
ΧΩΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Α/Α ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1
ος ΦΛΩΡΟΥ ΨΥΡΡΑΣ ΣΙΑΡΑΚΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ

2ος ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΟΥΛΩΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΙΑΡΑΚΑΣ

3
ος ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΧΟΛΕΒΑ ΨΥΡΡΑΣ ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΒΑΡΝΑΣ

1
ος ΚΟΥΤΟΥΔΗ ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ

2
ος ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΤΣΟΛΑΚΗ ΦΛΩΡΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ

3
ος ΜΕΡΤΖΟΥ ΝΤΑΓΚΑΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΙΠΙΛΗ

1ος ΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΝΤΑΓΚΑΣ

2ος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΥΛΩΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΙΟΛΙΟΥ ΧΟΛΕΒΑ

1ος ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΟΥΤΟΥΔΗ ΦΛΩΡΟΥ ΠΕΡΑΚΗ ΜΕΡΤΖΟΥ

2ος ΠΙΠΙΛΗ ΚΥΡΙΑΖΗ ΠΕΡΑΚΗ ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

ΠΕΡΑΚΗ ΣΒΑΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ ΧΟΛΕΒΑ ΜΟΥΛΩΤΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΛΙΟΛΙΟΥ

Σημείωση: Η εφημερία γίνεται σε δύο κύκλους

Α΄ Κύκλος : από την αρχή της ημέρας έως και το 3ο διάλειμμα Β΄ Κύκλος : από το 4ο διάλειμμα έως και το τέλος της ημέρας

Οι Αναπληρωτές, αναπληρώνουν τους εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν την  αντίστοιχη ημέρα και τον αντίστοιχο κύκλο 

Εφημερεύοντες στην αυλή: Επιτηρούν ο 1ος το χώρο του γηπέδου βόλεϊ, ο 2ος επιτηρεί τον χώρο μπροστά από την κεντρική είσοδο του

σχολείου έως την μπροστινή είσοδο της αυλής και ο 3ος επιτηρεί στο χώρο μπροστά από το κυλικείο και τις εισόδους του Γυμναστηρίου.

Δεν επιτρέπουν στους μαθητές να βρίσκονται στον αύλειο χώρο μεταξύ των δύο σχολείων και στο χώρο του πρασίνου.

Κατά την είσοδο των μαθητών: ο 2ος επιτηρεί την κύρια είσοδο και την αντίστοιχη σκάλα, ενώ ο 3ος την άλλη είσοδο και την 

αντίστοιχη σκάλα.

Εφημερεύοντες στο Ισόγειο-Όροφος: Με το χτύπημα του κουδουνιού - πριν την είσοδο των μαθητών - βρίσκονται στον όροφο και 

επιτηρούν, ιδιαίτερα ο 1ος την άνοδο στην σκάλα απέναντι της κεντρικής εισόδου, ενώ ο 2ος την άνοδο στην άλλη σκάλα. Μετά την έξοδο 

των μαθητών, ελέγχουν αν έχουν κλειδώσει τις αίθουσες οι διδάσκοντες. Επιτηρούν στο χώρο μπροστά από τις δύο σκάλες του ισογείου.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ  
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Σημείωση:  Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων,
οι "Εφημερεύοντες στην αυλή", επιτηρούν στο Ισόγειο.  Οι "Εφημερεύοντες στο Ισόγειο - Όροφος", επιτηρούν στον όροφο του Σχολείου. 


