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ΣΟΜΕΑ 2: ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ
Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ
Σίτλοσ: Διαμόρφωςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του ςχολείου
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Κατά τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ “ Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ
ηωισ” αναδείχκθκε ςε γενικζσ γραμμζσ θ καλι λειτουργία του ςχολείου. Δεν
εντοπίςτθκαν ιδιαίτερα προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ μακθτϊν. Οι κακθγθτζσ και θ
Διεφκυνςθ του ςχολείου, με βάςθ τον ειλικρινι διάλογο και τθν ενκάρρυνςθ, επιδίωξαν,
και ωσ ζνα βακμό τα κατάφεραν, να διαμορφϊςουν ζνα καλό κλίμα ςτθ ςχζςθ
Διεφκυνςθσ, κακθγθτϊν και μακθτϊν, ςτο πλαίςιο του οποίου αντιμετωπίςτθκαν οι
λίγεσ, όχι ακραίεσ, αλλά ενοχλθτικζσ ςυμπεριφορζσ.
Ωςτόςο, κάποιοι λίγοι μακθτζσ αδυνατοφν να αντιλθφκοφν τα όρια ςτα οποία οφείλουν
να κινοφνται μζςα ςτο ςχολείο (εντόσ και εκτόσ αίκουςασ). υνικωσ, πρόκειται για
ςυμπεριφορζσ που αφοροφν ςτθν παρεμπόδιςθ τθσ ομαλισ διεξαγωγισ
του
μακιματοσ, ςτισ απουςίεσ πρωινισ κακυςτζρθςθσ ι και πρόωρθσ αποχϊρθςθσ από το
ςχολείο, ςτθν άρνθςθ ςυμμετοχισ ςτο μάκθμα (κάποιεσ φορζσ επιλεκτικι ςυμμετοχι),
ςτθν χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων (εντόσ και εκτόσ αίκουςασ), ςτο κάπνιςμα, ςτο βίαιο
παιχνίδι. Επίςθσ, κάποιεσ λίγεσ φορζσ πράγματι, παρατθροφνται φαινόμενα είτε εν
μζρει παιδαγωγικά άςτοχθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν τόςο από
τθν πλευρά τθσ Διεφκυνςθσ όςο και κάποιων εκπαιδευτικϊν είτε παιδαγωγικά
αναποτελεςματικισ διαχείριςθσ των προβλθμάτων τθσ τάξθσ. Ζνα άλλο φαινόμενο που
παρατθρείται ςτθ ςχολικι μονάδα και αφορά ςτο βοθκθτικό προςωπικό και τουσ γονείσ
είναι θ ςφγχυςθ ρόλων, που οδθγεί
ςυνικωσ ςε παρεξθγιςεισ, υπζρβαςθ
δικαιοδοςίασ, και ςε ακζμιτεσ παρεμβάςεισ.
Η ςωρευμζνθ εμπειρία από τθ μζχρι τϊρα ακολουκοφμενθ τακτικι του ςχολείου, ςε
κζματα οργάνωςθσ και ςυντονιςμοφ τθσ ςχολικισ ηωισ, οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι δεν
αρκεί θ με εκιμικό τρόπο εφαρμογι των κατά περίπτωςθ παιδαγωγικϊν παρεμβάςεων,
αλλά κρίνεται απαραίτθτθ θ διαμόρφωςθ ενόσ κανονιςμοφ του ςχολείου, που κα
προκφψει μζςα από ςυλλογικζσ και ουςιαςτικζσ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, και οι
οποίεσ κα εμπλζξουν όλα τα μζρθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ αφενόσ και κα αποφευχκεί
θ εκπόνθςθ ενόσ αςφυκτικοφ, μονολικικοφ και αντιπαιδαγωγικοφ πλαιςίου αφετζρου.
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Ιδιαίτερα λόγω του δυναμικοφ χαρακτιρα του ςχολικοφ πλθκυςμοφ πρζπει να
προβλζπεται θ ςυνεχισ επικαιροποίθςι του τόςο ςτο περιεχόμενο όςο και ςτθν
αποδοχι του.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Η υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει παράγοντεσ,
όπωσ: ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν, ςχζςεισ μεταξφ ςχολείου – γονζων /
κθδεμόνων, εκπαιδευτικά προγράμματα, υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ
παρεμβάςεισ.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιοφνται «καλζσ πρακτικζσ» που ζχουν εφαρμοςτεί ςτο ςχολείο όπωσ, ο κεςμόσ
του Τπεφκυνου Κακθγθτι για κζματα ενδοςχολικισ βίασ, θ, ζςτω και περιςταςιακι,
διάκεςθ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ κά.
Επίςθσ, οι υπάρχουςεσ δράςεισ που ςχετίηονται ςε μεγάλο βακμό με τθν οργάνωςθ και
τον ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ, όπωσ, πολιτιςτικζσ και περιβαλλοντικζσ ομάδεσ,
ομάδεσ τεχνολογίασ ι άλλεσ ομάδεσ επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ μποροφν να
ενταχκοφν ςε ζνα οργανωμζνο πρόγραμμα ςχολικϊν δράςεων, όπου κα υποςτθρίηονται
άμεςα ι ζμμεςα από τον εςωτερικό κανονιςμό του ςχολείου, αλλά και κα τον
ανατροφοδοτοφν. Μπορεί ακόμθ να αξιοποιθκεί θ εμπειρία διαλόγου μακθτϊν –
εκπαιδευτικϊν.
Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ κακιζρωςθ ενόσ δθμοκρατικοφ πλαιςίου αρχϊν και
κανόνων που κα ενιςχφει τθ ςυλλογικότθτα και τθ ςυνεργαςία όλων των παραγόντων
τθσ ςχολικισ μονάδασ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ καλφτερθ δυνατι εκτζλεςθ του
διδακτικοφ και παιδαγωγικοφ ζργου αφενόσ και να ενιςχφεται το καλό κλίμα του
ςχολείου αφετζρου.
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
α. Αποδοχι από όλουσ ενόσ πλαιςίου αρχϊν που διζπουν τθν κακθμερινι λειτουργία
του ςχολείου
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β. Εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του χολείου
γ. Εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και δζςμευςι
τουσ για τθν τιρθςι του.
δ. Ζνταξθ τθσ ςυνιςταμζνθσ των απόψεων των εκπαιδευτικϊν, όπωσ αυτι προκφπτει
από τθ ςωρευμζνθ εμπειρία τουσ, ςε κζματα εφθβικισ ςυμπεριφοράσ, ςτο πλαίςιο
του εςωτερικοφ κανονιςμοφ.
Γ. Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ
Η επιτυχία του ςχεδίου δράςθσ κρίνεται από το βακμό επίτευξθσ των
προγραμματιςμζνων ςτόχων με τθ ςειρά προτεραιότθτασ και ςτα χρονικά όρια που
αποφαςίηει θ ομάδα ςυντονιςμοφ. Με τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του ςχεδίου δράςθσ ςτο
τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ υπάρχει:
1. Γραπτό πλαίςιο αρχϊν αποδεκτό από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ
2. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του χολείου που αποτελεί τθ βάςθ
ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ
3. Μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων για κζματα που τουσ
αφοροφν και δζςμευςι τουσ απζναντι ςτο ςχολικό πρόγραμμα και τουσ κανόνεσ τθσ
ςχολικισ ηωισ.
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
Για το προτεινόμενο ςχζδιο δράςθσ απαραίτθτεσ κεωροφνται και με τθ ςειρά που
αναφζρονται οι ακόλουκεσ ενζργειεσ:
α) φγκλθςθ του υλλόγου Διδαςκόντων κατά το μινα επτζμβριο 2014 με κζμα τθν
κακιζρωςθ πλαιςίου αρχϊν. Ορίηεται ομάδα εργαςίασ πλαιςίου αρχών ( 2
κακθγθτζσ, 3 μακθτζσ, 1 εκπρόςωποσ των γονζων) με ζργο τθν επεξεργαςία
πρόταςθσ επί του ςυγκεκριμζνου πλαιςίου αρχϊν. Η πρόταςθ ςυηθτείται ςτθν
ολομζλεια του ςυλλόγου, παρουςία όλων των μελϊν τθσ ομάδασ εργαςίασ, περί τα
τζλθ Νοεμβρίου 2014, που τθν επικυρϊνει μετά από ςυηιτθςθ και πικανζσ
τροποποιιςεισ.
β)

Ο ίδιοσ φλλογοσ ορίηει «ςυντονιςτικι επιτροπι» (1κακθγθτισ, 2μακθτζσ) με ζργο
τθν επεξεργαςία πρόταςθσ για κατάρτιςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του
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ςχολείου. Με πρωτοβουλία τθσ επιτροπισ:
 ορίηονται επιμζρουσ κζματα και ςχθματίηονται ομάδεσ εργαςίασ, ςτισ οποίεσ
ςυμμετζχουν αντιπρόςωποι των μακθτικϊν κοινοτιτων, των γονζων και κατά
περίςταςθ ο φμβουλοσ Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ του ςχολείου
 ορίηεται το χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν και θ τελικι θμερομθνία κατάκεςθσ
τθσ πρόταςθσ ςτο χολικό υμβοφλιο.
γ)

Οι ομάδεσ εργαςίασ ςυμβουλεφονται τθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςχετικζσ
εγκυκλίουσ, ςυηθτοφν με τουσ εταίρουσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ τα ηθτιματα που
ζχουν αναλάβει, διακινοφν – επεξεργάηονται ερωτθματολόγια μεταξφ των μελϊν
τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και καταλιγουν ςε προτάςεισ. Ακολουκοφν ςυγκεκριμζνο
χρονοδιάγραμμα. Λαμβάνουν υπόψθ τουσ αιτιολογθμζνεσ απόψεισ με τισ οποίεσ
ενδεχομζνωσ διαφωνοφν.

δ)

Η ομάδα ςυντονιςμοφ ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν όλθ διαδικαςία
επιδιϊκοντασ τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ εμπλοκι τουσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ
μζγιςτθ δυνατι δζςμευςι τουσ για τθν τιρθςι του. Οι μακθτζσ εργάηονται ςε
ομάδεσ με τθν υποςτιριξθ ενόσ εκπαιδευτικοφ.

ε)

Οι προτάςεισ τίκενται ςε διαβοφλευςθ και ψθφοφορία από όλα τα μζλθ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ.

ςτ) τθν τελικι φάςθ ςυγκαλείται το χολικό υμβοφλιο και ςυηθτά ςε απαρτία τισ
προτάςεισ των ομάδων, όπωσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν μετά τθ διαβοφλευςθ. Όλα τα
μζλθ προςζρχονται δεςμευμζνα να ψθφίςουν τον Εςωτερικό Κανονιςμό. ε όλθ τθ
διαδικαςία ςυμμετζχουν ενεργά οι μακθτζσ.
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Η δράςθ ςτο ςφνολό τθσ ςτθρίηεται ςτισ υπάρχουςεσ οργανωτικζσ δομζσ του ςχολείου,
όπωσ ο φλλογοσ Διδαςκόντων, οι Μακθτικζσ Κοινότθτεσ, ο φλλογοσ Γονζων και τα
κεςμικά όργανα που υποςτθρίηουν το εκπαιδευτικό ζργο (χολικόσ φμβουλοσ). Σθ
γενικι ευκφνθ προγραμματιςμοφ και εποπτείασ ζχει ο Διευκυντισ ςε ςυνεργαςία με τθ
Επιτροπι υντονιςμοφ.


Για τθν προετοιμαςία τον ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό τθσ δράςθσ
ςχθματίηεται επιτροπι ςυντονιςμοφ.



Γίνεται επικοινωνία και με το χολικό φμβουλο Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ και προγραμματίηονται μαηί του κάποιεσ ςυναντιςεισ, αν κρικεί ςκόπιμο.
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Ορίηονται και ςυγκροτοφνται οι ομάδεσ εργαςίασ και προγραμματίηονται οι
επιμζρουσ «ενζργειεσ», ο τρόποσ επικοινωνίασ μεταξφ των ομάδων, κακϊσ και ο
τρόποσ κοινοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ εργαςίασ τουσ. τισ ομάδεσ εργαςίασ
ςυμμετζχουν μζλθ του ςυλλόγου των διδαςκόντων, μακθτζσ, και, όπου το κζμα τοφσ
αφορά, μζλθ του υλλόγου Γονζων.

3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Η εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ δεν απαιτεί αξιοςθμείωτεσ παρεμβάςεισ ςε επίπεδο
ςχολικισ μονάδασ ι ςχολικισ τάξθσ. Κάποιεσ τροποποιιςεισ του θμερθςίου
προγράμματοσ κα απαιτθκοφν για τθ ςφγκλθςθ του υλλόγου των Διδαςκόντων ι του
χολικοφ υμβουλίου.
Ε. Πόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρώπινο δυναμικό
φλλογοσ Διδαςκόντων, εκπρόςωποι των μακθτϊν του ςχολείου, εκπρόςωποσ του
υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, χολικόσ φμβουλοσ παιδαγωγικισ ευκφνθσ,
εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ (του Διμου).
Σο κζμα αφορά ολόκλθρθ τθ ςχολικι κοινότθτα. τισ διάφορεσ δράςεισ εμπλζκονται
αντιπροςωπευτικά:
α) Ο Διευκυντισ και αντιπρόςωποι (από 1-3) του υλλόγου Διδαςκόντων
β) Σριμελισ επιτροπι από το 15μελζσ ςυμβοφλιο των μακθτικϊν κοινοτιτων (ζνασ από
κάκε τάξθ)
γ) Ο χολικόσ φμβουλοσ, ο επιφορτιςμζνοσ με τθν «παιδαγωγικι ευκφνθ» του
ςχολείου.
δ) Αντιπρόςωποσ του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων
ε) Ομάδεσ εργαςίασ που αναλαμβάνουν επιμζρουσ «ενζργειεσ».
ςτ) Σο ςφνολο των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.
2. Χρόνοσ
Σο ςχζδιο δράςθσ αναπτφςςεται ςε δφο χρονικζσ φάςεισ:
α) υγκρότθςθ πρόταςθσ και αποδοχι του γενικοφ πλαιςίου αρχϊν: διάρκεια 3 μινεσ

ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ

6

β) Διαδικαςίεσ εκπόνθςθσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ: 5 μινεσ.
Σο ςχζδιο δράςθσ δεν ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςχολικοφ ι εξωςχολικοφ χρόνου.
3. Τλικοτεχνικι υποδομι
Σο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ δεν εξαρτάται από τθν διακεςιμότθτα ειδικισ
υλικοτεχνικισ υποδομισ. Μπορεί να υλοποιθκεί με απλά και λιτά εργαλεία.
4. Οικονομικοί πόροι
Ελάχιςτα ζξοδα είναι απαραίτθτα για γραφικι φλθ και φωτοτυπίεσ που καλφπτονται
από το κονδφλι που διαχειρίηεται θ χολικι Επιτροπι για τισ ανάγκεσ του ςχολείου.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
α) χζδιο θμεριςιασ διάταξθσ, κακϊσ και ςχζδια οργάνωςθσ του διαλόγου και τρόπων
λιψθσ αποφάςεων.
β) Ερωτθματολόγια για τθν επικοινωνία με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ.
6. Πθγζσ
Ωσ πθγζσ κα αξιοποιθκοφν:


το φνταγμα τθσ Ελλάδασ, ιδιαίτερα τα άρκρα 5Α, 9Α και 16



θ ςχολικι νομοκεςία, ςχετικζσ διατάξεισ και εγκφκλιοι του Τπουργείου Παιδείασ
το Βιβλίο Πράξεων του υλλόγου Διδαςκόντων, απουςιολόγια, βιβλία φλθσ, φάκελοι
αλλθλογραφίασ, αρχεία του ςχολείου, ποινολόγιο και



το καταςτατικό του υλλόγου Γονζων.

Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
ο

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ Δράςεισ / ενζργειεσ
υμφωνία επί του πλαιςίου αρχϊν για τον ςυντονιςμό τθσ
ςχολικισ ηωισ
Εκπόνθςθ ι ανακεϊρθςθ – βελτίωςθ του Εςωτερικοφ
Κανονιςμοφ του ςχολείου

ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ

7

ο

ο

1 τριμ

2 τριμ

3 τριμ

επ-Νοεμ

Δεκ-Φεβ

Μαρ-Μαι

Εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ
Κανονιςμοφ και δζςμευςι τουσ για τθν τιρθςι του
Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
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Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ
του ςχεδίου δράςθσ

Η1. Παρακολοφκθςθ – ανατροφοδότθςθ ενεργειών
α. υμφωνία επί του πλαιςίου αρχών για τον ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ
Εντόσ των χρονικϊν ορίων που ζχουν προγραμματιςτεί αποφαςίηεται και κατατίκεται
γραπτϊσ ςτο χολικό υμβοφλιο ζνα πλαίςιο αρχϊν για τθν οργάνωςθ και τον
ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ.
β. Εκπόνθςθ ι ανακεώρθςθ – βελτίωςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ
Για τθν εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ εργάηονται παράλλθλα περιςςότερεσ
ομάδεσ εργαςίασ. Η επιτροπι ςυντονιςμοφ ορίηει το επιμζρουσ κζμα και τα μζλθ των
ομάδων εργαςίασ, όπωσ:

α. ομάδα με κζμα τισ υποχρεϊςεισ και τα κακικοντα των διδαςκόντων
β. ομάδα με κζμα τισ υποχρεϊςεισ και τα κακικοντα των μακθτϊν
γ. ομάδα με κζμα τθ ςυμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι, δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ
δ. ομάδα που επεξεργάηεται τρόπουσ, λόγουσ και ςυχνότθτα επικοινωνίασ του
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ με τουσ γονείσ
ε. ομάδα που επεξεργάηεται τον ςχεδιαςμό και κατακζτει πρόταςθ για τον
προγραμματιςμό των ςχολικϊν δράςεων.
ε κάκε περίπτωςθ μαηί με το κζμα δίνεται και το χρονικό όριο των εργαςιϊν κάκε
ομάδασ. Η επιτροπι ςυντονιςμοφ δεςμεφει τισ ομάδεσ να τθν ενθμερϊνουν κατά τθ
διάρκεια των εργαςιϊν τουσ, ςε χρονικά διαςτιματα που αποφαςίηουν από κοινοφ και
ςε κάκε ενθμζρωςθ ςυμπλθρϊνουν ζνα δελτίο προόδου, όπου διαπιςτϊνεται θ πορεία
των εργαςιϊν και παρζχεται ανατροφοδότθςθ.
γ. Εμπλοκι των μακθτών ςτθν εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και δζςμευςι
τουσ για τθν τιρθςι του
Η ςυντονιςτικι επιτροπι παρακολουκεί τθν πορεία των μακθτικϊν ομάδων εργαςίασ με
τον ίδιο τρόπο, όπωσ παρακολουκεί και ςυντονίηει και τα λοιπά μζλθ των ομάδων
(εκπαιδευτικοφσ – γονείσ)
Ομάδα Εργαςίασ – Θζμα – Χρονικά Όρια – Παραδοτζο. Δελτίο Προόδου τθρείται και για
τισ εργαςίεσ των μακθτικϊν ομάδων εργαςίασ.
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Η2. Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
τόχοσ 1: Αποδοχι από όλουσ ενόσ πλαιςίου αρχϊν που διζπουν τθν κακθμερινι
λειτουργία του ςχολείου.
τόχοσ 2: Εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του χολείου.
τόχοσ 3: Εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και
δζςμευςι τουσ για τθν τιρθςι του.
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