
4O ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

1. Από την έναρξη του διδακτικού έτους και κάθε Δευτέρα ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή 
της τάξης, από τον αλφαβητικό πίνακα δύο (2) μαθητές, που επιφορτίζονται να ασκήσουν τα κα-
θήκοντα του επιμελητή επί μία εβδομάδα. Τα ονοματεπώνυμα των επιμελητών αναγράφονται, 
για ενημέρωση, και στο απουσιολόγιο.  

2. Οι επιμελητές οφείλουν  

α) κατά την είσοδό τους στην τάξη να ελέγχουν εάν τα θρανία και τα καθίσματα που υπάρχουν 
επαρκούν για το σύνολο των μαθητών - τριών. Σε αντίθετη περίπτωση απευθύνονται στους Υπο-
διευθυντές του σχολείου. 

β) να ελέγχουν εάν τα παράθυρα της τάξης είναι ανοικτά και η αίθουσα αερίζεται επαρκώς κατά 
την διάρκεια των διαλλειμάτων.   

γ) να επιβλέπουν εάν η καθαριότητα της αιθούσης, θρανίων, έδρας, καθισμάτων, πίνακα κ.τ.λ. 
είναι άμεμπτη. Σε αντίθετη περίπτωση  αναφέρουν στον υπεύθυνο καθηγητή ή στον εφημερεύο-
ντα, ο οποίος θα καλέσει αν χρειάζεται  την καθαρίστρια  του σχολείου.  

δ) να εφοδιάζουν την τάξη με  κιμωλίες για τις ανάγκες της διδασκαλίας και να πλένουν τακτικά 
το σφουγγάρι για το πίνακα της τάξης.  

ε) να προετοιμάζουν κατά τα διαλείμματα πριν από την έναρξη του μαθήματος τους διαφόρους 
χάρτες και γενικώς κάθε εποπτικό όργανο ή μέσο, σύμφωνα με τις  οδηγίες  του αρμόδιου για το 
μάθημα καθηγητή.  

στ) Κατά τα διαλείμματα αποχωρούν από την αίθουσα, αφού  ανοίξουν  τα παράθυρα για αερι-
σμό, καθαρίσουν τον πίνακα, επιθεωρήσουν  τα καθίσματα των μαθητών και  σημειώσουν τους 
προξενούντες φθορές σ' αυτά καθώς και αυτούς που έχουν ρυπάνει την αίθουσα, τους οποίους 
και αναφέρουν στον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης 

ζ) Μετά από το τελευταίο μάθημα της ημέρας να  εξέρχονται τελευταίοι από την αίθουσα αφού 
πρώτα εξετάσουν επιμελώς την κατάσταση που βρίσκεται και τα αντικείμενα που υπάρχουν σ’ 
αυτή. Εάν κάποιος μαθητής λησμόνησε βιβλίο ή τετράδιο ή άλλο αντικείμενο, το παραλαμβάνουν 
και το παραδίδουν στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στο Γραφείο.  
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