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ΔΜΖΛΔΠΩΤΘΙΞ ΔΜΤΥΟΞ ΓΘΑ ΤΖ ΚΔΘΤΞΥΠΓΘΑ 

ΤΞΥ ΑΠΣΑΙΔΘΞΥ ΓΥΛΜΑΣΘΞΥ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖΣ  ΤΖΣ ΦΘΚΔΙΟΑΘΔΔΥΤΘΙΖΣ ΔΤΑΘΠΔΘΑΣ 
ΟΔΠΘΔΧΞΛΔΜΑ  

1. Έλεγυξπ ειρόδξσ-ενόδξσ ρςξ Συξλείξ, κίμηρη και ρςάθμεσρη 

2. Ώοα έμαονηπ ςξσ ρυξλικξύ ποξγοάμμαςξπ 

3. Ωοξλόγιξ Ποόγοαμμα και διεσοσμέμξ χοάοιξ Αορακείχμ Συξλείχμ 

4. Όοια απξσριώμ και υαοακςηοιρμόπ τξίςηρηπ 

5. Αρτάλεια και σγεία ςχμ μαθηςώμ (Θαςοείξ, Σσμβξσλεσςική και Ψσυξλξγική Υπηοερία) 

6. Σσμεογαρία με ςη Διεύθσμρη και εμημεοχςικέπ ρσμαμςήρειπ με ςξσπ διδάρκξμςεπ καθηγηςέπ 

για ςημ επίδξρη και ςη διαγχγή ςχμ μαθηςώμ 

7. Δκπαιδεσςικέπ μεςακιμήρειπ: Πεοίπαςξι και διδακςικέπ επιρκέφειπ 

8. Συξλικέπ εκδηλώρειπ, δημξριξπξίηρη, διαςήοηρη και ποξρςαρία ποξρχπικώμ δεδξμέμχμ 

ςχμ μαθηςώμ 

9. Χοήρη κιμηςώμ ςηλετώμχμ 

10. Χοήρη και ανιξπξίηρη ςηπ ηλεκςοξμικήπ εκπαιδεσςικήπ πλαςτόομαπ e-arsakeio 

11. Ζλεκςοξμική επικξιμχμία ςξσ Συξλείξσ με ςξσπ γξμείπ - Διαδικςσακή εμημέοχρη μέρχ ςηπ 

ιρςξρελίδαπ ςηπ Φ.Δ. και ςξσ ιρςξλξγίξσ ςξσ Συξλείξσ 

12. Απξγεσμαςιμξί Όμιλξι Δοαρςηοιξςήςχμ και Όμιλξι Δμιρυσςικήπ Διδαρκαλίαπ 

13. Ιαμξμιρμόπ Κειςξσογίαπ ςχμ Αορακείχμ Γσμμαρίχμ ςηπ Φιλεκπαιδεσςικήπ Δςαιοείαπ 
 

1. Έλεγυξπ ειρόδξσ-ενόδξσ ρςξ Συξλείξ, κίμηρη και ρςάθμεσρη 

Τα Αοράκεια Συξλεία Ηερραλξμίκηπ διαθέςξσμ δύξ πύλεπ ειρόδξσ-ενόδξσ: 

 μία Ιεμςοική Πύλη για ςημ είρξδξ-ένξδξ ςχμ ρυξλικώμ λεχτξοείχμ 

 μία ελεγυόμεμη είρξδξ ποξπ ςξμ υώοξ ποξρχοιμήπ ρςάθμεσρηπ (parking) για ςξσπ μαθηςέπ πξσ 

μεςακιμξύμςαι με ςα Θ.Χ. ασςξκίμηςα ςχμ γξμέχμ ςξσπ. Από ασςόμ ςξμ υώοξ ρςάθμεσρηπ ξι 

μαθηςέπ κάθε ποχί, ατξύ απξβιβαρθξύμ από ςα Θ.Χ. ασςξκίμηςα, καςεσθύμξμςαι ποξπ ςξ Συξλείξ 

ςξσπ και ρςξμ ίδιξ υώοξ ποξρέουξμςαι ςξ μερημέοι, για μα επιβιβαρςξύμ ρε ασςά και μα 

αμαυχοήρξσμ ποξπ ςξ ρπίςι ςξσπ. Ιαςά ςημ είρξδξ ρςξ Συξλείξ διεμεογείςαι έλεγυξπ από ςξμ 

τύλακα. Οι γξμείπ θα ποέπει μα έυξσμ αμαοςημέμξ ρε εμταμέπ ρημείξ ςξσ ασςξκιμήςξσ ςξσπ ςξ 

ειδικό ρήμα ειρόδξσ, ςξ ξπξίξ ποξμηθεύξμςαι από ςξ Γοατείξ Ιίμηρηπ. Διατξοεςικά, θα ποέπει 

μα δηλώμξσμ ρςξμ τύλακα ςα ρςξιυεία και ςξμ ρκξπό ςηπ επίρκεφήπ ςξσπ. Ζ πύλη ειρόδξσ 

λειςξσογεί από ςιπ 07:30 ςξ ποχί έχπ ςιπ 16:30 ςξ μερημέοι. Λπαίμξμςαπ ρςξ υώοξ 

ρςάθμεσρηπ ςξσ Συξλείξσ, θα ποέπει μα γμχοίζεςε όςι ξ ποώςξπ μεγάλξπ υώοξπ πξσ ρσμαμςάςε, 

ποξξοίζεςαι για ςξσπ γξμείπ και ςξσπ εκπαιδεσςικξύπ ςχμ μαθηςώμ Γσμμαρίξσ και Κσκείξσ, εμώ ξ 

επόμεμξπ για ασςξύπ ςξσ Δημξςικξύ και Μηπιαγχγείξσ. Παοακαλξύμε μα κιμείρςε με ιδιαίςεοη 

ποξρξυή για ςημ αρτάλεια όλχμ.  
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Ασςή η καςαμξμή ςηπ οξήπ ςχμ ξυημάςχμ ρε δύξ πύλεπ (Ιεμςοική Πύλη για ςα ρυξλικά λεχτξοεία 

και είρξδξπ parking για ςα Θ.Χ. ασςξκίμηςα) ρυεδιάρςηκε με γμώμξμα ςημ αρτάλεια και ςη 

διεσκόλσμρη όλχμ, γι’ ασςό και παοακαλξύμςαι ξι γξμείπ μα μημ ρςαθμεύξσμ με ςα Θ.Χ. ασςξκίμηςα 

ένχ από ςημ Ιεμςοική Πύλη, διόςι ποξκαλξύμ ρημαμςικό ποόβλημα ρςημ ξμαλή κσκλξτξοία ςχμ 

ρυξλικώμ λεχτξοείχμ και ασνάμξσμ ςιπ πιθαμόςηςεπ αςσυήμαςξπ. 

 

2.  Ώοα έμαονηπ ςξσ ρυξλικξύ ποξγοάμμαςξπ 

Τξ κξσδξύμι υςσπά ςξ ποχί ρςιπ 08:05 και καλεί ρςημ ποχιμή ρσγκέμςοχρη, πξσ απξςελεί 

αμαπόρπαρςξ ςμήμα ςξσ ρυξλικξύ ποξγοάμμαςξπ. Ζ έγκαιοη ποξρέλεσρη ςχμ μαθηςώμ είμαι 

απαοαίςηςη για ςημ καθημεοιμή εμημέοχρή ςξσπ. Ζ καθσρςεοημέμη άτινη και, ακόμα πεοιρρόςεοξ, η 

καθσρςεοημέμη είρξδόπ ςξσπ ρςξ υώοξ ςξσ Συξλείξσ και ςιπ ρυξλικέπ αίθξσρεπ παοεμπξδίζει ςημ 

ξμαλή έμαονη και διεναγχγή ςξσ μαθήμαςξπ, εμώ ξ μαθηςήπ ρημειώμεςαι ρςξ απξσριξλόγιξ με 

απξσρία. Παοακαλξύμε πξλύ, επξμέμχπ, με ρεβαρμό ρςημ ίδια ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, μα 

τοξμςίζεςε καθημεοιμά για ςημ έγκαιοη ποξρέλεσρη ςχμ παιδιώμ ραπ. Σε πεοίπςχρη µη έγκαιοηπ 

ποξρέλεσρηπ, ξι μαθηςέπ ποξρέουξμςαι ρςη Γοαμμαςεία ςξσ Συξλείξσ και λαµβάμξσμ ειδικό 

ρηµείχµα ειρόδξσ ρςημ ςάνη. 

 

3. Ωοξλόγιξ Οοόγοαμμα και διεσοσμέμξ χοάοιξ Αορακείχμ Συξλείχμ 

Όπχπ ρε όλα ςα Συξλεία ςηπ Φ.Δ., έςρι και ρςξ Αοράκειξ Γσμμάριξ Ηερραλξμίκηπ λειςξσογεί ςξ 

ρυξλικό έςξπ 2018-2019 Ωοξλόγιξ Ποόγοαμμα διεσοσμέμξ καςά ξκςώ (8) ώοεπ ςημ εβδξμάδα, ρε 

ρυέρη με ασςό ςξσ ΥΠ.Π.Δ.Η. Διδικόςεοα: 

Σςημ Α΄ ςάνη ξι επιπλέξμ 8 διδακςικέπ ώοεπ διαςίθεμςαι χπ ενήπ: 

1 ώοα: Αουαία Δλλημική Γλώρρα 

3 ώοεπ: Αγγλικά 

2 ώοεπ: Γαλλικά / Γεομαμικά 

1 ώοα: Λαθημαςική Σκέφη / Πειοάμαςα Φσρικήπ (εκ πεοιςοξπήπ αμά εβδξμάδα) 

1 ώοα: Εώμη Πξλιςιρμξύ, Δπιρςημώμ και Αθληςιρμξύ (επιλεγόμεμα) 

 

Σςη Β΄ ςάνη ξι επιπλέξμ 8 διδακςικέπ ώοεπ διαςίθεμςαι  χπ ενήπ: 

1 ώοα: Αουαία Δλλημική Γλώρρα 

1 ώοα: Αγχγή Ποξτξοικξύ Κόγξσ / Λαθημαςική Σκέφη (εκ πεοιςοξπήπ αμά εβδξμάδα) 

2 ώοεπ: Αγγλικά 

2 ώοεπ: Γαλλικά / Γεομαμικά 

1 ώοα: Αθληςιρμόπ 

1 ώοα: Εώμη Πξλιςιρμξύ και Δπιρςημώμ (επιλεγόμεμα) 

 

Σςη Γ΄ ςάνη ξι επιπλέξμ 8 διδακςικέπ ώοεπ διαςίθεμςαι χπ ενήπ: 

1 ώοα: Αουαία Δλλημική Γλώρρα 

1 ώοα: Αγχγή Ποξτξοικξύ Κόγξσ / Λαθημαςική Σκέφη (εκ πεοιςοξπήπ αμά εβδξμάδα) 

2 ώοεπ: Αγγλικά 

2 ώοεπ: Γαλλικά / Γεομαμικά 

1 ώοα: Αθληςιρμόπ / ΣΔΠ (εκ πεοιςοξπήπ αμά εβδξμάδα) 

1 ώοα: Εώμη Πξλιςιρμξύ και Δπιρςημώμ (επιλεγόμεμα) 
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Αμαλσςικά ςξ Ωοξλόγιξ Ποόγοαμμα ρςξ Αοράκειξ Γσμμάριξ για ςξ έςξπ 2018-2019 έυει χπ ενήπ: 
 

ΛΑΗΖΛΑΤΑ 

ΤΑΝΖ ΤΑΝΖ ΤΑΝΖ 

Α΄ Β΄ Γ΄ 

ΩΠΔΣ ΩΠΔΣ ΩΠΔΣ 

1 

Μεξελλημική 

Γλώρρα και 

Γοαμμαςεία 

Γλχρρική Διδαρκαλία 3 2 2 

Μεξελλημική Κξγξςευμία 2 2 2 

2 

Αουαία Δλλημική 

Γλώρρα και 

Γοαμμαςεία 

Αουαία Δλλημικά 

Ιείμεμα από μεςάτοαρη 
2 2 2 

Αουαία Δλλημική Γλώρρα 3 3 3 

3 Αγχγή Οοξτξοικξύ Κόγξσ/Λαθημαςική Σκέφη  - 1 1 

4 Λαθημαςική Σκέφη/Οειοάμαςα Φσρικήπ 1 - - 

5 Θρςξοία 2 2 2 

6 Ιξιμχμική Οξλιςική Αγχγή - - 2 

7 Ηοηρκεσςικά 2 2 2 

8 Αγγλικά 5 4 4 

9 Γαλλικά ή Γεομαμικά 4 4 4 

10 Λαθημαςικά 4 4 4 

11 Φσρική 1 2 2 

12 Χημεία - 1 1 

13 Γεχλξγία-Γεχγοατία 1 2 - 

14 Βιξλξγία 1 1 1 

15 Φσρική Αγχγή 2 2 2 

16 Αιρθηςική Αγχγή (Λξσρική) 1 1 1 

17 Αιρθηςική Αγχγή (Ιαλλιςευμικά) 1 1 1 

18 Ξικιακή Ξικξμξμία 2 - - 

19 Οληοξτξοική 1 1 1 

20 Τευμξλξγία 1 1 1 

21 Αθληςιρμόπ/ΣΔΟ [μόμξ ρςη Γ΄ ςάνη] - 1 1 

22 Εώμη Οξλιςιρμξύ και Δπιρςημώμ 1 1 1 

Σύμξλξ χοώμ καςά ςάνη 40 40 40 

 
[ελατοά ρκιαρμέμα ρημειώμξμςαι ςα επιπλέξμ μαθήμαςα] 
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4. Όοια απξσριώμ και υαοακςηοιρμόπ τξίςηρηπ 

Σύμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία (Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-18/άοθ. 29), ςημ εσθύμη ςηπ ςακςικήπ 

παοακξλξύθηρηπ ςηπ τξίςηρηπ ςξσ μαθηςή έυει εν ξλξκλήοξσ ξ γξμέαπ-κηδεμόμαπ ςξσ. Ξ γξμέαπ-

κηδεμόμαπ ξτείλει μα γμχρςξπξιεί ρςη Γοαμμαςεία ςξσ Συξλείξσ άμερα, ςξ ίδιξ ποχί (και όυι 

μεςά ςιπ 09:30), για ςημ απξσρία ςξσ μαθηςή και ςξσπ λόγξσπ ςηπ, ςηλετχμώμςαπ (ςηλ: 2310 

304000 / ερ. 430) ή απξρςέλλξμςαπ ηλεκςοξμικό μήμσμα (email: gym-t@arsakeio.gr). Σε ασςό 

ςξ πλαίριξ ξ σπεύθσμξπ καθηγηςήπ κάθε ςμήμαςξπ θα εμημεοώμει ςξμ γξμέα-κηδεμόμα για ςημ 

απξσρία ςξσ μαθηςή και θα πληοξτξοείςαι ςξσπ λόγξσπ ςηπ απξσρίαπ ςξσ με κάθε ποόρτξοξ μέρξ, 

όπχπ με ςηλετώμημα ή με ηλεκςοξμικό μήμσμα ρςαλμέμξ από λξγαοιαρμό ςξσ Συξλείξσ. Ζ 

γμχρςξπξίηρη από ςξμ γξμέα-κηδεμόμα ςξσ λόγξσ ςχμ απξσριώμ ρσμξδεύεςαι από ςα απαοαίςηςα 

δικαιξλξγηςικά μόμξ ρςιπ πεοιπςώρειπ εκείμεπ, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 24, πξσ ποξβλέπεςαι ξ μη 

σπξλξγιρμόπ ςξσπ καςά ςημ έκδξρη ςχμ απξςελερμάςχμ τξίςηρηπ. Ασςέπ είμαι ξι ενήπ: 

α) για απξσρίεπ μαθηςώμ -μέυοι είκξρι ςερράοχμ (24) ημεοώμ για όλξ ςξ διδακςικό έςξπ- με 

υοόμιεπ αρθέμειεπ πξσ σπξβάλλξμςαι ρσρςημαςικά ρε θεοαπεία ρε μξρηλεσςικό ίδοσμα. 

β) για απξσρίεπ μαθηςώμ -μέυοι είκξρι (20) ημεοώμ για όλξ ςξ διδακςικό έςξπ- πξσ 

ξτείλξμςαι ρε ρξβαοά και επείγξμςα πεοιρςαςικά πξσ απαιςξύμ άμερα υειοξσογική επέμβαρη ή 

μξρηλεία ρε Μξρξκξμείξ και απαιςξύμ μεγάλξ υοξμικό διάρςημα αμάοοχρηπ, ή για θεοαπείεπ 

επιδημιώμ και υοόμιχμ παθήρεχμ πξσ απαιςξύμ ρσμευή παοαμξμή ρε μξρξκξμείξ ή 

επαμαλαμβαμόμεμεπ επιρκέφειπ ρε μξρξκξμείξ. 

Σε κάθε μία από ςιπ αμχςέοχ πεοιπςώρειπ ξι κηδεμόμεπ ςχμ μαθηςώμ θα ποέπει μα εμημεοώρξσμ ςη 

Διεύθσμρη ςξσ Συξλείξσ για ςημ ιδιάζξσρα πεοίπςχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ σγείαπ και μα ποξρκξμίρξσμ 

με αίςηρη ςξσπ ποόρταςη ρυεςική ιαςοική γμχμάςεσρη ή ενιςήοιξ από Δημόριξ Μξρξκξμείξ ή από 

Δημόριξ Ιέμςοξ Υγείαπ, η ξπξία θα τέοει ρτοαγίδα από Σσμςξμιρςή ή Διεσθσμςή Ιλιμικήπ ςξσ 

Δθμικξύ Σσρςήμαςξπ Υγείαπ ή δικαιξλξγηςικά από Θδιχςικό Μξρξκξμείξ ςα ξπξία τέοξσμ σπξγοατή 

και ρτοαγίδα ςξσ θεοάπξμςξπ ιαςοξύ και ςξσ Διξικηςικξύ Διεσθσμςή ςηπ ιδιχςικήπ Ιλιμικήπ.. 

γ) για απξσρίεπ μαθηςώμ -μέυοι δύξ (2) εβδξμάδχμ για όλξ ςξ διδακςικό έςξπ- πξσ 

δικαιξλξγξύμ ςη μεςάβαρη και ρσμμεςξυή ςξσπ ρε ρσμασλίεπ, εκδηλώρειπ ή εκθέρειπ με παμελλήμια, 

παμεσοχπαψκή ή παγκόρμια εμβέλεια. Σε ασςή ςημ πεοίπςχρη είμαι απαοαίςηςη η ποξρκόμιρη ςηπ 

ποόρκληρηπ ρσμμεςξυήπ ςξσπ από ςξ όογαμξ διξογάμχρηπ ςηπ εκδήλχρηπ καθώπ και βεβαίχρηπ 

ρσμμεςξυήπ ςξσπ ρςημ εκδήλχρη. 

δ) για απξσρίεπ μαθηςώμ -για όρξ διάρςημα απαιςείςαι- πξσ ρσμμεςέυξσμ ρε παμελλήμιξσπ ή 

διεθμείπ διαγχμιρμξύπ πξσ διενάγξμςαι με έγκοιρη ςξσ Υπξσογείξσ Παιδείαπ. 

ε) για απξσρίεπ μαθηςώμ -μέυοι πέμςε (5) ημεοώμ - πξσ ρσμμεςέυξσμ ρε παμελλήμιξσπ 

αθληςικξύπ αγώμεπ ή διεθμείπ αθληςικέπ διξογαμώρειπ εγκεκοιμέμεπ από ςημ ξικεία αμαγμχοιρμέμη 

από ςξ Υπξσογείξ Πξλιςιρμξύ και Αθληςιρμξύ (Γεμική Γοαμμαςεία Αθληςιρμξύ) Ομξρπξμδία. Σε ασςή 

ςημ πεοίπςχρη είμαι απαοαίςηςη η ποξρκόμιρη ςηπ ποόρκληρηπ ρσμμεςξυήπ από ςξμ επίρημξ τξοέα 

διξογάμχρηπ ςχμ αγώμχμ, καθώπ και ξι ρυεςικέπ βεβαιώρειπ ρσμμεςξυήπ ςξσπ, εμώ για ςιπ 

σπξυοεώρειπ ποξεςξιμαρίαπ με ςημ εθμική ξμάδα η ρυεςική βεβαίχρη ρσμμεςξυήπ από ςημ εκάρςξςε 

επίρημη Ομξρπξμδία ςξσ αθλήμαςξπ. 

Λε ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ διδαρκαλίαπ ςχμ μαθημάςχμ ρςξ ςέλξπ ςηπ υοξμιάπ, ρσμέουεςαι ξ 

Σύλλξγξπ Διδαρκόμςχμ και με ποάνη ςξσ υαοακςηοίζει ςη τξίςηρη ςχμ μαθηςώμ, ρύμτχμα με ςημ 
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Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-18/άοθ. 28, πξσ ατξοά όρα ρυξλεία εταομόζξσμ διεσοσμέμξ χοάοιξ 40 

χοώμ ςημ εβδξμάδα. «Δπαοκήπ» υαοακςηοίζεςαι η τξίςηρη μαθηςώμ, ετόρξμ ςξ ρύμξλξ ςχμ 

απξσριώμ ςξσπ δεμ σπεοβαίμει ςιπ εκαςόμ ραοάμςα ςοειπ (143). «Αμεπαοκήπ» υαοακςηοίζεςαι η 

τξίςηρη μαθηςώμ πξσ ρημείχραμ πάμχ από εκαςόμ ραοάμςα ςοειπ (143) απξσρίεπ. Οι μαθηςέπ ςχμ 

ξπξίχμ η τξίςηρη υαοακςηοίζεςαι αμεπαοκήπ είμαι σπξυοεχμέμξι μα επαμαλάβξσμ ςη τξίςηρη ςξσπ 

ρςημ ίδια ςάνη. Σε κάθε πεοίπςχρη και για ξπξιξδήπξςε ζήςημα ρυεςικά με ςιπ απξσρίεπ και ςσυόμ 

απαιςξύμεμα δικαιξλξγηςικά, μπξοείςε μα επικξιμχμείςε με ςξσπ σπεύθσμξσπ καθηγηςέπ ςχμ 

ςμημάςχμ, ξι ξπξίξι για ςη μέα ρυξλική υοξμιά 2018-19 έυξσμ ξοιρθεί χπ ενήπ: 

 

Υπεύθσμξι Τμημάςχμ 

Α1 
Αλενίξσ 

Δήμξπ 

 

Β1 
Τεμπεοεκίδηπ 

Ιχμρςαμςιμίδξσ 

 

Γ1 

Ιόμςα 

Τριοέλη 

Ιχρςαοά 

Α2 
Τριςριλιάμξπ 

Ιαοαράββα 
Β2 

Σςεταμίδξσ 

Φόορςεο 

Γιώςη 

Γ2 
Ιαςρικαοίδηπ 

Δεμεοςζή 

Α3 
Ταριξύλα 

Οικξμόμξσ Π. 
Β3 

Λπίκξσ 

Ισοιακίδξσ 
Γ3 

Ιαοαμάριξσ 

Τξγαμίδηπ 

 

5. Αρτάλεια και σγεία ςχμ μαθηςώμ (Θαςοείξ, Σσμβξσλεσςική και Ψσυξλξγική Υπηοερία) 

Σςξ Συξλείξ λειςξσογεί Θαςοείξ, ςξ ξπξίξ ενσπηοεςεί ςιπ αμάγκεπ ςχμ μαθηςώμ Γσμμαρίξσ και 

Κσκείξσ. Τξ Θαςοείξ είμαι ρε λειςξσογία και καςά ςιπ ώοεπ ςχμ Ομίλχμ Απξγεσμαςιμώμ 

Δοαρςηοιξςήςχμ και ρςελευώμεςαι από μξρηλεύςοια. Για ςημ καλύςεοη λειςξσογία ςξσ, παοακαλξύμε 

μα ρσμπληοώρεςε ςη ρυεςική Δήλχρη με ςα ρςξιυεία ραπ. Δπίρηπ, ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ παιδί ραπ 

ακξλξσθεί κάπξια ταομακεσςική αγχγή (υοόμια ή πεοιρςαριακή), παοακαλξύμε μα ςξ δηλώρεςε με 

εσκοίμεια. Δίμαι ασςξμόηςξ όςι ςα ρςξιυεία ασςά παοαμέμξσμ αρταλή ρςη διάθερη απξκλειρςικά ςηπ 

μξρηλεύςοιαπ ςξσ Συξλείξσ και διαςηοξύμςαι για όρξ υοόμξ απαιςείςαι. 

 Παοάλληλα, ρςα Αοράκεια Συξλεία λειςξσογεί Σσμβξσλεσςική-Ψσυξλξγική Υπηοερία, σπό ςημ 

επξπςεία ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα ςηπ Φ.Δ. και Ομόςιμξσ Ιαθηγηςή Ψσυξλξγίαπ Δ.Ι.Π.Α. κ. Θχάμμη 

Παοαρκεσόπξσλξσ. Ιύοιξ μέλημά ςηπ είμαι η ποξαγχγή ςηπ φσυικήπ σγείαπ ςχμ παιδιώμ με ςημ 

εταομξγή ποξγοαμμάςχμ ποόληφηπ, διάγμχρηπ και έγκαιοηπ αμςιμεςώπιρηπ θεμάςχμ πξσ 

ποξκύπςξσμ ρςη ρυξλική ζχή. Ζ Υπηοερία λειςξσογεί επικξσοικά ρςξ έογξ ςχμ Συξλείχμ, 

ρσμεογάζεςαι με ςη Διεύθσμρη, ςξσπ εκπαιδεσςικξύπ και ςξσπ γξμείπ, παοέυξμςαπ ρσμβξσλεσςική και 

φσυξκξιμχμική ρςήοινη ρςξσπ μαθηςέπ ςχμ Συξλείχμ, ιδιαίςεοα όςαμ ςξ παιδί αμςιμεςχπίζει 

δσρκξλίεπ ρςη μάθηρη, ςη ρσμαιρθημαςική αμάπςσνη και ςη ρσμπεοιτξοά. Σε μια ςέςξια πεοίπςχρη 

μπξοείςε μα επικξιμχμήρεςε με ςη Διεύθσμρη και μα ξοιρςεί ρσμάμςηρη με ςημ φσυξλόγξ ςχμ 

Αορακείχμ Συξλείχμ Ηερραλξμίκηπ, κ. Δέρπξιμα Θακώβξσ (ςηλ. 2310304000, ερχςεοικό 410). 

 

6. Σσμεογαρία με ςη Διεύθσμρη και εμημεοχςικέπ ρσμαμςήρειπ με ςξσπ διδάρκξμςεπ καθηγηςέπ 

για ςημ επίδξρη και ςη διαγχγή ςχμ μαθηςώμ 
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Τξ Συξλείξ είμαι ασςξμόηςξ όςι ποξρδξκά και επιδιώκει ςημ επξικξδξμηςική ρσμεογαρία με ςξσπ 

γξμείπ ςχμ μαθηςώμ ςξσ. Τόρξ η Διεύθσμρη όρξ και ξ Σύλλξγξπ Διδαρκόμςχμ, είμαι πάμςα 

ποόθσμξι μα ρσμεογαρςξύμ με ςξσπ γξμείπ και κηδεμόμεπ μέρα ρε κλίμα αμξιβαίαπ εμπιρςξρύμηπ 

και δημιξσογικήπ ρύμπμξιαπ. 

Δμδευόμεμη ρσμάμςηρη με ςη Διεύθσμρη ςξσ Συξλείξσ καλό είμαι μα ποξγοαμμαςίζεςαι 

καςόπιμ ςηλετχμικήπ ρσμεμμόηρηπ με ςη Γοαμμαςεία (ερχς. 430). Οι ώοεπ ςχμ εβδξμαδιαίχμ 

ρσμαμςήρεχμ κάθε Τοίςη με ςξσπ διδάρκξμςεπ καθηγηςέπ, ώρςε μα εμημεοώμερςε για ςη τξίςηρη και 

ςημ ποόξδξ ςχμ παιδιώμ ραπ, θα ραπ γμχρςξπξιηθξύμ πεοί ςξ ςέλξπ Σεπςεμβοίξσ με ρυεςική 

αμακξίμχρη και θα βοίρκεςαι αμαοςημέμη ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Συξλείξσ. Δπίρηπ, ρύμςξμα θα 

αμακξιμχθεί ρςξσπ γξμείπ ςχμ μαθηςώμ και ςχμ μαθηςοιώμ ςηπ Α΄ Γσμμαρίξσ η ημέοα ςηπ 

εμημεοχςικήπ ρσμάμςηρηπ και γμχοιμίαπ με ςη Διεύθσμρη και ςξσπ διδάρκξμςεπ καθηγηςέπ ςξσ 

Συξλείξσ.    

Τέλξπ, ποέπει μα ςξμιρςεί όςι ξ Σύλλξγξπ Γξμέχμ και Ιηδεμόμχμ ςξσ Αορακείξσ Γσμμαρίξσ 

Ηερραλξμίκηπ ρσμβάλλει ρςαθεοά και επξικξδξμηςικά ςόρξ ρςημ από κξιμξύ αμςιμεςώπιρη και επίλσρη 

ποξβλημάςχμ όρξ και ρςημ εμ γέμει βελςίχρη και ποόξδξ ςξσ Συξλείξσ μαπ. Γι’ ασςό ακοιβώπ και ραπ 

ποξςοέπξσμε μα εγγοατείςε ρςξμ Σύλλξγξ, ρςηοίζξμςαπ εμεογά ςξ Διξικηςικό ςξσ Σσμβξύλιξ ρςιπ 

δοάρειπ και ποχςξβξσλίεπ πξσ αμαλαμβάμει.  

 

7. Δκπαιδεσςικέπ μεςακιμήρειπ: Οεοίπαςξι και διδακςικέπ επιρκέφειπ 

Όπχπ κάθε υοόμξ, έςρι και καςά ςξ ρυξλικό έςξπ 2018-19, ςξ Συξλείξ μαπ θα ποαγμαςξπξιήρει 

εκπαιδεσςικέπ μεςακιμήρειπ (πεοιπάςξσπ και διδακςικέπ επιρκέφειπ), κάμξμςαπ υοήρη μεςατξοικξύ 

μέρξσ (ρυξλικό λεχτξοείξ). Για ςη ρσμμεςξυή ςξσ παιδιξύ ραπ ρε ασςέπ ςιπ εκπαιδεσςικέπ 

μεςακιμήρειπ είμαι απαοαίςηςη η ρσμαίμερή ραπ, σπξγοάτξμςαπ ςη ρυεςική Υπεύθσμη Δήλχρη-

Σσγκαςάθερη1 

 

8. Συξλικέπ εκδηλώρειπ, δημξριξπξίηρη, διαςήοηρη και ποξρςαρία ποξρχπικώμ δεδξμέμχμ ςχμ 

μαθηςώμ 

Ιαθ’ όλη ςη διάοκεια ςξσ ρυξλικξύ έςξσπ 2018-19 ξι μαθηςέπ μαπ θα παίομξσμ μέοξπ ρε διάτξοεπ 

εκδηλώρειπ και δοαρςηοιόςηςεπ πξσ ποαγμαςξπξιξύμςαι εμςόπ και εκςόπ ςξσ ρυξλικξύ υώοξσ. Τξ 

Συξλείξ ποξςίθεςαι μα λαμβάμει και μα διαςηοεί αμαμμηρςικέπ τχςξγοατίεπ και βίμςεξ ςξσ παιδιξύ 

ραπ από ςη τξίςηρη και ςη ρσμμεςξυή ςξσ ρε εκπαιδεσςικέπ, αθληςικέπ, πξλιςιρςικέπ και άλλεπ 

δοαρςηοιόςηςέπ ςξσ, ώρςε μα έυεςε ςη δσμαςόςηςα μα πληοξτξοείρςε για ςα ρυξλικά δοώμεμα και μα 

απξκςάςε μια πληοέρςεοη εικόμα ςηπ ρυξλικήπ ζχήπ. Οι τχςξγοατίεπ και ςα βίμςεξ είμαι δσμαςό μα 

δημξριεσθξύμ ρςα έμςσπα ςξσ Συξλείξσ και/ή μα αμαοςηθξύμ ρςημ ιρςξρελίδα ή ςξ ιρςξλόγιξ ςξσ 

Συξλείξσ (π.υ. τχςξγοατίεπ αθληςικώμ ξμάδχμ, ξμίλχμ κ.λπ.) ή ρε μέρα κξιμχμικήπ δικςύχρηπ. 

Δπίρηπ, ξι τχςξγοατίεπ εμδέυεςαι μα εκςσπχθξύμ ρε αμαμμηρςικά λεσκώμαςα/έμςσπα πξσ ςξ 

Συξλείξ εκδίδει και διαμέμει ρςξσπ μαθηςέπ και ςξσπ γξμείπ ςξσπ. Για ςη διαςήοηρη, δημξρίεσρη ή 

αμάοςηρη τχςξγοατιώμ ή βίμςεξ ςξσ παιδιξύ ραπ από ασςέπ ςιπ εκπαιδεσςικέπ δοάρειπ είμαι 

απαοαίςηςη η εμσπόγοατη ρσμαίμερή ραπ ρςημ Υπεύθσμη Δήλχρη-Σσγκαςάθερη2. 

                                                           
1 Αμ δεμ πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ Φάκελξ ςξ έμςσπξ ςηπ Υπεύθσμηπ Δήλχρηπ-Σσγκαςάθερηπ, ςξ έυεςε ήδη 
σπξγοάφει και τσλάρρεςαι ρςξ Συξλείξ.  
2 ό.π. 



αααααδδδξΔΦΣΑΦ 
 

Α Π Σ Α Ι Δ Θ Ξ  Γ Υ Λ Μ Α Σ Θ Ξ  Η Δ Σ Σ Α Κ Ξ Μ Θ Ι Ζ Σ   
Δλαιώμεπ Οσλαίαπ * ς.κ. 555 35 * ςηλ: 2310 304000 (ερχς. 430) * fax: 2310 322843 * email: gym-t@arsakeio.gr 

Λπξοείςε μα αμακαλέρεςε ελεύθεοα όλεπ ή ξπξιαδήπξςε από ςιπ ρσγκαςαθέρειπ έυεςε 

σπξγοάφει ρςημ Υπεύθσμη Δήλχρη-Σσγκαςάθερη αμά πάρα ρςιγμή, ξπόςε ξι αμςίρςξιυεπ 

τχςξγοατίεπ και ςα βίμςεξ ςξσ παιδιξύ ραπ θα διαγοάτξμςαι. Ζ εμ λόγχ σπξυοέχρη ποξταμώπ δεμ 

στίρςαςαι για τχςξγοατίεπ πξσ έυξσμ ρσμπεοιλητθεί ρε αμαμμηρςικά λεσκώμαςα/έμςσπα ςξσ 

Συξλείξσ. Δπίρηπ, ρε πεοίπςχρη τχςξγοατιώμ/βίμςεξ όπξσ απεικξμίζξμςαι πεοιρρόςεοα παιδιά 

εμδευόμεμη άομηρή ραπ μα ρσγκαςαςεθείςε ρςημ εμτάμιρη ςξσ παιδιξύ ραπ ή η εκ ςχμ σρςέοχμ 

αμάκληρη ςηπ ρσγκαςάθερήπ ραπ δεμ ρσμεπάγεςαι ςη μη λήφη -ή αμςίρςξιυα ςημ καςαρςοξτή- ςχμ 

τχςξγοατιώμ/βίμςεξ, αλλά ςη θόλχρη μόμξ ςηπ εικόμαπ (ποόρχπξ και ρώμα) ςξσ δικξύ ραπ 

παιδιξύ, ώρςε μα μημ είμαι αμαγμχοίριμξ. Ζ αμάκληρη ςηπ ρσγκαςάθερηπ δεμ θίγει ςη μξμιμόςηςα ςηπ 

επενεογαρίαπ πξσ έυει ήδη ποαγμαςξπξιηθεί (δημξρίεσρη ρε λεύκχμα, αμάοςηρη ρςημ ιρςξρελίδα, 

ιρςξλόγιξ κ.λπ.). 

Σε πεοίπςχρη αμάοςηρηπ τχςξγοατιώμ/βίμςεξ ςξσ παιδιξύ ραπ ρςημ ιρςξρελίδα ή ρςξ 

ιρςξλόγιξ ςξσ Συξλείξσ:  i) θα είμαι υχοίπ ςξ όμξμα και ςξ επίθεςξ ςξσ μαθηςή, ποξκειμέμξσ μα μημ 

είμαι δσμαςή η ρσρυέςιρη ςηπ τχςξγοατίαπ/βίμςεξ με ςα ποξρχπικά ρςξιυεία ςξσ μαθηςή και ii) θα 

καςαβληθεί κάθε δσμαςή ποξρπάθεια για μα μημ είμαι δσμαςόπ ξ εσοεςηοιαρμόπ ςχμ ιρςξρελίδχμ 

μαπ πξσ πεοιέυξσμ ςιπ τχςξγοατίεπ/βίμςεξ μαθηςώμ από μηυαμέπ αμαζήςηρηπ. Δπίρηπ, ρε πεοίπςχρη 

αμάκληρηπ ςηπ ρσγκαςάθερηπ ραπ, θα λάβξσμε ςα εύλξγα μέςοα για ςημ εμημέοχρη ςχμ ςοίςχμ 

σπεσθύμχμ επενεογαρίαπ πξσ έυξσμ επενεογαρθεί ςα δεδξμέμα. 

Τέλξπ, ξι καθηγηςέπ ςξσ Συξλείξσ μαπ εμδέυεςαι μα ζηςήρξσμ από ςξσπ μαθηςέπ ςξσπ ςημ 

ποξρχπική ςξσπ ηλεκςοξμική διεύθσμρη (e-mail) ή ςξμ αοιθμό ςξσ κιμηςξύ ςηλέτχμξσ ςξσπ για 

απξρςξλή εκπαιδεσςικξύ σλικξύ ή για μα έοθξσμ ρε επικξιμχμία μαζί ςξσπ (κσοίχπ καςά ςη διάοκεια 

ρυξλικώμ εκδοξμώμ). 

Αμαλσςικόςεοα για ςημ ποξρςαρία ςχμ ποξρχπικώμ δεδξμέμχμ ςχμ παιδιώμ, παοακαλξύμε μα 

διαβάρεςε ρςημ ιρςξρελίδα ςχμ Αορακείχμ Συξλείχμ ςξ αμαλσςικό ρημείχμα3, με ςξ ξπξίξ ραπ 

εμημεοώμξσμε για όρα από ασςά επενεογαζόμαρςε, για ςξσπ ρκξπξύπ και ςξμ ςοόπξ υοήρηπ ςξσπ, 

καθώπ και για ςα αμςίρςξιυα δικαιώμαςα πξσ ραπ παοέυει ξ μόμξπ. 

 

9. Χοήρη κιμηςώμ ςηλετώμχμ 

Υπεμθσμίζεςαι όςι ρςξ Συξλείξ, ρύμτχμα με ςξμ μόμξ δεμ επιςοέπεςαι ρςξσπ μαθηςέπ η καςξυή και 

υοήρη κιμηςώμ ςηλετώμχμ, καθώπ και ξπξιαρδήπξςε άλληπ ρσρκεσήπ ή παιυμιδιξύ πξσ διαθέςει 

ρύρςημα επενεογαρίαπ δεδξμέμχμ εικόμαπ και ήυξσ (βλ. Υ.Α. 132328/Γ2/07-12-2006, 100553-

Γ2/4-9-2012 και Φ25/103373/Δ1/22.06.2018). Δνάλλξσ, ςα κιμηςά ςηλέτχμα δε υοειάζξμςαι 

ρςξσπ μαθηςέπ όρξ βοίρκξμςαι εμςόπ ςξσ ρυξλικξύ υώοξσ, καθώπ μπξοξύμ μα επικξιμχμξύμ -αμ 

υοειαρςεί- με ςξσπ γξμείπ ςξσπ από ςα ςηλέτχμα ςηπ Γοαμμαςείαπ ςξσ Συξλείξσ μαπ. 

Αμ, παοόλα ασςά, κοίμεςε όςι ςξ ςηλέτχμξ είμαι απαοαίςηςξ για ςξ παιδί ραπ μεςά ςημ ένξδό 

ςξσ από ςξ ρυξλικό υώοξ, θα ποέπει μα δηλχθεί εγγοάτχπ ρςη ρυεςική Υπεύθσμη Δήλχρη-

Σσγκαςάθερη4. Σε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη, θα ποέπει ξ μαθηςήπ μα παοαδίδει ςξ ςηλέτχμξ ρςη 

Γοαμμαςεία, μόλιπ τθάμει ρςξ Συξλείξ και μα ςξ παοαλαμβάμει με ςημ αμαυώοηρή ςξσ. Ηα ραπ 

παοακαλξύραμε επίρηπ, ςξ ςηλέτχμξ πξσ ςσυόμ θα τέοει μαζί ςξσ, μα μημ είμαι ακοιβό –ςόρξ για 

λόγξσπ παιδαγχγικξύπ αλλά και αρτάλειαπ. Σε μαθηςέπ πξσ ςσυόμ θα τέοξσμ ή θα υοηριμξπξιξύμ 

                                                                                                                                                                                                          
 
3 http://www.arsakeio.gr/gr/administration-updates-2/36326-enimerosi-gia-tin-prostasia-ton-paidion-kai-ton-
goneon-kidemonon-tous-enopsei-tis-epeksergasias-dedomenon-prosopikoy-xaraktira 
4 ό.π.  

http://www.arsakeio.gr/gr/administration-updates-2/36326-enimerosi-gia-tin-prostasia-ton-paidion-kai-ton-goneon-kidemonon-tous-enopsei-tis-epeksergasias-dedomenon-prosopikoy-xaraktira
http://www.arsakeio.gr/gr/administration-updates-2/36326-enimerosi-gia-tin-prostasia-ton-paidion-kai-ton-goneon-kidemonon-tous-enopsei-tis-epeksergasias-dedomenon-prosopikoy-xaraktira
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Δλαιώμεπ Οσλαίαπ * ς.κ. 555 35 * ςηλ: 2310 304000 (ερχς. 430) * fax: 2310 322843 * email: gym-t@arsakeio.gr 

κιμηςό ςηλέτχμξ ρςξ υώοξ και καςά ςη διάοκεια λειςξσογίαπ ςξσ Συξλείξσ, καςά παοάβαρη ςχμ 

παοαπάμχ, θα αρκείςαι ξ ποξβλεπόμεμξπ παιδαγχγικόπ έλεγυξπ και θα επιβάλλξμςαι αμάλξγεπ 

κσοώρειπ. 

 

10. Χοήρη και ανιξπξίηρη ςηπ ηλεκςοξμικήπ εκπαιδεσςικήπ πλαςτόομαπ e-arsakeio  

Σςξ πλαίριξ ςηπ υοήρηπ ςηπ φητιακήπ πλαςτόομαπ e-arsakeio http://www.e-arsakeio.gr/ θα ζηςείςαι 

από ςξσπ μαθηςέπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ μα εκςσπώμξσμ σλικό για μελέςη ή 

ενάρκηρη ρύμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςχμ καθηγηςώμ ςξσπ. Σαπ παοακαλξύμε μα μεοιμμήρεςε ρυεςικά. 

Για ςημ εσυεοή ποόρβαρη ςχμ μαθηςώμ ςηπ Α’ Γσμμαρίξσ ρςημ πλαςτόομα θα δξθξύμ έγκαιοα 

κχδικξί ειρόδξσ. Οι μαθηςέπ ςηπ Β΄ και ςηπ Γ΄  Γσμμαρίξσ θα ρσμευίρξσμ μα υοηριμξπξιξύμ ςξμ ίδιξ 

κχδικό ποόρβαρηπ πξσ έυξσμ ήδη παοαλάβει. 

 

11. Ζλεκςοξμική επικξιμχμία ςξσ Συξλείξσ με ςξσπ γξμείπ - Διαδικςσακή εμημέοχρη μέρχ ςηπ 

ιρςξρελίδαπ ςηπ Φ.Δ. και ςξσ ιρςξλξγίξσ ςξσ Συξλείξσ 

Οι γξμείπ θα λαμβάμξσμ όλεπ ςιπ αμακξιμώρειπ ηλεκςοξμικά, καθώπ επιδίχνη ςξσ Συξλείξσ είμαι μα 

ελαυιρςξπξιηθεί ξ αοιθμόπ ςχμ έμςσπχμ αμακξιμώρεχμ. Γι’ ασςό, παοακαλξύμςαι -αμ δεμ ςξ έυξσμ 

ήδη ποάνει καςά ςημ εγγοατή ή ςημ αμαμέχρη ςηπ ρςη Β΄ και Γ΄ ςάνη- μα ρσμπληοώρξσμ και μα 

σπξγοάφξσμ ςημ Υπεύθσμη Δήλχρη  ςξσ μ. 1599/1986 (Α' 75)5, ρςημ ξπξία μα δηλώμεςαι η 

μξμιμόςηςα ςηπ άρκηρηπ ςηπ κηδεμξμίαπ, η απξδξυή ςηπ ηλεκςοξμικήπ εμημέοχρηπ για ζηςήμαςα ςηπ 

πξοείαπ τξίςηρηπ ςξσ παιδιξύ, καθώπ και η ηλεκςοξμική διεύθσμρη για ςημ παοαλαβή ςχμ 

ηλεκςοξμικώμ μημσμάςχμ ή ξ αοιθμόπ ςξσ ςηλετώμξσ ρςξ ξπξίξ θα απξρςέλλξμςαι ςα ρύμςξμα 

μημύμαςα (SMS). Αμ, κας’ εναίοερη, κάπξιξι γξμείπ δεμ διαθέςξσμ ηλεκςοξμική διεύθσμρη και δεμ 

μπξοξύμ μα απξκςήρξσμ ρύμςξμα, παοακαλξύμςαι μα ςξ δηλώρξσμ ρςη Γοαμμαςεία ςξσ Συξλείξσ για 

μα λαμβάμξσμ ςα εμημεοχςικά έμςσπα εκςσπχμέμα.  

Συεςικά με δοαρςηοιόςηςεπ και εκδηλώρειπ ςξσ Συξλείξσ μαπ –αλλά και πξλλώμ άλλχμ 

δοάρεχμ πξσ ποαγμαςξπξιεί η Φιλεκπαιδεσςική Δςαιοεία ρςξ πλαίριξ ςξσ πξλσδιάρςαςξσ παιδεσςικξύ 

και ακαδημαψκξύ υαοακςήοα ςηπ– ξι γξμείπ μπξοξύμ μα επιρκέπςξμςαι ςημ ιρςξρελίδα ςχμ Αορακείχμ 

Συξλείχμ ςηπ Φιλεκπαιδεσςικήπ Δςαιοείαπ http://www.arsakeio.gr ή ςη μέα εμιαία ιρςξρελίδα ςχμ 

Αορακείχμ Συξλείχμ Ηερραλξμίκηπ https://thessaloniki.arsakeio.gr.   

 

12. Απξγεσμαςιμξί Όμιλξι Δοαρςηοιξςήςχμ και Όμιλξι Δμιρυσςικήπ Διδαρκαλίαπ 

Σςα Αοράκεια Συξλεία Ηερραλξμίκηπ λειςξσογξύμ Όμιλξι Απξγεσμαςιμώμ Δοαρςηοιξςήςχμ, πξσ 

ρςξυεύξσμ ρςημ καλλιέογεια ςχμ ιδιαίςεοχμ κλίρεχμ κάθε μαθηςή και μαθήςοιαπ, καθώπ και Όμιλξι 

Δμιρυσςικήπ Διδαρκαλίαπ, για ςξσπ ξπξίξσπ θα εμημεοχθείςε με νευχοιρςό ηλεκςοξμικό μήμσμα. Για 

κάθε πληοξτξοία μπξοείςε μα απεσθύμερςε ρςξ Γοατείξ Σσμςξμιρμξύ ςχμ Αορακείχμ Συξλείχμ 

Ηερραλξμίκηπ και ρςη Σσμςξμίρςοια Δο Αικαςεοίμη Θχακειμίδξσ (ςηλ. 2310304000, ερχς. 471).  

 

13. Ιαμξμιρμόπ Κειςξσογίαπ ςχμ Αορακείχμ Γσμμαρίχμ ςηπ Φιλεκπαιδεσςικήπ Δςαιοείαπ 

Ο καμξμιρμόπ πξσ διέπει ςη λειςξσογία ςχμ Αορακείχμ Γσμμαρίχμ ςηπ Φ.Δ. είμαι αμαοςημέμξπ ρςημ 

ιρςξρελίδα ςχμ Συξλείχμ6 και ραπ παοακαλξύμε μα εμημεοχθείςε ρυεςικά. 

                                                           
5 Αμ δεμ πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ Φάκελξ ςξ έμςσπξ ςηπ Υπεύθσμηπ Δήλχρηπ ςξσ μ. 1599/1986 (Α' 75), ςξ 
έυεςε ήδη σπξγοάφει και τσλάρρεςαι ρςξ Συξλείξ. 
6 http://www.arsakeio.gr/gr/thessaloniki/thessaloniki-junior-high/rules  

http://www.e-arsakeio.gr/
http://www.arsakeio.gr/
http://www.arsakeio.gr/gr/thessaloniki/thessaloniki-junior-high/rules

