
Σύλλογος διδασκόντων καθηγητών.

1. Οι διδάσκοντες σε κάθε σχολείο Μ.Ε. (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ) καθηγητές όλων 
των κλάδων, των βαθμών και των μισθολογικών κλιμακίων, που έχουν οργανική θέση ή υπηρετούν 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, απαρτίζουν το σύλλογο των καθηγητών του σχολείου.
2. Ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά πριν από την έναρξη 
των μαθημάτων και ανά μία στο τέλος κάθε τριμήνου, και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο διευθυντής ή 
με έγγραφό τους - όπου θα αναφέρεται το θέμα και ο εισηγητής - το 1 / 3 των μελών του συλλόγου.
3. Ο χρόνος που θα μεσολαβεί μεταξύ των εκτάκτων συνεδριάσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
των 20 ημερών,  εκτός  αν το  ζητήσει  η  πλειοψηφία  των μελών του συλλόγου,  λόγω έκτακτης  
ανάγκης. 
4.  Οι  συνεδριάσεις  του  συλλόγου  των  καθηγητών,  τακτικές  και  έκτακτες,  γίνονται  εκτός 
διδασκαλίας μαθημάτων και τα θέματα εισηγείται ο διευθυντής ή άλλος εισηγητής, που τον ορίζει ο 
διευθυντής. 
5.  Στις  συνεδριάσεις  του  συλλόγου  των  καθηγητών  προεδρεύει  ο  διευθυντής  ή  όταν  αυτός 
κωλύεται,  ο  υποδιευθυντής.  Σε  περίπτωση  απουσίας  και  του  υποδιευθυντή  προεδρεύει  ο 
αρχαιότερος καθηγητής. 
6. Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα που προτείνεται για συζήτηση ανήκει 
σύμφωνα με το νόμο στην αποκλειστική αρμοδιότητα του διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα.
7. Η πρόσκληση των μελών του συλλόγου και η γνωστοποίηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως 
στις  τακτικές  συνεδριάσεις  γίνεται  γραπτή  μία  τουλάχιστον  ημέρα  πριν  από  την  έναρξη  της 
συνεδριάσεως. Δεν απαιτείται πρόσκληση των μελών, όταν πρόκειται να συνεχιστεί συζήτηση, που 
είχε διακοπεί σε προηγούμενη συνεδρίαση και είχε οριστεί η ημερομηνία για επανάληψή της.
8.  Πριν  από την έναρξη της  συζητήσεως  στις  τακτικές  συνεδριάσεις  μπορεί  να  εγγραφεί  στην 
ημερήσια διάταξη νέο θέμα, εφόσον το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του συλλόγου.
9. Για να είναι έγκυρη η απόφαση του συλλόγου των καθηγητών απαιτείται η πλειοψηφία των 
παρόντων  μελών.  Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  υπερισχύει  η  άποψη,  με  την  οποία  τάσσεται  ο 
πρόεδρος. 
10. Κάθε απόφαση καταχωρίζεται στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου και πρέπει να είναι απόλυτα 
αιτιολογημένη. Καταχωρίζεται επίσης περιληπτικά η άποψη της μειοψηφίας, εφόσον τούτο ζητηθεί.
11.  Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία είναι  επιτρεπτή εφόσον προβλέπεται από 
σχετική διάταξη ή την αποφασίζει η πλειοψηφία των παρόντων μελών του συλλόγου.
12.  Τα  πρακτικά  υπογράφονται  από  τον  πρόεδρο,  το  γραμματέα  και  τα  παρόντα  μέλη  του 
συλλόγου. 
13. Ο σύλλογος των διδασκόντων ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά 
των μελών του συλλόγου των καθηγητών. Η απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι 
απόλυτα δικαιολογημένη. 
14.  Στις  συνεδριάσεις  του συλλόγου των καθηγητών μπορουν να παρευρίσκονται  με  δικαίωμα 
λόγου εκπρόσωποι των μαθητών.
15.  Ο σύλλογος  των καθηγητών  έχει  ευθύνη  για  τη  λειτουργία  του  σχολείου  σύμφωνα με  τις 
ισχύουσες διατάξει, που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική του Κράτους.
16. Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση (κάθε χρόνο) και κάθε φορά που θα χρειασθεί αποφασίζει για 
την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων, τον ορισμό των καθηγητών συμβούλων κατάταξη ή 
τμήμα, την κατανομή των εργασιών του σχολείου μεταξύ των μελών του, καθώς και τα σχετικά με 
την  εφημερία  των  καθηγητών,  εκτιμώντας  τις  ιδιαίτερες  συνθήκες  λειτουργίας  του  σχολείου.
Μετά  την  κατανομή  ή  την  ανακατανομή  της  διδασκαλίας  των  μαθημάτων  ο  σύλλογος  των 
διδασκόντων με απόφαση, δια του διευθυντού του σχολείου, έχει την ευθύνη της ενημερώσεως 
όλων των αρμοδίων διοικητικών οργάνων πάνω σε κάθε λεπτομέρεια,  όπως μειωμένο ωράριο, 
ανάθεση υπερωριακής εργασίας, υπεραριθμία καθηγητών κ.τ.λ.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται με σχετικό έγγραφο του σχολείου στο οποίο απαραιτήτως αναφέρεται η 
πράξη με την οποία ο σύλλογος των διδασκόντων αντιμετώπισε το θέμα. Είναι αυτονόητο ότι σε 



κάθε  περίπτωση  πρυτανεύει  η  αρχή  της  εξυπηρετήσεως  των  συμφερόντων  των  μαθητών,  του 
σχολείου και της υπηρεσίας.
17. Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές και στο τέλος 
του διδακτικού έτους,  αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής τους,  τεκμηριώνοντας τις 
αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και οπωσδήποτε αιτιολογημένα.
18.  Αποφασίζει  για  τη  δικαιολόγηση  των  απουσιών  των  μαθητών,  όπως  επίσης  και  για  την 
προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε ανεξέταση ή απόρριψή τους στο τέλος του διδακτικού έτους, 
με βάση τα σχετικά στοιχεία και  τη βαθμολογία,  που έχει καταχωρισθεί  στα οικεία βιβλία και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
19. Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών ή περιπάτων των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη 
τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός των μαθητικών κοινοτήτων.
20.  Ορίζει  εκπροσώπους  του,  οι  οποίοι  σε  συνεργασία  με  τις  μαθητικές  κοινότητες,  όπως 
προβλέπεται  από  τον  κανονισμό  των  μαθητικών  κοινοτήτων,  παρακολουθούν  και  ελέγχουν  τις 
συνθήκες λειτουργίας των σχολικών κυλικείων.
21. Ορίζει καθηγητή - σύμβουλο για τη συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση εντύπων από τη 
συντακτική επιτροπή της μαθητικής κοινότητος.
22. Αποφασίζει για την τακτική ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων σε μόνιμη και σταθερή βάση 
και εκτός ωρών διδασκαλίας, σχετικά με τη φοίτηση, την επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών.
23.  Μπορεί  να  πραγματοποιεί,  μετά  από  απόφασή  του,  κοινές  συνεδριάσεις  με  το  Δ.Σ.  του 
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και με συμμετοχή του προέδρου του Μ.Σ. για θέματα σχετικά με 
τη  βελτίωση  των  συνθηκών  λειτουργίας  του  σχολείου.  Στις  συνεδριάσεις  αυτές  μπορεί  να 
προσκαλείται  και  εκπρόσωπος  της  τοπικής  αυτοδιοικήσεως,  εφόσον  τούτο  κρίνεται  από  το 
Σύλλογο των καθηγητών απαραίτητο. 


