ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Κ.
ΑΝΔΡΕΑΔΗ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρόν έντυπο διατυπώνονται οι κανόνες λειτουργίας της σχολικής ζωής των
Εκπαιδευτηρίων Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ως προϊόν ώριμης σκέψης, ανταλλαγής ιδεών και
προβληματισμού, έχοντας ως στόχο να διαφυλάξουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις όλων μας.
Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να
μελετήσετε το έντυπο και να τηρήσετε τους κανόνες που σας αφορούν,
συμβάλοντας έτσι στην οργανωμένη και εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μας
κοινότητας.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

1

Περιεχόμενα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ .......................................................................................................................... 3
1.

ΙΔΡΥΣΗ ........................................................................................................................... 3

2.

ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ – Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ................................................................................. 3

3.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .................................................................................................................... 3

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ................................................................................................................... 4
1.

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ....................................................................................... 4

2.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΦΟΙΤΗΣΗ.................................................................. 4

3.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ .......................................................................... 5

4.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ...................................................................... 6

5.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ........................................................................ 6

6.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ........................... 7

2

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΡΙΩΝ.
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΑΝ
ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
1. ΙΔΡΥΣΗ
Τα Εκπαιδευτήρια Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ Α.Ε. αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες
της εκπ/κής κοινότητας της πόλης μας. Εκσυγχρονισμένα και με ευρωπαϊκό
χαρακτήρα είναι η κληρονομιά των ιδιωτ. Εκπ/ρίων «ΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ» που
ιδρύθηκαν από το ζεύγος ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ το έτος 1978 στο
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ, μέσα σ’έναν καταπράσινο χώρο 10 στρεμμάτων.

2. ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ – Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Πιστοί στη βασική αρχή του ιδρυτή μας «Παράδοση και πρόοδος», όλοι εμείς εδώ
στα εκπ/ρια ΑΝΔΡΕΑΔΗ δημιουργούμε ένα σχολικό περιβάλλον με σεβασμό στην
ελληνική παιδεία εναρμονισμένη όμως με τους σύγχρονους εκπ/κούς και
παιδαγωγικούς στόχους.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ









ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ μια πολυδιάστατη σχολική ζωή για τους/τις μαθητές/τριες
μας.
ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ την ανάληψη πρωτοβουλιών
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ένα περιβάλλον συνεργασίας, ελευθερίας και διαλόγου
όπως ταιριάζει στους αυριανούς ενεργους πολίτες.
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ αποδοτικά το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ώστε να
επιτευχθούν όλοι οι στόχοι.
ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΜΕ τα υποχρεωτικά μαθήματα με καινοτόμα προγράμματα και
προετοιμασία – μελέτη, πάντα βέβαια στα πλαίσια των νομοθετικών
ρυθμίσεων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ωρολόγια Προγράμματα-ΒασικάΠαρέκκλιση)
ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ τη δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύψουν και να αναδείξουν,
τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ στους/στις μαθητές/τριες μας την κριτική σκέψη, τη
συνδυαστική ικανότητα, τον προβληματισμό τους, για ποικίλα κοινωνικάανθρωπιστικά-περιβαλλοντικά θέματα.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις, θεωρώντας ότι το
σχολείο είναι ένας «ζωντανός» οργανισμός.
ΚΑΤΑΞΙΩΝΟΜΑΣΤΕ με τις διακρίσεις που αποσπούν οι μαθητές μας σε
διάφορους διαγωνισμούς-υποτροφίες-επιτυχίες στις ανώτερες βαθμίδες
εκπαίδευσης.
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ τους κατάλληλους συνεργάτες (εκπ/κό προσωπικό-βοηθητικόειδικούς συνεργάτες) οι οποίοι οδηγούν τους μαθητές μας σε υψηλούς
στόχους.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΑΣΤΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση εφαρμόζοντας καινοτόμα
προγράμματα, ώστε να προσφέρουμε στους μαθητές/τριες μας ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κάθε χρόνο η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων καθορίζονται από το Υπουργείο
Παιδείας. Τα εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα συντάσσονται σύμφωνα με τις
εκάστοτε νομοθετικές «ρυθμίσεις περί της ιδιωτικής εκπ/σης», υπογράφονται από
τον/την εκάστοτε Σχολικό σύμβουλο και αναρτώνται στο γραφείο της Διεύθυνσης
του σχολείου.

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΦΟΙΤΗΣΗ







Οι εγγραφές των μαθητών/τριών γίνονται υποχρεωτικά από τους
γονείς/κηδεμόνες αυτών και ολοκληρώνονται στα τέλη ΙΟΥΝΙΟΥ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για εγγραφή στη νέα σχολική χρονιά θεωρείται η
εξόφληση διδάκτρων και λοιπών οφειλών των προηγούμενων σχολικών
ετών.
Για την εγγραφή του/της μαθητή/τριας απαιτούνται:
α) Η συμπλήρωση και υπογραφή του έντυπου δελτίου εγγραφής, το οποίο
κατατίθεται στη Γραμματεία του σχολείου
β) Η καταβολή προκαταβολής έναντι των διδάκτρων
γ) Η έγκαιρη κατάθεση στη Γραμματεία του σχολείου του Ατομικού Δελτίου
Υγείας και του Πιστοποιητικού Γέννησης του/της μαθητή/τριας (έως τις
20/9).
Το Α.Δ.Υ. επιτρέπει τη συμμετοχή του παιδιού στο μάθημα της Φυσικής
Αγωγής, της Κολύμβησης και των διάφορων αθλητικών δραστηριοτήτων
μέσα και έξω από το σχολείο. Το Πιστοποιητικό Γεννήσεως αποτελεί το
απαραίτητο δικαιολογητικό ότι ο/η μαθητής/τρια είναι εγγεγραμμένος/η
στο σχολείο (μαθητολόγιο).
Μαθητές/τριες των οποίων η εγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την
έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς, δεν θα γίνονται δεκτοί
στην τάξη.
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Η καταβολή των ετησίων διδάκτρων γίνεται με τους ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ που
συμπληρώνονται στο έντυπο εγγραφής και υπογράφονται τόσο από τους
γονείς/κηδεμόνες, όσο και από τη Διεύθυνση του σχολείου.
Η φοίτηση και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Καθημερινά καταγράφονται οι απόντες. Σε περίπτωση απουσίας του/της
μαθητή/τριας, ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει την υπεύθυνη
κίνησης των δρομολογίων κι αυτή με τη σειρά της τη Γραμματεία του
σχολείου, την υπεύθυνη παιδαγωγό και τη Διεύθυνση των Εκπ/ρίων. Κάθε
αδικαιολόγητη απουσία ελέγχεται και κινούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες.
Γονέας/κηδεμόνας που επιθυμεί να διακόψει τη φοίτηση του παιδιού του
στα μέσα της σχολικής χρονιάς, οφείλει να καταβάλει όλο το ποσό των
συμφωνηθέντων διδάκτρων εκτός κι αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που να
αποδεικνύονται σύμφωνα με το νόμο (μετοίκηση, υπηρεσιακή μετάθεση
κ.λ.π)

3. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ














Η διακίνηση των μαθητών/τριων γίνεται είτε με τα ιδιόκτητα σχολικά
λεωφορεία είτε με φροντίδα κι ευθύνη των ιδιωτών γονέων/κηδεμόνων.
Στο σχολείο λειτουργεί γραφείο κίνησης το οποίο προγραμματίζει και
οριστικοποιεί τα δρομολόγια παραλαβής-επιστροφής των παιδιών το
αργότερο έως τα τέλη του Σεπτεμβρίου.
Αλλαγές δρομολογίων πραγματοποιύνται μόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί
λόγοι και τα Εκπ/ρια είναι σε θέση να τις αποδεχτούν.
Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τη Γραμματεία του σχολείου μέχρι τις
12:00 για κάποια έκτακτη αλλαγή σε δρομολόγια.
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ.
Δεν παραδίδονται μαθητές/τριες σε αγνώστους παρά μόνο στους
γονείς/κηδεμόνες τους, όπως αυτοί έχουν οριστεί.
Εάν κάποιο τρίτο πρόσωπο (θεία-παππούς-γιαγιά) πρόκειται να παραλάβει
το παιδί είτε από τον προκαθορισμένο τόπο επιστροφής είτε από το σχολείο
θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και φυσικά να έχει
προηγηθεί ενημέρωση της Διεύθυνσης του σχολείου από τον
γονέα/κηδεμόνα.
Εάν οι ίδιοι οι γονείς/κηδεμόνες, πρόκειται να παραλάβουν τον/την
μαθητή/τρια από το σχολείο υποχρεούνται να υπογράψουν στο ΒΙΒΛΙΟ
ΓΟΝΕΩΝ, στη Γραμματεία των Εκπ/ριων, ώστε να ενημερωθούν άμεσα η
δασκάλα, ο οδηγός και η συνοδός.
Το προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων Ανδεάδη έχει την αποκλειστική ευθύνη
των ανήλικων μαθητών/τριων ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ και η
υποχρέωση για την εποπτεία και επίβλεψη των παιδιών παύει να υφίσταται
από τη στιγμή της αποβίβασής τους από το σχολικό λεωφορείο.
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4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ
Τα Εκπαιδευτήρια ΑΝΔΡΕΑΔΗ πιστεύουν στη στενή συνεργασία με τους γονείς των
μαθητών/τριων την οποία θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική και υλοποιείται με
διάφορους τρόπους:
 Προγραμματισμένες τακτικές συναντήσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό,
για θέματα επίδοσης και διαγωγής των παιδιών.
 Εβδομαδιαίες προσωπικές ή τηλεφωνικές επαφές με τους/τις
διδάσκοντες/ουσες, σε συγκεκριμένες ώρες ώστε να μην διαταράσσεται η
σχολική ζωή.
 Προγραμματισμένες συναντήσεις για επίδοση βαθμολογίας και ενημέρωση
προόδου 1ου, 2ου,3ου τριμήνου.
 Έκτακτες συγκεντρώσεις με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης για ενημέρωση
των γονέων σε ειδικά θέματα που ενδεχομένως να προκύψουν.
 Ενημέρωση μέσω εγκυκλίων και ανακοινώσεων, έντυπων ή ηλεκτρονικών.
 Γραπτή επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες μέσω του τετραδίου
επικοινωνίας ή ηλεκτρονικά.
 Άμεση επικοινωνία με τη Διεύθυνση κατόπιν συννενόησης με τη
Γραμματεία.
 Εάν κριθεί αναγκαίο, προσωπική συνάντηση και συνεργασία με τη Ψυχολόο
και τη Λογοθεραπεύτρια.
 Ενημέρωση από την οικονομική υπηρεσία του σχολείου σχετικά με τις
οικονομικές σας υποχρεώσεις.
 Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού μας ιστότοπου σε θέματα ενημέρωσης της
σχολικής μας ζωής.
 Καθημερινή επικοινωνία με τη Γραμματεία για διάφορα θέματα που
αφορούν τη φοίτηση των μαθητών/τριων.

5. ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
Στα Εκπαιδευτήριά
συγκεκριμένα:

μας

λειτουργεί

τμήμα

Συμβουλευτικής

Γονέων.

Πιο

 Ειδικοί συνεργάτες-επιστήμονες (Ψυχολόγος-Λογοθεραπεύτρια) βρίσκονται
στη διάθεση των γονέων, ύστερα από προκαθορισμένα ραντεβού, για να
συζητήσουν μαζί τους πιθανά προβλήματα, ανησυχίες, αδυναμίες που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.
 Παρέχεται η σωστή ενημέρωση των γονέων και η εξειδικευμένη γνώση και
άποψη να καταστεί δυνατή η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των
παιδιών.
 Οι ειδικοί συνεργάτες συννενοούνται και συνεργάζονται με τους γονείς, τη
Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούες για εντοπισμό τυχόν προβλημάτων.
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6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ







Όλοι εμείς στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη θεωρούμε ότι το σχολείο είναι ένας
ζωντανός οργανισμός που αντλεί δύναμη από τη συμμετοχή ΟΛΩΝ των
μαθητών/τριων στις διάφορες δραστηριότητες της σχολικής ζωής εντός και
εκτός «των τειχών».
Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν προέκταση και υλοποίηση στόχων του
εκπ/κού μας προγράμματος.
Πραγματοποιούνται οργανωμένα, με ασφάλεια για παιδιά και εκπ/κούς και
απαραίτητα όπως ορίζει ο νόμος και χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του
γονέα/κηδεμόνα ότι επιτρέπει τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στη
δραστηριότητα-επίσκεψη-εκδήλωση. Οι Υ.Δ. φυλάσσονται στο αρχείο του
σχολείου.
Η Διεύθυνση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί
φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό από τις σχολικές δραστηριότητες για
χρήση σε έντυπα και ιστοσελίδες των Εκπ/ριων. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς
είναι ενήμεροι και αποδέχονται τη χρήση τέτοιου υλικού (επισήμανση στο
δελτίο εγγραφής και υπογραφή).

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ή
8. Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
1) Σε όλους τους χώρους του σχολείου συμπεριφέρομαι όπως αρμόζει
σε μαθητή/τρια.
2) Δεν καταφεύγω για κανένα λόγο στη βία (με λόγια ή πράξεις), δεν
προσβάλλω κανέναν, σέβομαι όλο το προσωπικό του σχολείου.
3) Ανταποκρίνομαι με συνέπεια στα σχολικά μου καθήκοντα.
4) Παίζω με ασφάλεια στα διαλείμματα προσέχοντας να αποφεύγω
τυχόν ατυχήματα στον εαυτό μου ή στους άλλους.
5) Για την ασφάλειά μου ακολουθώ και σέβομαι τις υποδείξεις της
συνοδού του σχολικού λεωφορείου, αποφεύγοντας κάθε αταξία που
θα δημιουργούσε πιθανώς πρόβλημα στη διακίνησή μου.
6) Φροντίζω για την καθαριότητα και την αισθητική της τάξης μου,
διατηρώ τακτοποιημένα τα πράγματά μου και χρησιμοποιώ μόνο τα
απαραίτητα σχολικά εφόδια για κάθε μάθημα ή δραστηριότητα.
7) Διαβάζω συστηματικά στο σπίτι ακολουθώντας τις οδηγίες της
δασκάλας μου, ελέγχω το περιεχόμενο της σχολικής μου τσάντας
(κυρίως για μαθητές Δ-Ε-ΣΤ τάξεων) ώστε να μην λείπει τίποτε από τα
σχολικά μου εφόδια για την επόμενη μέρα.
8) Μετακινούμαι ήσυχα από την τάξη μου σε άλλη αίθουσα για μάθημα
ειδικότητας σεβόμενος/η την ομαλή λειτουργία του σχολείου.
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9) Δεν φέρνω στο σχολείο κανενός είδος ηλεκτρονικά παιχνίδια/κινητά
τηλέφωνα/παιχνιδοσυσκευές ή αντικείμενα μεγάλης αξίας. Σε
περίπτωση καταστροφής ή απώλειας έχω την αποκλειστική ευθύνη.
10) Αξιοποιώ όσο το δυνατόν καλύτερα όλες τις παροχές του σχολείου
μου ώστε να αναπτυχθούν ολόπλευρα η προσωπικότητα και οι
δεξιότητές μου.
11) Θεωρώ τιμή και υποχρέωσή μου να συμμετέχω στο
αντιπροσωπευτικό τμήμα του σχολείου μου για διάφορες
εορταστικές
εκδηλώσεις
(εθνικές
επετείους-εκκλησιασμόςπαρελάσεις κ.λ.π).
12) Ως μαθητής/τρια των Εκπαιδευτηρίων ΑΝΔΡΕΑΔΗ, η συμπεριφορά
μου διέπεται από τις εξής απαράβατες αρχές:
 Ευγένεια
 Συνέπεια
 Σεβασμός στην προωπικότητα και τα δικαιώματα κάθε
μέρους της σχολικής κοινότητας
 Ευγενής άμιλλα-όχι αντιπαλότητα
 Πνεύμα συνεργασίας
 Ειλικρίνεια
 Διάθεση αλληλοβοήθειας
 Σεβασμός στη σχολική περιουσία και στα πράγματα
συμμαθητών/τριων.
 Αποφυγή κάθε μορφής βίας (λεκτική-σωματική-ψυχολογική).
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

από την

από τον

νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Π.Ε.Δ Θες/κης
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