
Γ/1301/27-03-1980 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την καταχώρηση ή μη απουσιών μαθητών στις περιπτώσεις α) που πραγματοποιείται 
από το Σχολείο περίπατος ή εκδρομή ημερήσια και απουσιάζουν και καθηγητές και β) που απουσιάζει καθηγητής και δεν 
διδάσκεται το μάθημα του, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 

1. Στην περίπτωση περιπάτου του σχολείου οι απουσίες υπολογίζονται στο ακέραιο, γιατί, εξυπακούεται, ότι την έλλειψη 
των απόντων καθηγητών καλύπτουν οι παρόντες συνάδελφοι τους, οι οποίοι επωμίζονται την ευθύνη όλων των μαθητών 
του σχολείου, που πραγματοποιεί τον περίπατο. 
Όταν όμως πραγματοποιείται ημερήσια εκδρομή, στην περίπτωση που απαιτείται δήλωση του κηδεμόνα για τη συμμετοχή
του μαθητή σ` αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα περί σχολικών εκδρομών εγκύκλιο αρ. 236.1 /1/ 38597/1.4.1978, δεν 
καταχωρίζονται οι απουσίες σε όσους προσκομίσουν δήλωση αρνητική. 

2. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιου 
μαθήματος, λόγω απουσίας του καθηγητή, οι απόντες μαθητές θα παίρνουν 
κανονικά τις απουσίες εφόσον η τάξη ή το τμήμα τους απασχολήθηκε από άλλο 
καθηγητή, υπό την προϋπόθεση, ότι ο απασχολήσας καθηγητής θα μονογράφει 
στην οικεία στήλη του ημερήσιου Δελτίου Απουσιών με την παρατήρηση 
"απασχόληση"

Δ2/76188/29-06-2009 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις απαλλαγές πολύτεκνων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης από 
εξωδιδακτικές εργασίες

Απαντώντας στο από 15-06-09 ερώτημά σας, σχετικά με την υπ` αρ. 20203/Δ2/25-2-2005 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που 
αφορά στις διευκολύνσεις-απαλλαγές των πολύτεκνων εκπαιδευτικών από τις εξωδιδακτικές εργασίες, σας διευκρινίζουμε
ότι: 

Πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί θεωρούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) τέκνα και οι προβλεπόμενες από την 
παραπάνω εγκύκλιο απαλλαγές εφαρμόζονται, μόνο όταν και τα τέσσερα τέκνα είναι ανήλικα είτε φοιτούν είτε δε φοιτούν 
σε σχολεία της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης. 

Επιπλέον σημειώνουμε ότι η απαλλαγή των πολύτεκνων εκπαιδευτικών από 

εξωδιδακτικές εργασίες σε ορισμένα σχολεία δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους 

λόγω μη ικανού αριθμού εκπαιδευτικών να εκτελέσουν τα εξωδιδακτικά τους καθήκοντα όπως επίβλεψη 

-επιτήρηση των μαθητών, εφημερίες, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, οργάνωση εορταστικών, αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων , κ.ά. 

Ως εκ τούτου οι απαλλαγές των πολυτέκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες δε δύναται να εφαρμοστούν 
παρά μόνο στην παραπάνω περίπτωση. 



Γ1/776/28-09-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Εφημερία Εκπαιδευτικών - Επιτήρηση μαθητών

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και επισημάνσεις που διατυπώνονται για τα 
παραπάνω θέματα σας κάνουμε γνωστό ότι η εφημερία των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας 

των σχολείων και ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ΠΔ 20/98, ο 
έλεγχος σχολαστική εφαρμογή των οποίων αποτελεί καθημερινή 
υποχρέωση του διευθυντή του σχολείου. 
Επισημαίνουμε ότι κατά την σύνταξη των κανόνων εφημερίας ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να συμβουλευτεί 
ενδεικτικό πίνακα που περιλαμβάνεται σε προγενέστερη απόφαση και ίσχυε πριν από την έκδοση του ΠΔ 201/98, ο 
οποίος (πίνακας) έχει ως εξής: 

"Ενδεικτικός πίνακας κανόνων εφημερίας": 

(1) Οι εφημερεύοντες προσέρχονται στο σχολείο 15` πριν την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν 5` μετά την λήξη 
αφού φύγουν όλοι οι μαθητές. 

(2) Ελέγχουν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και της αυλής. 

(3) Φροντίζουν για την σύνταξη των μαθητών στην πρωινή προσευχή. 

(4) Είναι αρμόδιοι για την τήρηση του ωραρίου διδασκαλίας και των διαλειμμάτων (κουδούνι). 

(5) Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αποχώρηση όλων των μαθητών από τις αίθουσες κατά τα 
διαλείμματα και κατά την λήξη του διδακτικού ωραρίου. 

(6) Επιτηρούν τους μαθητές στα διαλείμματα κατανέμοντας μεταξύ των (οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί) τους χώρους, 
ώστε να υπάρχει παντού επίβλεψη, η οποία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών. 

(7) Ελέγχουν τον αύλειο χώρο, ώστε να αποτρέπεται η προσέγγιση ή η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με την 
σχολική κοινότητα και δεν είναι δικαιολογημένη η εκεί παρουσία τους. 

Φ3/160/Γ1/187/17-02-1997 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 170 τ. Β΄

Έλεγχος φοίτησης και επιτήρηση μαθητών - Εφημερίες εκπ/κών

3. Εφημερεύοντες 

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 ενημέρωση του. 

Κατάσταση εφημερίας μπορεί να γίνει για όλο το σχολικό έτος ή για μικρότερο χρονικό διάστημα. Αντικατάσταση 
εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από το διευθυντή 
του σχολείου. 



Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ. Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) 

Άρθρο 36

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων 

25. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή 
καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Διευθυντή. 

Άρθρο 29

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των Διδασκόντων 

8. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας 
εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή 
αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό. 

18726/22-02-1978 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

Οι κατά την παρ. 1 του Αρ.27 του Ν.309/76 Γυμνασιάρχες και Λυκειάρχες έχουν τα ακόλουθα 
καθήκοντα

.12. Φροντίζουν σε περίπτωση απουσίας καθηγητών να απασχολείται η τάξη 
του από τον εφημερεύοντα ή άλλον διαθέσιμο καθηγητή ή από τον 
υποδιευθυντή. 

Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 



Άρθρο 24

Πίστη στο Σύνταγμα 

Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και 
αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία. 

Άρθρο 25

Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών 

1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του 
ενεργειών. 

2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν 
όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, 
να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο 
υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν. 
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