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Άρθρο 13, παρ. 2 του Π.∆τος 201/98

Εφηµερεύοντες - Επιτήρηση µαθητών

α. Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφηµερεύοντες και καθορίζονται
τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητές τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο
γραφείο του διευθυντή και στο γραφείο των εκπ/κών. Κατά τη σύνταξη των κανόνων
εφηµερίας δίνεται προτεραιότητα στην επιτήρηση και τη µέριµνα για την προστασία και
τη σωµατική ακεραιότητα των µαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων
και σε ό,τι έχει σχέση µε την υγιεινή και την ασφάλειά τους. Επίσης ορίζεται ο χρόνος
προσέλευσης των εφηµερευόντων, που δεν µπορεί να είναι µικρότερος των δεκαπέντε
( 15') λεπτών πριν την έναρξη των µαθηµάτων, καθώς και ο χρόνος αναχώρησής τους.
β. Η κατάσταση µε τα ονόµατα των εφηµερευόντων δεν υπόκειται σε έγκριση από τις
προϊστάµενες αρχές του σχολείου, αλλά µπορεί να περιλαµβάνεται στο ωρολόγιο
πρόγραµµα που υποβάλλεται στο σχολικό σύµβουλο για ενηµέρωσή του. Κατάσταση
εφηµερίας µπορεί να γίνει για όλο το σχολικό έτος ή για µικρότερο χρονικό διάστηµα.
Αντικατάσταση εφηµερεύοντας και αλλαγή της ηµέρας εφηµερίας γίνεται µόνο από το
διευθυντή του σχολείου.
γ. Η εφηµερία δεν ανήκει στις πρόσθετες υπηρεσίες (παράγραφος 8, άρθρο 13του Ν.
1566/85) και απ' αυτή απαλλάσσονται µόνο ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του
σχολείου και όσοι αναφέρονται στο εδάφιο στ αυτής της παραγράφου. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, µπορεί να απαλλαγεί εκπ/κός από
την εφηµερία, όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν τou επιτρέπει να εκτελεί τα
ειδικά αυτά καθήκοντα.
δ. Ο αριθµός των εφηµερευόντων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων. Για τον
ορισµό του λαµβάνεται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθµός των µαθητών, η
έκταση και η ιδιοµορφία του σχολικού χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής
επιτήρηση των µαθητών.
ε. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των µαθητών στο
προαύλιο την ώρα των διαλειµµάτων, εφαρµόζεται ειδικό πρόγραµµα εφηµερίας που
περιλαµβάνει και επιτήρηση κατά όροφο.
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στ. Οι εκπ/κοί που συµπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφηµερία
µόνο στο ένα, σ’ αυτό που είναι οργανικά τοποθετηµένοι. Καθήκοντα εφηµερίας δεν
ανατίθενται σε εκπ/κούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν
τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.
ζ. Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του
παρόντος Π.∆., καταρτίζουν κοινό πίνακα εφηµερευόντων, ώστε όλοι οι εκπ/κοί του
συγκροτήµατος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγµατοποιούν
τον ίδιο εβδοµαδιαίο αριθµό εφηµεριών. Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους
τους µαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο που φοιτούν.
η. Αποχώρηση µαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης
γίνεται µόνο µετά από συνεννόηση του διευθυντή ή του δασκάλου της τάξης µε τους
γονείς ή κηδεµόνες.
θ. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των µαθητών µέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός
που διδάσκει τη συγκεκριµένη ώρα. Γι' αυτό εισέρχεται στην αίθουσα µαζί µε τους
µαθητές και µετά το τέλος του µαθήµατος εξέρχεται απ' αυτή όταν έχουν αποχωρήσει
όλοι οι µαθητές.
ι. Από το δάσκαλο της τάξης µπορούν να οριστούν επιµελητές. Ο αριθµός των
επιµελητών και τα καθήκοντά τους καθορίζονται µετά από συνεργασία του δασκάλου
και των µαθητών.
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