
   
 

 

Παράρτημα 8: Ρυθμίσεις  για τις επιτηρήσεις για το διάστημα από το άνοιγμα του σχολείου 
(2020) και μέχρι νεοτέρας  (Απόφαση της Σχολικής Εφορείας της 26.05.20) 
 
 
1. Βασικές αρχές για την άσκηση των επιτηρήσεων 

 

Το διδακτικό προσωπικό ασκεί τις επιτηρήσεις με προσοχή και ακρίβεια. 
 

Το διδακτικό προσωπικό καλύπτει όλο το πεδίο της επιτήρησής του και κάνει την παρουσία του αισθητή, 
επεμβαίνοντας αμέσως σε περίπτωση επικίνδυνης ή εσφαλμένης συμπεριφοράς από τους μαθητές. Ειδική 
προσοχή πρέπει να δίνεται στο θέμα της υποχρεωτικής απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των μαθητών, 
του παιχνιδιού με μπάλα καθώς και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν σωματική επαφή. 
 

Σε περίπτωση που ένας καθηγητής γνωρίζει εκ των προτέρων ότι κωλύεται να πραγματοποιήσει την 
επιτήρησή του, ζητάει από τον υπεύθυνο αντικαταστάσεων να βρει αντικαταστάτη. Σε περίπτωση που 
κάποιος διδάσκων παρουσιάσει κάποιο κώλυμα την τελευταία στιγμή, ζητάει από κάποιον συνάδελφό του 
να τον αντικαταστήσει και ενημερώνει εκ των υστέρων τον υπεύθυνο αντικαταστάσεων για αυτήν την 
αλλαγή. Οι καθηγητές παρακολουθούν τις αντικαταστάσεις των επιτηρήσεων στο  πρόγραμμα 
αντικαταστάσεων.  
 
 
2. Κανόνες για την υποστήριξη των επιτηρήσεων  

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί προτρέπουν τους μαθητές να φορούν τις μάσκες τους στο τέλος της κάθε διδακτικής 
ώρας και κατά τη διάρκεια της αποχώρησής τους από την τάξη. Στο δεύτερο και τρίτο μεγάλο διάλειμμα 
καθώς και μετά το τέλος του μαθήματος, οι διδάσκοντες αποχωρούν από την τάξη μετά από τον τελευταίο 
μαθητή. Προσέχουν κατά την αποχώρησή τους να είναι ανοιχτά τα παράθυρα, ώστε να αερίζεται η αίθουσα. 
Φροντίζουν να παραμένουν ανοιχτές οι πόρτες των αιθουσών, ώστε να μπορούν οι μαθητές μετά το τέλος 
του διαλείμματος να μπαίνουν απευθείας στην τάξη τους και να μην δημιουργείται συγχρωτισμός έξω από 
αυτήν. Οι καθηγητές συνοδεύουν τους μαθητές κατά την έξοδό τους από την τάξη μέχρι τις πόρτες εξόδου 
και φροντίζουν για την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου. Αυτό διευκολύνει πολύ την επιτήρηση του κτιρίου 
από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Οι μαθητές που βρίσκονται στον πρώτο όροφο του κτιρίου C του 
σχολείου αποχωρούν από την έξοδο 1, ενώ οι μαθητές του κτιρίου C, που βρίσκονται στο ισόγειο 
αποχωρούν από την πλαϊνή έξοδο/έξοδο κινδύνου. Οι μαθητές του πρώτου ορόφου του κτιρίου D 
αποχωρούν από το κτίριο μέσω της εξόδου που οδηγεί στον στίβο, ενώ οι μαθητές του ισογείου του κτιρίου 
D μέσω της πλαϊνής εξόδου προς την πέργκολα. Μετά την τελευταία ώρα του μαθήματος οι καθηγητές 
πρέπει να προσέχουν, ώστε οι καρέκλες να είναι πάνω στα θρανία και να μην υπάρχουν απορρίμματα στο 
πάτωμα ή στα θρανία. Μετά το τέλος της τελευταίας ώρας, οι καθηγητές συνοδεύουν τους μαθητές στις 
εξόδους  του κτιρίου. 
 

Απαγορεύεται οι εκπαιδευτικοί να δίνουν τα κλειδιά τους στους μαθητές, ακόμα και όταν αυτοί πρέπει να 
πάρουν κάτι από την αίθουσα ή να ανοίξουν κάποια πόρτα. Εάν οι καθηγητές ανοίξουν την αίθουσα της 
τάξης για μεμονωμένους μαθητές, περιμένουν μέχρι αυτοί να αποχωρήσουν από την αίθουσα. 
 

Παρακαλούνται όλοι οι καθηγητές να βρίσκονται στις αίθουσές τους λίγα λεπτά πριν την έναρξη του 
μαθήματος, έτσι ώστε να ελέγχουν τις αποστάσεις μεταξύ των μαθητών.  
 

Όλοι οι καθηγητές φέρουν ευθύνη για τους μαθητές που παραμένουν στο χώρο της αυλής και μετά το πέρας 
των μαθημάτων τους και επεμβαίνουν εάν παρατηρήσουν επικίνδυνη ή ενοχλητική συμπεριφορά καθώς 
και μη τήρηση των αποστάσεων. 
 



  

   

 

3. Γενικοί κανόνες για τους μαθητές. 
Σκοπός των μικρών διαλειμμάτων είναι η αλλαγή τάξης και η μετάβαση στην τουαλέτα. Δεν επιτρέπονται 
κατά τη διάρκεια των μικρών διαλειμμάτων το παιχνίδι και η άσκοπη περιφορά στους διαδρόμους. 
Οι χώροι  στους οποίους μπορούν να κάνουν διάλειμμα οι μαθητές των τάξεων 5-9 είναι η αυλή καθώς και 
τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ.  
 

Οι χώροι  στους οποίους μπορούν να βρίσκονται οι μαθητές των τάξεων 10-12 κατά την ώρα των 
διαλειμμάτων είναι όλος ο διάδρομος του στίβου και μέχρι το σκάμμα των αλμάτων. Η πρόσβαση στους 
υπόλοιπους χώρους του σχολικού συγκροτήματος δεν επιτρέπεται για τους μαθητές αυτούς. 
 

Οι έξοδοι κινδύνου των τομέων C και D χρησιμοποιούνται ως πόρτες εξόδου για τα διαλείμματα και για την 
αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο.  
 

Τα παιχνίδια με την μπάλα απαγορεύονται. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν μπάλες μαζί τους στο 
σχολείο. Εάν βρεθούν μπάλες, αυτές θα μαζεύονται και θα φυλάσσονται σε χώρους του σχολείου.  
 

Δεν θα πραγματοποιείται μάθημα στα εργαστήρια και στην αίθουσα μουσικής. 
 

Η βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή μόνο κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαλειμμάτων. 
  
Το κυλικείο λειτουργεί συγκεκριμένες ώρες για τους μαθητές. Θα πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται οι 
σηματοδοτημένες διαδρομές. Ώρες λειτουργίας: 
 

για τις τάξεις 5-9 :   11.10-11.30 
για τις τάξεις 10-12:  13.05-13.30 
 

Απαγορεύεται η έξοδος από τις σχολικές εγκαταστάσεις χωρίς άδεια.  
 

Απαγορεύεται η χρήση πατινιών (Heelers, Rollerblades κλπ)  και Skateboards σε όλους τους χώρους των 
σχολικών εγκαταστάσεων.  
 

Σε όλους τους χώρους των σχολικών εγκαταστάσεων ισχύει απαγόρευση του καπνίσματος για 
μαθητές/μαθήτριες, γονείς, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.  
 
 
4. Περιοχές επιτήρησης 
 
Για τις τάξεις 5-9: 
 
Είσοδος 1: Οι καθηγητές που επιτηρούν το πρωί, μεριμνούν για την εφαρμογή αντισηπτικού από τους 
μαθητές καθώς και για τη σωστή είσοδό τους στο κτίριο. Στην  πρωινή επιτήρηση συμμετέχει και ένα μέλος 
της διεύθυνσης.  
 
Για τα υπόλοιπα διαλείμματα: Είσοδος 1/κυρίως είσοδος, όλοι οι μαθητές εγκαταλείπουν το κτίριο. 
Απαγορεύεται η παραμονή μαθητών στο φουαγιέ και στον προθάλαμο της αίθουσας εκδηλώσεων. Οι 
μαθητές επιτρέπεται να  επισκέπτονται τις τουαλέτες του ισογείου του κτιρίου C. Προσέχουμε ώστε να μην 
εισέρχονται παραπάνω από δύο μαθητές ταυτόχρονα στις τουαλέτες.  
 
Αυλή: Όλη η μπροστινή πλευρά της αυλής. Κατά την επιτήρηση αυτή είναι σημαντικό οι καθηγητές να μην 
παραμένουν σε μία θέση, αλλά να κινούνται.  
 
Γήπεδα μπάσκετ:  Γήπεδα μπάσκετ και πινγκ-πονγκ. Είσοδος για το νηπιαγωγείο και το φυλάκιο. Είναι 
σημαντικό να μην παραμένουν μαθητές πίσω από το κτίριο του νηπιαγωγείου και να μην παίζουν παιχνίδια 
με μπάλα.  
 
Αθλητικές εγκαταστάσεις 1: Όλο το γήπεδο ποδοσφαίρου. Είναι σημαντικό να μην παίζουν οι μαθητές 



  

   

 

παιχνίδια με μπάλα.  
 
Η είσοδος και  η έξοδος για τους μαθητές που στεγάζονται στο κτίριο C στον πάνω όροφο είναι η είσοδος 1 
(κυρίως είσοδος). Oι μαθητές που στεγάζονται στον κάτω όροφο του κτιρίου C χρησιμοποιούν την πλευρική 
είσοδο-έξοδο.  
 
Για τις τάξεις 10-12: 
 
Είσοδος 2: Οι καθηγητές που επιτηρούν το πρωί, μεριμνούν για την εφαρμογή αντισηπτικού από τους 
μαθητές καθώς και για τη σωστή είσοδό τους στο κτίριο. Στην πρωινή επιτήρηση συμμετέχει και ένα μέλος 
της διεύθυνσης.  
 
Κτίριο D: Προσέχουμε ώστε να μην παραμένουν μαθητές στους διαδρόμους των ορόφων του κτιρίου D. Στη 
συνέχεια, ο καθηγητής που επιτηρεί παραμένει μπροστά από την έξοδο για τον στίβο, στο ισόγειο του 
κτιρίου D. Οι μαθητές επιτρέπεται να επισκέπτονται τις τουαλέτες του ισογείου του κτιρίου D. Προσέχουμε 
ώστε να μην εισέρχονται στις τουαλέτες παραπάνω από δύο μαθητές ταυτόχρονα.  
 
Αθλητικές εγκαταστάσεις 2: Αμφιθέατρο, ταρτάν και περιοχή πίσω από το γυμναστήριο. 
 
Αίθουσα εκδηλώσεων: Οι μαθητές του κτιρίου D επιτρέπεται να επισκέπτονται το κυλικείο μέσω του χώρου 
που βρίσκεται δίπλα από την αίθουσα εκδηλώσεων. Ο καθηγητής που επιτηρεί μεριμνά για την ήρεμη 
πρόσβαση και αναχώρηση των μαθητών από αυτό. Η παραμονή στην αίθουσα εκδηλώσεων απαγορεύεται.  
 
Η είσοδος και  η έξοδος για τους μαθητές που στεγάζονται στο κτίριο D στον κάτω όροφο είναι η πλαϊνή  
είσοδος/έξοδος προς την πέργκολα. Oι μαθητές που στεγάζονται στον πάνω όροφο του κτιρίου D 
χρησιμοποιούν την είσοδο/έξοδο που οδηγεί στον στίβο! 
 
 
5. Ειδικοί κανονισμοί για διαφορετικές ώρες της ημέρας.  
 
α) Επιτηρήσεις πριν την έναρξη του μαθήματος 
 
Η πρωινή προσευχή δεν πραγματοποιείται. 
 
Πριν την έναρξη του μαθήματος και μέχρι τις 7.45 οι μαθητές μπορούν να βρίσκονται στο χώρο της αυλής 
και σε περίπτωση βροχής κάτω από την πέργκολα. Πριν την είσοδό τους οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν 
το αντισηπτικό που βρίσκεται στην είσοδο του σχολείου. Στις 7.45 οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσές 
τους με τάξη και σύμφωνα με τα μέτρα απόστασης που ορίζονται. Οι επιτηρητές φροντίζουν γι’ αυτό. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις θα υπάρχει σηματοδότηση στο πάτωμα των διαδρόμων, η οποία θα υποδεικνύει την 
κίνηση των μαθητών προς τις τάξεις τους.  Οι μαθητές που στεγάζονται στο κτίριο D, χρησιμοποιούν για την 
είσοδό τους στο σχολείο την είσοδο D-Trakt, δίπλα από τον διάδρομο του στίβου, ενώ οι μαθητές που 
στεγάζονται στο κτίριο C, χρησιμοποιούν την κεντρική είσοδο.  
Οι καθηγητές που κάνουν την πρωινή επιτήρηση φροντίζουν για την εφαρμογή αντισηπτικού απ’ όλους τους 
μαθητές και για την οργανωμένη είσοδό τους στο σχολικό κτίριο. Μέλη της διεύθυνσης συμμετέχουν στην 
πρωινή επιτήρηση.  
 
Όλοι οι καθηγητές που έχουν  μάθημα την 1η ώρα θα βρίσκονται από τις 7.45 στις τάξεις και θα φροντίζουν 
για τη σωστή είσοδο των παιδιών σύμφωνα με τους κανόνες των αποστάσεων.  
 
Λόγω αυτής της ελεγχόμενης και εναρμονισμένης με τα νέα μέτρα εισόδου των παιδιών στις τάξεις, αλλά 
και λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής αντισηπτικού, το μάθημα της 1ης ώρας μπορεί να ξεκινά το αργότερο 
μέχρι τις 8.15. 
 



  

   

 

β) 1ο  Διάλειμμα 9.30-9.40 (10λετπο) 
 
Τάξεις 5-9: Οι μαθητές παραμένουν στην τάξη τους ή μεταβαίνουν μόνο στη μεγάλη αυλή. Ένας επιτηρητής 
στο κτίριο C ανά όροφο, ένας επιτηρητής στην αυλή και ένας ανά όροφο στις τουαλέτες.  
 
Τάξεις 10-12: Οι μαθητές παραμένουν στην τάξη τους ή στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων 2. Ένας 
επιτηρητής στους διαδρόμους του κτιρίου D (πάνω και κάτω), ένας επιτηρητής στο χώρο των αθλητικών 
εγκαταστάσεων 2 καθώς και ένας ανά όροφο στις τουαλέτες.  
  
Οι επιτηρητές στις τουαλέτες προσέχουν, ώστε να μην εισέρχονται πάνω από δύο μαθητές ταυτόχρονα.  
 
γ) 2ο Διάλειμμα 11.10-11.30 (20λεπτο) 
 
Τάξεις 5-9: Οι μαθητές παραμένουν στην αυλή. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για βόλτα ή 
απλή παραμονή σε αυτές. Οι αθλητικές δραστηριότητες απαγορεύονται, λόγω της υποχρεωτικής τήρησης 
των αποστάσεων. Τέσσερις επιτηρητές (Αθλητικές εγκαταστάσεις 1, γήπεδα μπάσκετ, αυλή, είσοδος 1). Ο 
επιτηρητής της εισόδου 1 προσέχει, ώστε να μην εισέρχονται περισσότεροι από δύο μαθητές στις τουαλέτες 
(κτίριο C κάτω). Επιτρέπονται οι αγορές από το κυλικείο.  
 
Τάξεις 10-12: Οι μαθητές παραμένουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις 2. Τρεις επιτηρητές (αθλητικές 
εγκαταστάσεις και κτίριο D. O επιτηρητής του κτιρίου D προσέχει, ώστε να μην εισέρχονται περισσότεροι 
από δύο μαθητές ταυτόχρονα στις τουαλέτες. (Κτίριο D κάτω).  
 
δ) 3ο Διάλειμμα 13.05-13.30 (25λεπτο)  
 
Τάξεις 5-9: Παραμονή στην αυλή. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περίπατο 
ή απλή παραμονή. Οι αθλητικές δραστηριότητες απαγορεύονται, λόγω της υποχρεωτικής τήρησης των 
αποστάσεων. Τέσσερις επιτηρητές (αθλητικές εγκαταστάσεις 1, γήπεδα μπάσκετ, αυλή, είσοδος 1). Ο 
επιτηρητής της εισόδου 1 φροντίζει να μην εισέρχονται περισσότεροι από δύο μαθητές ταυτόχρονα στις 
τουαλέτες (κτίριο C κάτω). 
 
Τάξεις 10-12: Οι μαθητές παραμένουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις 2. Τέσσερις επιτηρητές (αθλητικές 
εγκαταστάσεις 2, κτίριο D και αίθουσα εκδηλώσεων). O επιτηρητής του κτιρίου D προσέχει, ώστε να μην 
εισέρχονται περισσότεροι από δύο μαθητές ταυτόχρονα στις τουαλέτες (Κτίριο D κάτω). Επιτρέπονται οι 
αγορές από το κυλικείο.  
 
ε) Μετά το πέρας των μαθημάτων 
Όλοι οι μαθητές εγκαταλείπουν το κτίριο το συντομότερο δυνατό. Όλοι οι καθηγητές φέρουν ευθύνη για 
τους μαθητές που παραμένουν στο χώρο της αυλής και μετά το πέρας των μαθημάτων τους και επεμβαίνουν 
εάν παρατηρήσουν επικίνδυνη ή ενοχλητική συμπεριφορά καθώς και μη τήρηση των αποστάσεων. 
 
 

6. Συσκευές κινητής τηλεφωνίας στις σχολικές εγκαταστάσεις  
βλ. ό,τι ισχύει έως σήμερα 
 

7. Καθυστέρηση στο μάθημα 
βλ. ό,τι ισχύει έως σήμερα. 


