
      Λυκόβρυση 17.9.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Κανονισμός εφημερίας.   

 

Για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση των μαθητών ορίζεται και υπογράφεται ο 

παρακάτω κανονισμός εφημερίας του 1ου Δημ. Σχ. Λυκόβρυσης. 

 

Προσέλευση εφημερευόντων: 07:55. 

 

Άνοιγμα των εισόδων επί των οδών α) Αγ. Βαρβάρας και β) Αργύρη 08:00, και 

επιτήρηση αυτών μέχρι τις 08:15. 

 

Ένας από τους εφημερεύοντες επιτηρεί την είσοδο της Αγ. Βαρβάρας, ένας την 

είσοδο της Αργύρη και τουλάχιστον ένας βρίσκεται στο προαύλιο.  

 

Οι μαθητές/τριες τοποθετούν τις τσάντες τους στον χώρο των διαδρόμων όπως έχει 

γίνει η σήμανση για κάθε τμήμα προσέχοντας ώστε οι τσάντες τους να μην κλείνουν 

τον διάδρομο. Για τους μαθητές που στεγάζονται στο Πέτρινο χρησιμοποιείται ο 

χώρος έξω από τις τάξεις τους.  

 

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν ώστε να είναι ξεκλείδωτη η τραπεζαρία  

κατά την πρωινή προσέλευση την οποία πρέπει να κλειδώσουν αμέσως μετά την 

προσευχή.  
 

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη να παραμένει ανοιχτή η πόρτα 

που οδηγεί στην αυλή που γίνεται η προσευχή καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Σε περίπτωση βροχής η πόρτα αυτή μένει κλειστή μόνο κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων ενώ ανοίγει και πάλι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.  

 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος γονέων ή μαθητών/τριών στις σκάλες και στους ορόφους 

του κτιρίου. 

 

Με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού που επιτηρεί το προαύλιο πραγματοποιείται 

κοινή προσευχή μαθητών/τριών και διδακτικού προσωπικού πριν την έναρξη των 

μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια της προσευχής τα τμήματα επιτηρούν οι διδάσκοντες 

σε αυτά την 1η διδακτική ώρα. Με την ολοκλήρωση της προσευχής τα τμήματα 

αποχωρούν με τη σειρά και με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους. 

 

Με το κουδούνι της έναρξης του διαλείμματος κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να 

μεριμνήσει για την έξοδο των μαθητών/τριών από την τάξη, το κλείδωμα της πόρτας 

στην αίθουσα και την απομάκρυνση των μαθητών/τριών της τάξης του από τις 



τουαλέτες του Α΄ ορόφου. Επίσης ο εκπαιδευτικός φροντίζει ώστε να μην υπάρχουν 

αναμμένα φώτα, ανεμιστήρας ή άλλη συσκευή (π.χ. κασετόφωνο, χριστουγεννιάτικα 

λαμπάκια κ.ά.). Για το παραπάνω θα πρέπει να φροντίσει και όταν υπάρχει ενδιάμεση 

αλλαγή ώρας και το τμήμα έχει μάθημα εκτός αίθουσας διδασκαλίας (π.χ. Φυσική 

Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Τ.Π.Ε.).  

 

Με το κουδούνι της λήξης του διαλείμματος κάθε εκπαιδευτικός καθίσταται 

αυτομάτως υπεύθυνος για τους μαθητές/τριες της τάξης στην οποία διδάσκει εκείνη 

την ώρα.  

 

Οι εφημερεύοντες οφείλουν να επιτηρούν όλους τους χώρους του σχολείου και να 

μεριμνούν για την καθαριότητα και την ασφάλειά τους (εντοπισμός και απομάκρυνση 

επικίνδυνων αντικειμένων). Την ημέρα και ώρα που λειτουργεί η βιβλιοθήκη, 

ορίζεται ένας επιπλέον εκπαιδευτικός για την επιτήρηση στον χώρο του Α΄ ορόφου 

και στις σκάλες που οδηγούν στο ισόγειο του νέου διδακτηρίου. Επίσης ορίζεται ένας 

εκπαιδευτικός για την επιτήρηση του παραπάνω χώρου κατά τη διάρκεια του πρώτου 

διαλείμματος.  

 

Δύο από τους εφημερεύοντες πρέπει απαραίτητα να βρίσκονται στο προαύλιο 

μπροστά από τις τάξεις του Πέτρινου διατηρώντας οπτική επαφή και με τον 

προθάλαμο στις τουαλέτες. 

 

Με την λήξη του πρωινού προγράμματος οφείλουν δύο από αυτούς, κατόπιν 

συνεννόησης μεταξύ τους, συνοδεύοντας το τμήμα στο οποίο διδάσκουν να 

ξεκλειδώσουν έγκαιρα τις πόρτες επί των οδών Αγ. Βαρβάρας (κατά προτεραιότητα 

ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει στον α΄ όροφο του νέου διδακτηρίου) και Αργύρη 

(κατά προτεραιότητα ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει σε αίθουσα του «πέτρινου»). 

Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση των μαθητών/τριών πριν από το κουδούνι.  

 

Αν κάποιος μαθητής/τρια παραμείνει στον χώρο του σχολείου μετά τη λήξη των 

μαθημάτων στις 13:15, οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί ειδοποιούν τους γονείς και 

ο μαθητής/τρια παραμένει στο σχολείο, στον υπεύθυνο του ολοήμερου. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα στις αίθουσες του 

Πέτρινου φροντίζουν ώστε με τη λήξη των μαθημάτων να κλειδώσουν και την 

εξωτερική πόρτα του προθάλαμου της τάξης.  

 

Σε περίπτωση βροχής 

 

Κατά την πρωινή προσέλευση, δύο από τους εφημερεύοντες ανοίγουν τις κεντρικές 

εισόδους στο «Πέτρινο» και τις αντίστοιχες τάξεις (υπάρχουν τα ανάλογα κλειδιά στο 

γραφείο διδασκόντων) και παραμένουν μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι στον 

προστατευμένο εσωτερικό χώρο επιτηρώντας τα παιδιά που έρχονται.  

 

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τα παιδιά ότι θα κάνουν διάλειμμα στο διάδρομο του 

ισόγειου και συνεπώς δεν επιτρέπεται να τρέχουν ή να παίζουν με τρόπο που είναι 

επικίνδυνος για τα υπόλοιπα παιδιά.  

 

Όλοι όσοι διδάσκουν στο «Πέτρινο» συνοδεύουν οι ίδιοι τα παιδιά μέχρι την πλαϊνή 

είσοδο στο νέο διδακτήριο. 



 

Ένας από τους εφημερεύοντες επιτηρεί την πόρτα που οδηγεί στο κυλικείο, ένας τη 

σκάλα στο ισόγειο που οδηγεί στους πάνω ορόφους και οι άλλοι τον χώρο που 

κινούνται τα παιδιά.  

 

 

Οι εφημερεύοντες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του προβλεπόμενου διαλείμματος 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 

Έναρξη ωραρίου 08:15 

1ο Διάλειμμα 09:40-10:00 

2ο Διάλειμμα 11:30-11:45 

3ο Διάλειμμα 12:25-12:35 

Λήξη ωραρίου 13:15 

 

Η ημερήσια εφημερία εκτελείται σε δύο ζώνες. Η πρώτη περιλαμβάνει την 

προσέλευση και το 1ο διάλειμμα (35΄) και η δεύτερη το 2ο και το 3ο διάλειμμα και την 

αποχώρηση (30΄). Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει καθήκοντα εφημερίας δύο ζώνες 

(όχι απαραίτητα τις ίδιες) την εβδομάδα. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι έχουν αναλάβει καθήκοντα εφημερίας σε άλλη σχολική μονάδα.  

  

Αναπλήρωση εφημερευόντων 

 

Σε περίπτωση απουσίας κάποιου/ας από τους εφημερεύοντες η αναπλήρωσή του/της 

γίνεται με βάση τον αλφαβητικό κατάλογο των εκπαιδευτικών που εκτελούν 

καθήκοντα εφημερίας και τη δυνατότητα αναπλήρωσης της συγκεκριμένης ζώνης.   


