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……………………… …………………………. ΣΧΟΛΕΙΟ …………………………. 

 

*** 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ  

 

*** 

 

 

 

[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ] 

 

 

 

 

 

 
Το σχολείο μας καινοτομεί και ανθεί 

σε ανθρώπους με ανθρώπους για ανθρώπους, 
καθώς σηκώνει το πανί με όλους τους τρόπους 

ώσπου να βρει στο μέλλον ορίζοντα μακριά εκεί… 
του Βασιλείου Αναγνώστου 

 
 

*** 
…………………………….., Σχολικό Έτος ………-………… 
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…….  ……………………….. ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………. - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ………..-…………… 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις  του ΥΠΑΙΘ:  

 ............................................. 

 τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ. ..................................... (ΦΕΚ ............/............, 

τ.........),  

 την αριθμ. πρωτ. εγκύκλιο ................................................,  

 τον αριθμό του μαθητικού δυναμικού και την προτεραιότητα διασφάλισης των 

όρων της υγείας και της ασφάλειάς των  

 τη δομή του κτιρίου και των χώρων του σχολείου μας 

 

Καταρτίστηκε η ακόλουθη Πολιτική Εφημεριών του σχολείου μας. 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ: Oι εφημερεύοντες έχουν το γενικό πρόσταγμα την ημέρα της εφημερίας. Η 

επιτήρηση των μαθητών γίνεται σε καθημερινή βάση με μεγάλη προσοχή και 

υπευθυνότητα από τρεις εκπαιδευτικούς. Δύο εκπαιδευτικοί εφημερεύουν στο προαύλιο 

και ο/η τρίτος/-η στο ισόγειο του κτιρίου.  

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

 Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί προσέρχονται στις ………. και αποχωρούν μετά τη 

λήξη των μαθημάτων, αφού βεβαιωθούν ότι έφυγαν όλοι οι μαθητές. 

 

 Ένας από τους τρεις εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς ανοίγει την καγκελόπορτα του 

προαυλίου επί της οδού ………………………….. . Ο/Η ίδιος/-α εκπαιδευτικός παραμένει στην 

πόρτα εισόδου του προαυλίου και επιτηρεί μαζί με το/τη δεύτερο/-η εφημερεύοντα/-ουσα 

εκπαιδευτικό την κίνηση των μαθητών στο προαύλιο.  

 

 Στις 08.10 ο τρίτος εφημερεύων εκπαιδευτικός περιφέρεται στο ισόγειο του κτιρίου 

και ελέγχει τις κινήσεις των μαθητών και των γονέων προς τις τουαλέτες, το κυλικείο και τις 

σκάλες προς τους ορόφους. Ο ίδιος κτυπά το κουδούνι για την προσευχή και την έναρξη 

των μαθημάτων. 
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 Στις 08.15 ο/η εκπαιδευτικός που άνοιξε το λουκέτο παραμένει στην εξωτερική 

πόρτα μέχρι το τέλος της προσευχής οπότε και κλειδώνει το λουκέτο. Κλειδώνοντας το, 

μεριμνά να μην αφήνει κενό η αλυσίδα ώστε τα δύο κλειστά φύλλα της καγκελόπορτας να 

μην επιτρέπουν στα παιδιά να περνούν  ανάμεσα από αυτά και βρεθούν στο δρόμο. Τέλος, 

ο/η εκπαιδευτικός του ισογείου κλείνει αλλά δεν κλειδώνει τις δύο πόρτες του κτιρίου που 

οδηγούν στο προαύλιο. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ, ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ, οι 

εφημερεύοντες καθοδηγούν μαθητές και συνοδούς τους να αποθέσουν την τσάντα των 

μαθητών/-τριών έξω από την πόρτα της αίθουσάς τους. Η προσευχή πραγματοποιείται 

μέσα στην αίθουσα.  

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

 Όταν κτυπά το κουδούνι, όλα τα παιδιά κατεβαίνουν με ηρεμία στο προαύλιο, 

εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, με ευθύνη των εκπαιδευτικών της ώρας που 

δίδασκαν τα παιδιά πριν από κάθε κουδούνι και όχι των εφημερευόντων. Οι εκπαιδευτικοί 

κλειδώνουν την πόρτα της αίθουσας, αφού βεβαιωθούν ότι δεν έμεινε κανένα παιδί μέσα 

στη τάξη και ότι έχουν κλείσει τα φώτα και κάθε ηλεκτρική πηγή για να μην σπαταλάται 

ηλεκτρική ενέργεια. 

 

 Όταν όλα τα παιδιά βρίσκονται στο προαύλιο, δύο εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί 

βρίσκονται σε επιτήρηση στην αυλή και ο άλλος μέσα στο κτίριο. 

 

 Ο ένας από τους δύο εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στο προαύλιο επιτηρεί τους 

χώρους στον κήπο και τα κάγκελα ανατολικά (δίπλα στην εργατική πολυκατοικία) και ο 

άλλος εφημερεύων επιτηρεί τους χώρους στο γήπεδο μπάσκετ και τα κάγκελα δυτικά επί 

της οδού .................................  

 

 Ο/Η εφημερεύων/-ουσα εκπαιδευτικός στο ισόγειο, με τα πολύχρωμα κλειδιά 

εφημερίας  που βρίσκονται στην κλειδοθήκη του γραφείου των εκπαιδευτικών επιτηρεί 

τους χώρους μπροστά στο κυλικείο και δεν επιτρέπει να περνούν για να παίξουν στο 

υπόγειο, στους πάνω ορόφους, πίσω από τις πόρτες κινδύνου απέναντι από το κυλικείο, 

στις τουαλέτες ή την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Ακόμη, ελέγχει εάν ορισμένοι μαθητές 

προκαλούν φθορές ή ασκούν εκφοβισμό σε μεμονωμένους μαθητές/-τριες στις τουαλέτες. 

Τέλος, φροντίζει ώστε όλα τα παιδιά τηρούν τη σειρά αναμονής στο κυλικείο με ησυχία.    
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 Φροντίδα όλων των εφημερευόντων είναι να ελέγχουν εάν:  

01. εξωσχολικό/-ά άτομο/-α πλησιάζει μαθητή/-τρια με άδηλο σκοπό, 

02. παιδί ή παιδιά υφίστανται σχολικό εκφοβισμό ή επιθετικότητα από άλλα παιδιά, 

03. παιδί έχει τραυματιστεί και σε ποιο βαθμό,  

04. επιλύονται οι διαφορές μεταξύ μαθητών, 

05. οι μαθητές τρώνε στον χώρο της αυλής ή αλλού και έχουν κάποιο πρόβλημα, 

06. δεν επιτρέπουν την έξοδο σε κανένα παιδί δίχως τη συνοδεία του γονέα/κηδεμόνα. 

Ακόμη, οι εφημερεύοντες  

07. απαγορεύουν παιχνίδια με την μπάλα στα  διαλείμματα, 

08. κρίνουν τυχόν τραυματισμό ως επείγοντα ή συμπεριφορά μαθητή/-των ως 

παραβατική και συνοδεύουν το/την μαθητή/-τρια στον/στην εκπαιδευτικό της τάξης που 

ανήκει για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να επιληφθεί του τραυματισμού ή της 

επικίνδυνης συμπεριφοράς και 

09. ζητούν από τους μαθητές να καθαρίσουν κοινόχρηστους χώρους. 

 

 Το κουδούνι κτυπά ο/η εφημερεύων/-ουσα στο ισόγειο του κτιρίου. 

 

 Κάθε φορά που κτυπά το κουδούνι λήξης του διαλείμματος κάθε εκπαιδευτικός με 

ευθύνη του/της πρέπει να βρεθεί στις γραμμές σύνταξης των μαθητών κάθε τάξης για να 

συνοδέψουν τους μαθητές στην αίθουσα όπως συμβαίνει πριν από την πρωινή προσευχή. 

 

 Τα παιδιά επιτηρούνται από τους/τις εφημερεύοντες/ουσες εκπαιδευτικούς κάθε 

εργάσιμη ημέρα: 

· από τις .......... έως τις ............. 

· από τις .......... έως τις ............. 

· από τις .......... έως τις ............. 

· από τις .......... έως τις ............. και 

· από τις .......... έως τις .............. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ, ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ, οι 

εφημερεύοντες κατανέμονται ως εξής: 

 ένας/μία στο ισόγειο (ανατολική είσοδος, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 

διάδρομος και δυτική είσοδος) επιτηρώντας τους μαθητές/-τριες των τάξεων Α’ και Β’ 
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 ένας/μία στο διάδρομο του πρώτου ορόφου επιτηρώντας τους μαθητές/-τριες των 

τάξεων Γ’ και Δ’ 

 ένας/μία στο διάδρομο του δευτέρου ορόφου επιτηρώντας τους μαθητές/-τριες 

των τάξεων Ε’ και ΣΤ’.  

 Οι εκπαιδευτικοί υποδεικνύουν σε όλα τα παιδιά να φορέσουν τα πανωφόριά τους, 

να πάρουν ό,τι βρώσιμο φέρουν μαζί τους και να βγουν όλα έξω από την αίθουσά τους. 

 Όλες οι πόρτες των αιθουσών κλειδώνουν με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού που 

δίδασκε εκεί την προηγούμενη ώρα και παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων. 

 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί της τελευταίας ώρας είναι υπεύθυνοι για την αποχώρηση 

των μαθητών από τις τάξεις όταν χτυπάει το κουδούνι. 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων Α’ και Β’ κατεβαίνουν πέντε λεπτά πριν 

από το σχόλασμα με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών που τους διδάσκουν την τελευταία 

διδακτική ώρα με σειρά και συντάσσονται στο κιόσκι του προαυλίου ανά τμήμα.  

 Η εξώπορτα του σχολείου επί της οδού ...................... ανοίγει με ευθύνη των 

εφημερευόντων μισό λεπτό πριν από το κουδούνι της λήξης του πρωινού προγράμματος 

για να μπουν στο προαύλιο μόνον οι συνοδοί των μαθητών των τάξεων Α΄’ και Β’, 

παραλαμβάνουν τα παιδιά και αποχωρούν μόνον όταν κτυπήσει το κουδούνι του 

σχολάσματος. Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων Α’ και Β’ είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν 

στον καθορισμένο ενήλικο (γονέα/κηδεμόνα) κάθε μαθητή/-τριά τους. 

 Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί είναι στην εξώπορτα του σχολείου κάθε μέρα και 

ελέγχουν την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών. 

 Την ίδια στιγμή, οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

αποχωρούν από την αίθουσά τους αφού έχουν μεριμνήσει για το κλείσιμο των παραθύρων 

και την καθαριότητα του θρανίου τους. Τα παιδιά αυτά κατεβαίνουν από το κλιμακοστάσιο 

προς την πλευρά του κυλικείου. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία όχημα βρίσκεται σταθμευμένο στην είσοδο της πύλης 

του προαυλίου, ζητούν ευγενικά από τον/την οδηγό να το μετακινήσει διότι αυτό 

απαγορεύεται.  

 Η είσοδος των γονέων ή άλλων επισκεπτών στο σχολείο την ώρα των μαθημάτων 

επιτρέπεται ύστερα από συνεννόηση με τη Διεύθυνση ή τον αρμόδιο εκπαιδευτικό. 
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Το πρόγραμμα των εφημεριών βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του 

γραφείου διδασκόντων. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ, ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ, ένας/μία από 

τους εφημερεύοντες (σε κάθε περίπτωση, όχι το ίδιο άτομο το οποίο το πρωί κλείδωσε το 

λουκέτο στην πόρτα του προαυλίου) κατεβαίνει με τους μαθητές του στις ........... και τους 

παρατάσσει στην ανατολική είσοδο εντός του κτιρίου, ξεκλειδώνει το λουκέτο για να μπουν 

οι γονείς των μαθητών των τάξεων Α’ και Β’ και να τους παραλάβουν.  

ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Στο ολοήμερο σχολείο από τις ............... έως τις .............. ισχύουν όλα τα μέτρα ασφάλειας 

και επιτήρησης που ισχύουν και στο κανονικό ωράριο. 

Υπεύθυνοι για την επιτήρηση, ασφάλεια και υγεία των μαθητών είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί 

που βρίσκονται στο σχολείο κατά την διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος. 

Όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν αποχωρήσει από το σχολείο το αργότερο στις ................ 

Οι γονείς πρέπει να παραλαμβάνουν το παιδί τους την προκαθορισμένη ώρα. Αν συμβεί 

κάτι απρόοπτο και αργήσουν πρέπει να ενημερώσουν έγκαιρα το σχολείο στο τηλέφωνο 

..................... ή στο ................... . 

 
 

ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

....... διευθυντ......                                                              Οι εκπαιδευτικοί 
 


