
http://www.gdimitrakopoulos.gr 

 

Άρθρο 12 

Δφημερία 

1. Η εθεκεξία αθνξά ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζέιεπζεο θαη ηεο απνρώξεζήο 

ηνπο από ην ζρνιείν, ηελ ώξα ησλ δηαιεηκκάησλ, ηε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο 

αθεξαηόηεηα, ηνλ έιεγρν θαζαξηόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ θαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ πγηεηλή θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ. 

2. Η νξγάλσζε ηεο εθεκεξίαο ζε θάζε ζρνιείν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε πξαθηηθό ηνπ Σπιιόγνπ 

Δηδαζθόλησλ ζην νπνίν ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο πνπ επηηεξνύληαη, ηνλ 

αξηζκό ησλ εθεκεξεπόλησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο, ηελ εθεκεξία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ή όηαλ επηθξαηνύλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηε ξύζκηζε 

ησλ δεηεκάησλ απηώλ θαη εηδηθόηεξα γηα ηνλ νξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ εθεκεξεπόλησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ιακβάλνληαη ππόςε ε νξγαληθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ, ε έθηαζε θαη ε ηδηνκνξθία ηνπ 

ζρνιηθνύ ρώξνπ θαη ελ γέλεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ. 

3. Σηα πνιπζέζηα ζρνιεία (από 4/ζέζηα θαη πάλσ) νη εθεκεξεύνληεο θαη ην πξόγξακκα ησλ εθεκεξηώλ 

νξίδνληαη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο κε πξάμε ηνπ Σπιιόγνπ Δηδαζθόλησλ. Η θαηάξηηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ εθεκεξηώλ, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ εθεκεξία ζην Οινήκεξν Πξόγξακκα, 

γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Σπιιόγνπ Δηδαζθόλησλ ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ 

Υπνδηεπζπληή, ν νπνίνο θαη έρεη ηελ επνπηεία ηεο εθεκεξίαο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. Τν 

πξόγξακκα ησλ εθεκεξηώλ αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη 

ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξντζηάκελν εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ. 

4. Η εθεκεξία δελ αλήθεη ζηηο ππνρξεσηηθέο εμσδηδαθηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1566/1985 (Α΄ 167) θαη από ηελ ππνρξέσζε άζθεζήο ηεο απαιιάζζνληαη κόλν ν 

Δηεπζπληήο θαζώο θαη ν Υπνδηεπζπληήο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κε απόθαζε ηνπ Σπιιόγνπ 

Δηδαζθόλησλ, κπνξεί λα απαιιαγεί εθπαηδεπηηθόο από ηελ εθεκεξία, όηαλ δηαπηζηώλεηαη όηη ζπληξέρεη 

ιόγνο πνπ δηθαηνινγεί ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ησλ θαζεθόλησλ απηώλ εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

5. Έθηαθηε αληηθαηάζηαζε ή αλαπιήξσζε εθεκεξεύνληνο εθπαηδεπηηθνύ θαη αιιαγή ηεο εκέξαο εθεκεξίαο 

γίλεηαη κόλν από ηνλ Δηεπζπληή ή ηνλ Υπνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Οπνηαδήπνηε αληηθαηάζηαζε, 

αλαπιήξσζε θαη αιιαγή εθεκεξίαο ηεθκεξηώλεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ζην Ηκεξνιόγην Σρνιηθήο Ζσήο. 

6. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκπιεξώλνπλ ην σξάξηό ηνπο ζε δύν (2) ζρνιεία θάλνπλ εθεκεξία κόλν ζην έλα, 

ζε απηό ζην νπνίν δηδάζθνπλ πεξηζζόηεξεο ώξεο. Καζήθνληα εθεκεξίαο δελ αλαηίζεληαη ζε εθπαηδεπηηθνύο 

πνπ δηδάζθνπλ ζε ηξία θαη πεξηζζόηεξα ζρνιεία, όηαλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα από απηά ιεηηνπξγεί ζε ρσξηζηό 

θηίξην. Τα ζπζηεγαδόκελα ζρνιεία αλαθνξηθά κε ηελ αξκνδηόηεηα ηεο εθεκεξίαο ζεσξνύληαη σο έλα 

ζρνιείν. 

7. Σηα νιηγνζέζηα ζρνιεία, λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία (1/ζεζηα, 2/ζεζηα θαη 3/ζεζηα) εθεκεξεύνληεο 

είλαη όζνη νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

8. Τα ζρνιεία πνπ ζπιιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 θαηαξηίδνπλ θνηλό πίλαθα εθεκεξεπόλησλ, 

ώζηε όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, αλεμάξηεηα από ην ζρνιείν ζην νπνίν αλήθνπλ, λα 

πξαγκαηνπνηνύλ ηνλ ίδην εβδνκαδηαίν αξηζκό εθεκεξηώλ. Η επηηήξεζε γίλεηαη ρσξίο δηάθξηζε γηα όινπο 

ηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα από ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνύλ. 

9. Υπεύζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ώξαο είλαη ν εθπαηδεπηηθόο 

πνπ δηδάζθεη ηε ζπγθεθξηκέλε ώξα. Ο εθπαηδεπηηθόο εηζέξρεηαη ζηελ αίζνπζα καδί κε ηνπο καζεηέο θαη 

κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο εμέξρεηαη από απηή όηαλ έρνπλ απνρσξήζεη όινη νη καζεηέο, ζπλνδεύνληαο 

ηνπο καζεηέο ζην πξναύιην. 

10. Η απνρώξεζε ησλ καζεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ ηεο ηάμεο. 

Απνρώξεζε καζεηή από ην ζρνιείν πξηλ ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ γίλεηαη κόλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηώζεηο θαη εθόζνλ έρνπλ ιεθζεί όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ (ελεκέξσζε θαη 

ζύκθσλε γλώκε γνλέσλ ή θεδεκόλσλ, εμαζθάιηζε ζπλνδείαο καζεηώλ κε επζύλε ησλ γνλέσλ). 
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ΑΡΘΡΟ 18 

Β. Γημοτικά 

1. Τν θαζεκεξηλό εκεξήζην ζρνιηθό πξόγξακκα αξρίδεη κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ ηελ ώξα πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΕΩΠ. Σην Δεκνηηθό Σρνιείν νη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί εθεκεξίαο 

ππνδέρνληαη ηνπο καζεηέο ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ θαη νη γνλείο-ζπλνδνί απνρσξνύλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξόλνπ ηεο πξνζέιεπζεο ησλ καζεηώλ δελ παξεπξίζθεηαη ρσξίο άδεηα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαλείο 

εθηόο ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Τελ ώξα πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΕΩΠ, κεηά ην ερεηηθό ζήκα 

(θνπδνύλη), κε επζύλε ησλ εθεκεξεπόλησλ θιείλεη ε είζνδνο θαη νη καζεηέο ζπγθεληξώλνληαη θαηά 

ηκήκαηα ή ηάμεηο ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρώξν θαη ηα ηκήκαηα ή ηηο ηάμεηο επηηεξνύλ νη δηδάζθνληεο ζε απηά 

ηελ 1ε δηδαθηηθή ώξα. Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη θνηλή πξνζεπρή ησλ 

καζεηώλ θαη ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ κε επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

εθεκεξεύνπλ. Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ άιινπ δόγκαηνο ζηελ θνηλή πξνζεπρή δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Ο 

Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ ή δηδάζθσλ εθπξνζσπώληαο ηνλ Σύιινγν Δηδαζθόλησλ 

πξνβαίλεη ζε πηζαλέο αλαθνηλώζεηο-νδεγίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε 

καζεηηθή δσή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κέξαο ή θαη ζε γεληθόηεξα ζέκαηα. 

2. Μεηά ην πέξαο ηεο πξσηλήο ζπγθέληξσζεο νη καζεηέο θαηά ηκήκαηα θαη νξγαλσκέλα θαηεπζύλνληαη ζηηο 

αίζνπζέο ηνπο ζπλνδεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δηδάζθνπλ ηελ 1ε ώξα. Με ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ 

ζύκθσλα κε ην σξνιόγην πξόγξακκα, νη καζεηέο θαηά ηκήκαηα θαη νξγαλσκέλα θαηεπζύλνληαη ζηελ έμνδν 

ηνπ ζρνιείνπ ζπλνδεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δηδάζθνπλ ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ώξα. 

3. Με ζθνπό λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαη λα απνηξέπεηαη ε αλαίηηα είζνδνο θαη έμνδνο 

απηώλ από ηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο θαη ε είζνδνο αηόκσλ πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, νη ζύξεο εηζόδνπ-εμόδνπ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ παξακέλνπλ θιεηζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κε επζύλε ησλ Δηεπζπληώλ ή Πξντζηακέλσλ ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ. Καλέλα άηνκν πιελ 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ δε κπνξεί λα παξακέλεη εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπιιόγνπ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, αλεμάξηεηα αλ ηνπο έρεη δηαηεζεί ή όρη εηδηθόο ρώξνο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο. 
 


