκάςτοτε κακθγθτι. 

 Οι μακθτζσ παρακολουκοφν όλα τα μακιματα (εκτόσ αν ζχουν ζγγραφθ 
απαλλαγι από ςυγκεκριμζνο μάκθμα οπότε τίκενται ςτθ διάκεςθ τθσ 
Διεφκυνςθσ). 

 Μακθτζσ που μόλισ τελείωςαν διαγϊνιςμα ι τεςτ κατεβαίνουν 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ  ζξω από τθν τάξθ και μόνο εκεί. 

 Μακθτζσ που αποβάλλονται από τθν τάξθ παρουςιάηονται ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 
ςτθ Διεφκυνςθ και τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ. 

 
Κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων 
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 Η ζξοδοσ των μακθτϊν από το χϊρο του ςχολείου γίνεται μόνο μετά από 
γραπτι άδεια από τθ Διεφκυνςθ. 

 Υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ είναι οι 
εκάςτοτε επιμελθτζσ. 

 Οι επιμελθτζσ εκκενϊνουν τθν αίκουςα από τουσ μακθτζσ και ανοίγουν τα 
παράκυρα για εξαεριςμό τθσ αίκουςασ. 

 Οι επιμελθτζσ είναι υπεφκυνοι για τθν κακαριότθτα τθσ αίκουςασ, τθν 
αςφάλεια τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ του ςχολείου (κακίςματα, κρανία, 
πίνακασ κλπ) και τθν αςφάλεια των προςωπικϊν αντικειμζνων των μακθτϊν. 

 Οι επιμελθτζσ αναφζρουν ςτουσ εφθμερεφοντεσ κακθγθτζσ τουσ μακθτζσ 
που δεν ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ τουσ. 

 Δεν επιτρζπεται ςε κανζνα μακθτι θ παραμονι ςτθν αίκουςα, πλθν των 
επιμελθτϊν και μακθτϊν με κινθτικά προβλιματα ι μακθτϊν που αςκενοφν 
και ζχουν πάρει άδεια από τον εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό. 

 Επικίνδυνθ ςυμπεριφορά μακθτι (ρίψθ αντικειμζνων, ςπρωξίματα ςτθ 
ςκάλα, υπερβολικό τρζξιμο, τςουλικρα ςτθν κουπαςτι, τςακωμόσ, μπάλεσ 
κ.ά.) που μπορεί να βάλει ςε κίνδυνο τθ ςωματικι ακεραιότθτα  του ιδίου ι 
των ςυμμακθτϊν του κα τιμωρείται άμεςα. 

Κατά τθν αποχϊρθςθ 

 Η αποχϊρθςθ των μακθτϊν από το χϊρο του ςχολείου πριν από τθ λιξθ των 
μακθμάτων γίνεται  μόνο με άδεια από τθ Διεφκυνςθ. 

 Οι επιμελθτζσ κλειδϊνουν τθν αίκουςά τουσ (θ οποία κα βρίςκεται ςε τάξθ), 
παραδίδουν τα κλειδιά ςτο Γραφείο και αναφζρουν τυχόν ηθμιζσ που ζχουν 
προκφψει. 

 Οι απουςιολόγοι παραδίδουν τα απουςιολόγια και τα βιβλία φλθσ ςτο 
Γραφείο. 

 Μετά το πζρασ των μακθμάτων, οι μακθτζσ απομακρφνονται από το χϊρο 
του ςχολείου (εντόσ και εκτόσ) για να μθν ενοχλοφν το ςχολείο και τουσ 
γείτονεσ. 

Ποινζσ 

 Ο κάκε εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιβάλλει τισ ακόλουκεσ 
ποινζσ: παρατιρθςθ, επίπλθξθ, ωριαία αποβολι. Οι δφο τελευταίεσ 
γράφονται ςτο ποινολόγιο του Σχολείου. 

 Ο Διευκυντισ του Σχολείου ζχει τθ δυνατότθτα να επιβάλλει από 1-3 θμζρεσ 
αποβολισ. 

 Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ζχει τθ δυνατότθτα να επιβάλλει αποβολι 1-5 
θμερϊν ι ακόμα και αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Σε περίπτωςθ που μακθτισ παραπζμπεται ςυνεχϊσ με ωριαίεσ αποβολζσ, 
κα εξετάηεται ξεχωριςτά θ περίπτωςι του. 

Κινθτά-Walkman/Mp3 players 

 Στο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ του ςχολείου λειτουργοφν δφο ςτακερά 
τθλζφωνα τα οποία είναι ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν αν παραςτεί κάποια 
ανάγκθ. Λόγω των ανωτζρω και λόγω τθσ διά νόμου απαγόρευςθσ από το 
Υπουργείο Παιδείασ, ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ τα κινθτά τθλζφωνα ςτο χϊρο του 
ςχολείου. 
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 Σε περίπτωςθ που για κάποιο μακθτι είναι απαραίτθτθ θ κατοχι κινθτοφ 
τθλεφϊνου, το τθλζφωνο κα παραδίδεται ςτθ Διεφκυνςθ κάκε πρωί και ο 
μακθτισ κα το παίρνει πίςω με τθ λιξθ των μακθμάτων. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ walkman/mp3/mp4 players από τουσ μακθτζσ ςτο 
χϊρο του ςχολείου. 

 
Χαρακτθριςμόσ διαγωγισ 

Η διαγωγι των μακθτϊν, υπολογίηεται ςαν ζμπρακτθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ 
κανόνεσ που διζπουν  τθ ςχολικι ηωι και προσ τισ θκικζσ αρχζσ του κοινωνικοφ 
περιβάλλοντοσ, εντόσ του οποίου διαβιοφν, αποτελεί δε υποχρζωςθ αυτϊν, κάκε 
παρζκκλιςθ θ οποία εκδθλϊνεται με πράξεισ ι παραλείψεισ αποτελεί 
αντικείμενο παιδαγωγικοφ ελζγχου και εν ανάγκθ αντιμετωπίηεται με τισ 
ςχολικϊν ποινζσ. 
Η διαγωγι εκάςτου μακθτοφ χαρακτθρίηεται «κοςμιωτάτθ», «κοςμία», 
«επίμεπτθ», ανάλογα με τισ παρακάτω διακρίςεισ: 

 «κοςμιωτάτθ» χαρακτθρίηεται θ διαγωγι μακθτι όταν ζχει άψογθ 
ςυμπεριφορά, ςφμφωνα με τα παραπάνω. 

 «κοςμία» χαρακτθρίηεται θ διαγωγι μακθτι που ζχει μεν άριςτθ 
ςυμπεριφορά αλλά με κάποιεσ παρεκκλίςεισ. 

 «επίμεπτθ» χαρακτθρίηεται θ διαγωγι μακθτι που δεν ζχει τθν αρμόηουςα 
ςυμπεριφορά και κρίνεται αναγκαία θ παιδαγωγικι επανόρκωςθ εντόσ του 
ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. 

 
Χαρακτθριςμόσ φοίτθςθσ - Απουςίεσ 
1. Επαρκής αν: 

 το ςφνολο των απουςιϊν, ανεξάρτθτα από το λόγο ςτον οποίο οφείλονται, 
δεν υπερβαίνει τισ  εξθντατζςςερισ (64). 

 το ςφνολο των απουςιϊν δεν υπερβαίνει τισ εκατόν - δεκατζςςερισ (114), 
από τισ οποίεσ οι πάνω από τισ εξθντατζςςερισ (64) είναι δικαιολογθμζνεσ. 

 Με ειδικι πράξθ του Συλλόγου των Διδαςκόντων χαρακτθρίηεται επαρκισ θ 
φοίτθςθ μακθτι ο οποίοσ ςθμείωςε περιςςότερεσ από εκατόν δεκατζςςερισ 
(114) απουςίεσ και όχι πζρα των εκατόν εξιντα τεςςάρων (164), με τθν 
προχπόκεςθ ότι όλεσ οι απουςίεσ οι πάνω από τισ  εξθντατζςςερισ (64) είναι 
δικαιολογθμζνεσ ι οφείλονται ςε αςκζνεια που βεβαιϊνεται από δθμόςιο 
νοςθλευτικό ίδρυμα ι ςχολιατρικι υπθρεςία ι από οποιοδιποτε ιδιϊτθ 
γιατρό που να πιςτοποιοφν το είδοσ και τθ διάρκεια τθσ αςκζνειασ, ζχει 
Γενικό Μζςο Όρο τθσ προφορικισ βακμολογίασ τουλάχιςτο δεκαπζντε (15) 
και θ διαγωγι του είναι κοςμιωτάτθ. 

 Στθ περίπτωςθ μακθτϊν ακλθτϊν που ςυμμετζχουν ςε ςυγκεκριμζνεσ 
διοργανϊςεισ (διεκνείσ, πανελλινιουσ αγϊνεσ κλπ) με βεβαίωςθ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ. Οι πραγματοποιοφμενεσ  απουςίεσ κεωροφνται 
ωσ μθ γενόμενεσ ( Υ.Α. Γ2/34293/13-04-2002). 

2. Ελλιπής αν:    (Προςζρχεται ςε εξζταςθ όλων των μακθμάτων το Σεπτζμβριο)   

 το ςφνολο  των απουςιϊν υπερβαίνει τισ εκατόν - δεκατζςςερισ (114) και όχι 
πζρα των εκατόν - εξθντατεςςάρων (164), από τισ οποίεσ όλεσ οι πάνω από 
τισ  εξθντατζςςερισ (64) είναι δικαιολογθμζνεσ ι οφείλονται ςε αςκζνεια 
που βεβαιϊνεται ωσ ανωτζρω αλλά θ φοίτθςι του δεν χαρακτθρίςτθκε 
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επαρκισ το ςφνολο των απουςιϊν δεν υπερβαίνει τισ εκατόν - δεκατζςςερισ 
(114), από τισ οποίεσ οι πάνω από τισ εξθντατζςςερισ (64) είναι 
δικαιολογθμζνεσ. 

 ςθμείωςε περιςςότερεσ από εκατόν – εξθντατζςςερισ (164) απουςίεσ και όχι 
πζρα των διακοςίων δεκατεςςάρων (214), με τθν προχπόκεςθ ότι όλεσ οι 
απουςίεσ οι πάνω από τισ  εξθντατζςςερισ (64) είναι δικαιολογθμζνεσ ι 
οφείλονται ςε αςκζνεια, που βεβαιϊνεται ωσ ανωτζρω, ζχει Γενικό Μζςο 
Όρο τθσ προφορικισ βακμολογίασ τουλάχιςτο δεκαπζντε (15) και θ διαγωγι 
του είναι κοςμιωτάτθ. 

3. Ανεπαρκισ αν: (Υποχρεοφται να φοιτιςει ςτθν ίδια τάξθ) 
το ςφνολο των απουςιϊν υπερβαίνει τισ  εξθντατζςςερισ (64) και δεν 
εμπίπτει ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ που προαναφζρκθκαν. 

4. Οι κθδεμόνεσ μποροφν να δικαιολογιςουν με αίτθςθ που ςυμπλθρϊνουν 
ςτο ςχολείο, μζχρι δφο ςυνεχόμενεσ θμζρεσ και ςυνολικά 10 θμζρεσ το 
χρόνο. 

5. Για απουςία πζρα των τριϊν θμερϊν χρειάηεται αίτθςθ του κθδεμόνα και 
ιατρικι βεβαίωςθ. 

6. Η δικαιολόγθςθ γίνεται από τον κθδεμόνα μζςα ςε δζκα θμζρεσ από τθν 
επιςτροφι του μακθτι ςτο ςχολείο. 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Διάρκεια 

1θ 0820-0905 

2θ 0910-0955 

3θ 1005-1050 

4θ 1055-1135 

5θ 1140-1220 

6θ 1225-13 

7θ 13-1340 
 

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιεςδιποτε περαιτζρω διευκρινιςεισ ι 
πλθροφορίεσ: 

Τηλ:2624041420 
Φαξ: 2624041884 


