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ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ 
ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚ 

(Αποζπάζμαηα από ηο ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) 

Άρθρο 27 -Έργο ηων Διεσθσνηών ηων ζτολικών μονάδων  

1. Ο Δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο 
θνηλφηεηαο θαη είλαη δηνηθεηηθφο αιιά θαη επηζηεκνληθφο παηδαγσγηθφο 
ππεχζπλνο ζην ρψξν απηφ. 

2. Εηδηθφηεξα ν Δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο: 

α) Ιαζνδεγεί ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ψζηε λα ζέζεη πςεινχο ζηφρνπο θαη λα 
εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο γηα έλα ζρνιείν 
δεκνθξαηηθφ θαη αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία. 

β) Ιαζνδεγεί θαη βνεζεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο, θαη ηδηαίηεξα 
ηνπο λεφηεξνπο, αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ 
ραξαθηήξα θαη νθείιεη λα απνηειεί παξάδεηγκα. 

γ) Φξνληίδεη ψζηε ην ζρνιείν λα γίλεη ζηνηρεηψδεο κνλάδα επηκφξθσζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά, παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά. 

δ) Πξνΐζηαηαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ηνπο. Σπλεξγάδεηαη 
καδί ηνπο ηζφηηκα θαη κε πλεχκα αιιειεγγχεο. Δηαηεξεί θαη εληζρχεη ηελ 
ζπλνρή ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ, ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο, ελζαξξχλεη ηηο 
πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εκπλέεη θαη παξέρεη ζεηηθά θίλεηξα ζ΄ 
απηνχο. 

ε) Ειέγρεη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε 
λα αληαπνθξίλνληαη έγθαηξα ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβαλ. Τέινο, αμηνινγεί 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ε λνκνζεζία νξίδεη, έρνληαο σο γλψκνλα ηεο 
αμηνιφγεζήο ηνπ ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο. 

Άρθρο 28 -Γενικά καθήκονηα και αρμοδιόηηηες ηων Διεσθσνηών 
ζτολείων  

1. Ο Δηεπζπληήο ή ν Πξντζηάκελνο ζρνιείνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Σρνιηθνχο 
Σπκβνχινπο, ηα Σηειέρε ηεο Δηνίθεζεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηνπο 
καζεηέο θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ απφ θνηλνχ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ζηφρσλ. Ελζαξξχλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο νη 
νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε ειεχζεξσλ, ππεχζπλσλ, 
δεκνθξαηηθψλ θαη επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ. 

2. Εηδηθφηεξα: 

α) Εθπξνζσπεί ην ζρνιείν ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ηξίηνπο. 
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β) Παξακέλεη ζην ζρνιείν φιεο ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

γ) Εθαξκφδεη ηνπο λφκνπο, ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ηηο θαλνληζηηθέο 
απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο ππεξεζηαθέο εληνιέο ησλ Σηειερψλ 
Δηνίθεζεο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο θαη πινπνηεί ηηο απνθάζεηο 
ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ. 

δ) Πξνσζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σχιινγν Δηδαζθφλησλ, ην Δηεπζπληή 
Εθπαίδεπζεο ή Πξντζηάκελν Γξαθείνπ θαη ηνπο Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, ηε 
ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Πξφζζεηεο Δηδαθηηθήο Σηήξημεο, Εληζρπηηθήο 
Δηδαζθαιίαο, ηάμεσλ ππνδνρήο, θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ, ηκεκάησλ 
δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, Οινήκεξνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ 
θαηλνηνκηψλ θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ. 

ε) Σπγθξνηεί κε πξάμε ηνπ ηηο επηηξνπέο γηα ηηο εμεηάζεηο, γηα ηε 
ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 
φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

ζη) Σπληάζζεη ηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο γηα ην δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ 
πξνζσπηθφ, φπσο πξνβιέπεη ε λνκνζεζία. 

δ) Ελεκεξψλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο, γηα ηελ 
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. 

ε) Σηε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε ν Δηεπζπληήο ελεκεξψλεη θαη θπιάζζεη 
ηνπο θαθέινπο ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ 
ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε κεηάζεζεο, ηνπο δηαβηβάδεη ζηα λέα ηνπο ζρνιεία. 

ζ)  

η) Έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην 
ζρνιείν θαη γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

ηα) Ελεκεξψλεη ηνπο λενδηφξηζηνπο, ηνπο αλαπιεξσηέο θαη ηνπο σξνκίζζηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ρνξεγεί 
αληίγξαθα ησλ βαζηθψλ λφκσλ, απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 
εθπαίδεπζε. 

ηβ) Σηελ πεξίπησζε πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο 
Υπνδηεπζπληέο, νξίδεη κε πξάμε ηνπ έλαλ ππνδηεπζπληή σο λφκηκν 
αλαπιεξσηή ηνπ θαη θαηακεξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο ζ' απηνχο. 
ηγ) Είλαη ππεχζπλνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υπνδηεπζπληή, ην γξακκαηέα ηνπ 
ζρνιείνπ θαη ηνλ αξκφδην εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ ηήξεζε ηεο αιιεινγξαθίαο 
ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ πάζεο θχζεσο βηβιίσλ θαη εληχπσλ πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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ηδ) Φξνληίδεη γηα ηε ιήςε θάζε κέηξνπ ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Άρθρο 29 -Καθήκονηα και αρμοδιόηηηες ηων Διεσθσνηών ζε ζτέζη 
με ηο ύλλογο ηων Διδαζκόνηων  

1. Ο Δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνζθαιεί ηα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ ζηηο 
ζπλεδξηάζεηο, ζηηο νπνίεο θαη πξνεδξεχεη. Ιαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη 
εηζεγείηαη ν ίδηνο ή αλαζέηεη ηελ εηζήγεζε ζεκάησλ ζε άιινλ εθπαηδεπηηθφ. 

2. Σε ζπλεδξίαζε ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ εηζεγείηαη ηελ θαηαλνκή 
ησλ πξφζζεησλ εμσδηδαθηηθψλ εξγαζηψλ. Αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηηο 
δπλαηφηεηεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα ζην πιαίζην ησλ δηαθξηηψλ ξφισλ 
θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

3. Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο έρεη ηελ επζχλε ηεο ζχληαμεο ηνπ 
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ κε γλψκνλα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία 
ηνπ. 

4. Ελεκεξψλεη ην Σχιινγν ησλ Δηδαζθφλησλ γηα ην έξγν ηεο ζρνιηθήο 
επηηξνπήο. Λεξηκλά καδί κε ην Σχιινγν ησλ Δηδαζθφλησλ γηα ηε ζπληήξεζε 
θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ 
απαξαίηεησλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. 

5. Είλαη ππεχζπλνο, καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη 
αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ. 

6. Ελεκεξψλεη ην Σχιινγν ησλ Δηδαζθφλησλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, 
ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη 
ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. 

7. Σπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
δηδαζθφλησλ θαη ησλ καζεηψλ θαη είλαη ππεχζπλνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
δηδάζθνληεο, γηα ηελ ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο. 

8. Φξνληίδεη λα θαιχπηνληαη νη δηδαθηηθέο ψξεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο 
εθπαηδεπηηθψλ, ηξνπνπνηψληαο ην εκεξήζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ή 
αλαζέηνληαο ηελ θάιπςε ηνπ θελνχ ζε δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ. 

9. Είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνλ Υπνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ νξηζζέληα εθπαηδεπηηθφ. 

10. Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ελεκέξσζεο 
ησλ γνλέσλ, ην νπνίν θνηλνπνηεί ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη ηνλ νηθείν 
Δηεπζπληή ή Πξντζηάκελν Γξαθείνπ Εθπαίδεπζεο. 
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11. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζεκάησλ ησλ 
εμεηάζεσλ, νξίδεη ηνπο επηηεξεηέο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο δηαηάμεσλ. 

12. Παξέρεη ζηνπο δηδάζθνληεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηα θαζήθνληά ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

13. Απεπζχλεη ζηνπο δηδάζθνληεο, φηαλ είλαη απαξαίηεην, ζπζηάζεηο κε 
πλεχκα ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηδάζθνληεο δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο θαη νη πξνζπάζεηεο 
ηνπ κέλνπλ ρσξίο απνηέιεζκα, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Σχιινγν ησλ 
Δηδαζθφλησλ, ην δηνηθεηηθφ ηνπ Πξντζηάκελν θαη ηνλ αξκφδην Σρνιηθφ 
Σχκβνπιν. Εθφζνλ, παξ΄ φια απηά, δελ ππάξμεη απνηέιεζκα, αλαθέξεηαη 
γξαπηά ζην Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ. 

14. Ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο ιφγνπο απνπζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ 
ην ζρνιείν θαη απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ θαη 
ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο. 

15. Είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ εβδνκαδηαίαο 
δηδαζθαιίαο απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο 
αδπλακίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε απηή ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Πξντζηάκελν 
Γξαθείνπ ή ην Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο. 

Άρθρο 30 -Καθήκονηα και αρμοδιόηηηες ηων Διεσθσνηών ηων 
ζτολείων ζε ζτέζη με ηοσς τολικούς σμβούλοσς, ηο Διεσθσνηή 
Εκπαίδεσζης και ηον Προϊζηάμενο ηοσ Γραθείοσ  

1. Ο Δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σχιινγν ησλ 
Δηδαζθφλησλ θαη ηνπο Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο πξνσζεί ηα επηκνξθσηηθά 
πξνγξάκκαηα πνπ γίλνληαη γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζπκκεηέρεη ζ' 
απηά. Ο ίδηνο έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζήο ηνπο. 

2. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο ή ην Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο 
ή ηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ ή πξνθαιεί ζπζθέςεηο κε απηνχο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ζρνιηθή κνλάδα. 

3. Αλαιακβάλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, 
πξσηνβνπιίεο γηα ηε βνήζεηα ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην δηδαθηηθφ ηνπο 
έξγν. 

4. Ελεκεξψλεη ηνλ αξκφδην Σρνιηθφ Σχκβνπιν θαη ην Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο 
ή ηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κνξθσηηθψλ ή άιισλ 
πνιηηηζηηθψλ επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο θαη 
ζε παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. 

5. Ελεκεξψλεη έγθαηξα ην Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 
Γξαθείνπ γηα ηηο ειιείςεηο ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 
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Άρθρο 31 -Καθήκονηα και αρμοδιόηηηες ηων Διεσθσνηών ζτολείων 
ζε ζτέζη με ηοσς μαθηηές  

1. Ο Δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπγθξνηεί ηα ηκήκαηα θάζε ηάμεο θαη 
θαηαλέκεη ηνπο καζεηέο ζηα ηκήκαηα, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο, ρσξίο θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο. 

2. Εθδίδεη θαη ππνγξάθεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ σο ππεχζπλνο θαη 
ζπλππνγξάθνπλ σο ζπλππεχζπλνη, ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπλέηαμε ηνλ ηίηιν 
θαη νη δηδάζθνληεο, εθφζνλ απαηηείηαη. 
3. Σπλεξγάδεηαη κε ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 
δσή, κέζα ζε θιίκα θαηαλφεζεο θαη ππεπζπλφηεηαο. 

4. Εθαξκφδεη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ 
καζεηψλ ζην ζρνιείν. 

5. Σπληειεί ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ θηιηθνχ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο 
κεηαμχ καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ. 

6. Δηελεξγεί θαη αλαλεψλεη ηηο εγγξαθέο ησλ καζεηψλ απφ ηάμε ζε ηάμε. 

7. Εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα 
ηελ εγγξαθή καζεηψλ αδήισησλ ζηα κεηξψα ή δεκνηνιφγηα. 

8. Εγθξίλεη ηηο κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη θαη έρεη ηελ 
επζχλε γηα ηε θχιαμε ησλ ζηνηρείσλ εγγξαθήο ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ. 

Άρθρο 32 -Καθήκονηα και αρμοδιόηηηες ηων Διεσθσνηών ζε ζτέζη 
με ηα όργανα λαϊκής ζσμμεηοτής και ηοσς άλλοσς ζσνηελεζηές 
εκπαίδεσζηο 

1. Ο Δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαιεί ηα κέιε ηνπ Σρνιηθνχ 
Σπκβνπιίνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ νξγάλνπ κε γξαπηή πξφζθιεζε πνπ ηελ 
απεπζχλεη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε, χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ησλ νξγάλσλ πνπ κεηέρνπλ ζην Σρνιηθφ 
Σπκβνχιην. 

2. Ιαιεί ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ γηα ελεκέξσζε θαη 
ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο, φηαλ πξνζθαιείηαη θαη ην ζεσξεί αλαγθαίν. 

3. Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε θάζε πνιίηε πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζχκθσλα 
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δελ ηνλ παξαπέκπεη ζε άιιεο ππεξεζίεο γηα 
ζέκαηα πνπ εθείλνο νθείιεη λα γλσξίδεη. 

Άρθρο 36 -Καθήκονηα και αρμοδιόηηηες ηων εκπαιδεσηικών 
διδαζκόνηων  
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Οη εθπαηδεπηηθνί επηηεινχλ έξγν πςειήο θνηλσληθήο επζχλεο. Σην έξγν ηνπο 
πεξηιακβάλεηαη ε δηδαζθαιία, ε εθπαίδεπζε θαη ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ 
καζεηψλ. Η πξφνδνο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ν πνιηηηζκφο θαη ε ζπλνρή ηεο 
θνηλσλίαο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 
θαη΄ επέθηαζε απφ ηε ζπκβνιή θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τα 
θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νθείινπλ λα 
ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο απηνχο. 

Εηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί: 

1. Δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ζχκθσλα κε 
ην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δηαπαηδαγσγνχλ θαη εθπαηδεχνπλ ηνπο 
καζεηέο ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 
κέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 
Σρνιηθψλ Σπκβνχισλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

2. Πξνγξακκαηίδνπλ ηε δηδαθηέα χιε ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ 
ζηνλ γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηηο νδεγίεο ηνπ ΥΠΕΠΘ, ηνπ Παηδαγσγηθνχ 
Θλζηηηνχηνπ (Π.Θ.) θαη ησλ Σρνιηθψλ Σπκβνχισλ. 

3. Πξνεηνηκάδνπλ θαζεκεξηλά θαη νξγαλψλνπλ ην κάζεκά ηνπο, 
εθαξκφδνληαο ζχγρξνλεο θαη θαηάιιειεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηηο 
αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

4. Σπλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο, ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, 
θαιιηεξγνχλ θαη εκπλένπλ ζ' απηνχο, θπξίσο κε ην παξάδεηγκά ηνπο, 
δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

5. Σπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ, 
ζηηο παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζηα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη εθθξάδνπλ 
ειεχζεξα ηηο παηδαγσγηθέο απφςεηο ηνπο. 

6. Δέρνληαη ζηελ ηάμε ηνπο Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηδαζθαιίαο θαη ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο. Οη επηζθέςεηο απηέο γίλνληαη χζηεξα 
απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ην δηδάζθνληα. Λεηά ην πέξαο ηεο επίζθεςεο νη 
Σρνιηθνί Σχκβνπινη εμεηάδνπλ θαη ζπδεηνχλ κε ην δηδάζθνληα ηα ηπρφλ 
δηδαθηηθά θαη κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ. 

7. Ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεξνχλ ηνπο λφκνπο, 
ηα δηαηάγκαηα, ηηο απνθάζεηο, ηηο νδεγίεο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηα βηβιία. 
Αλαιακβάλνπλ ηηο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, ζπκβάιινληαο έηζη 
έκπξαθηα ζηε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

8. Σπλεξγάδνληαη κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηκνξθψλνληαη ή κε αζθνχκελνπο 
θνηηεηέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιηψλ απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο ή 
ηνπο ίδηνπο. Πξνεγείηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ην Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 
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θαη έληαμε απηψλ ησλ δηδαζθαιηψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

9. Λεξηκλνχλ γηα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλερνχο 
θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη 
ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηε θνίηεζε, ηε δηαγσγή θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ 
ηνπο. 

10. Φξνληίδνπλ γηα ηελ πξφνδν φισλ ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ηνπο 
πξνζθέξνπλ παηδεία δηαλνεηηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή. Ελδηαθέξνληαη γηα ε 
δεκηνπξγία πγηεηλψλ ζπλζεθψλ παξακνλήο ησλ καζεηψλ ηνπο ην ζρνιείν θαη 
ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία φισλ ησλ εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ 
ηάμε θαη ην ζρνιείν. 

11. Πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν έγθαηξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο 
ησλ καζεκάησλ ηνπο, εθαξκφδνπλ ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη δελ 
παξαβηάδνπλ ηελ ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ. 

12. Παξίζηαληαη ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη θάζε θνξά πνπ ν Σχιινγνο ησλ 
Δηδαζθφλησλ απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Λε ηνλ ηξφπν απηφ 
δίλεηαη ην αλαγθαίν θχξνο ζηε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

13. Ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα 
θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξφνδν θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπο θαη 
πηνζεηνχλ θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ 
πηζαλά πξνβιήκαηα. 

14. Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν πξνβαίλνπλ ζε αλαθνηλψζεηο πξνο 
ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο ή ηνπο πνιίηεο κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
Δηεπζπληή θαη ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ. 

15. Ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη 
ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ην ζρνιείν θαη 
θαιιηεξγνχλ ηηο αξρέο θαη ην πλεχκα αιιειεγγχεο θαη ζπιινγηθφηεηαο. 

16. Σπλεξγάδνληαη κε ην Δηεπζπληή, ηνπο γνλείο θαη ηνπο αξκφδηνπο Σρνιηθνχο 
Σπκβνχινπο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε 
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ζεβφκελνη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα 
δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ. Δελ επηηξέπεηαη λα απνκαθξχλνπλ ηνπο καζεηέο 
απφ ηελ ηάμε θαηά ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ρσξίο ζεκαληηθφ ιφγν. Εάλ 
απνκαθξχλνπλ καζεηή απφ ηελ αίζνπζα, ελεκεξψλνπλ ην Δηεπζπληή θαη 
θξνληίδνπλ ζην ζεκείν απηφ λα εθαξκφδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο. 

17. Παξακέλνπλ ζην ζρνιείν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο πέξα απφ ην σξάξην 
δηδαζθαιίαο ηνπο, γηα λα πξνζθέξνπλ θαη άιιεο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε 
ην γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ έξγν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη 
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πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ θαζνξίδνληαη κε πξάμε ηνπ 
Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

18. Αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα εθεκεξεπφλησλ, έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 
επηηήξεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ καζεηψλ θαη επηκεινχληαη ηελ 
θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη φ,ηη άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ πγηεηλή θαη 
ηελ αζθάιεηά ηνπο. 

19. Είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, 
εηζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα καδί ηνπο θαη εμέξρνληαη κεηά ηελ απνρψξεζή 
απηψλ. 

20. Λεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ηνπο Δηεπζπληέο ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηνπο Δηεπζπληέο Εθπαίδεπζεο θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο 
Γξαθείσλ ή ηνπο Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

21. Ιαηαγξάθνπλ ζηα ζρεηηθά βηβιία κεηά ηε ιήμε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ηε 
δηδαζθφκελε χιε, ειέγρνπλ ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ θαη ππνγξάθνπλ ην 
εκεξήζην δειηίν απνπζηψλ. 

22. Αμηνινγνχλ αληηθεηκεληθά ηελ πξφνδν θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο 
θαη ελεκεξψλνπλ ζρεηηθψο ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο 
ηνπο καζεηέο. Επίζεο δηνξζψλνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ, ηηο αμηνινγνχλ 
θαη ηνπο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά. 

23. Αλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα 
γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο ηφζν κέζσ ησλ δηάθνξσλ 
κνξθψλ επηκφξθσζεο θαη επηζηεκνληθήο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, πνπ 
παξέρνληαη ζεζκηθά απφ ην ζχζηεκα ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη 
κε ηελ απηνεπηκφξθσζε. Τα αλσηέξσ θξίλνληαη απαξαίηεηα, δηφηη νη αλάγθεο 
ηεο θνηλσλίαο κεηαβάιινληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Γηα λα κπνξεί ε 
εθπαίδεπζε λα αληαπνθξηζεί ζ΄ απηνχο ηνπο ξπζκνχο, πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο 
λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο κε δηαξθή θαη έγθπξε επηκφξθσζε. 

24. Σηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο απνπζίαο ηνπο απφ ην ζρνιείν 
ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ην Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

25. Αληηθαζηζηνχλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο ιείπεη θαη, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, ή θαιχπηνπλ ην θελφ ή απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο, ζχκθσλα κε 
ηηο ππνδείμεηο ηνπ Δηεπζπληή. 

26. Αμηνπνηνχλ ηα επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πξνο 
ην ζθνπφ απηφ νθείινπλ λα αλαδεηνχλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ, ηξφπνπο εμνηθείσζεο κε ηε ρξήζε ηνπο. 
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27. Κακβάλνπλ κέξνο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ φπσο ζηελ 
Εληζρπηηθή Δηδαζθαιία, ζην Οινήκεξν ζρνιείν θαη ζηα πξνγξάκκαηα ηάμεσλ 
ππνδνρήο, φηαλ ηνπο αλαηίζεληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. 

Άρθρο 37 -ύνθεζη και λειηοσργία ηοσ σλλόγοσ ηων Διδαζκόνηων 
(.Δ.)  

1. Ο Σχιινγνο ησλ Δηδαζθφλησλ (Σ.Δ.) είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ ζρνιείνπ 
θαη απνηειείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζ' απηφ κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Έξγν ηνπ είλαη ε ράξαμε θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ 
θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο. Οη 
απνθάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ θηλνχληαη πάληνηε ζην πιαίζην ηεο 
εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο. 

2. Πξφεδξνο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ είλαη ν Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 
ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζέζε 
Υπνδηεπζπληή θαη δελ έρεη νξηζζεί λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ Δηεπζπληή, φηαλ 
απηφο απνπζηάδεη, πξνεδξεχεη ζην Σχιινγν Δηδαζθφλησλ ν αλψηεξνο ζην 
βαζκφ εθπαηδεπηηθφο θαη επί ηζνβάζκσλ εθείλνο πνπ έρεη ηνλ πεξηζζφηεξν 
ρξφλν ππεξεζίαο ζην βαζκφ. 

3. Εηδηθφηεξα ν Σχιινγνο ησλ Δηδαζθφλησλ ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά ή έθηαθηα 
χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Απνπζία κέινπο απφ ηηο 
ζπλεδξηάζεηο πξέπεη λα είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλε. 

4. Ταθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ γίλνληαη χζηεξα 
απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ: 

α) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

β) Σην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ή ηεηξακήλνπ. 

γ) Ιαηά ηελ εκέξα έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξναγσγηθψλ, 
απνιπηεξίσλ, ή πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ θαη 

δ) Σην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

5. Έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ ζπγθαινχληαη γηα 
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα: 

α) Ύζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη 

β) Ύζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε πξνο ην Δηεπζπληή ηνπιάρηζηνλ απφ ην έλα 
ηξίην ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην ζέκα ή ηα 
ζέκαηα θαη ν εηζεγεηήο. 
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6. Δε ζπγθαιείηαη ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ, αλ ην ζέκα ή ηα ζέκαηα πνπ 
πξνηείλνληαη γηα ζπδήηεζε αλήθνπλ, ζχκθσλα κε ην λφκν, ζηελ απνθιεηζηηθή 
αξκνδηφηεηα ηνπ Δηεπζπληή ή άιινπ ζρνιηθνχ θνξέα ή φηαλ δελ είλαη 
ζχλλνκα. 

7. Ο Σχιινγνο Δηδαζθφλησλ ζπλεδξηάδεη πάληνηε εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο 
ησλ καζεκάησλ. 

8. Τα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο 
β΄ηεο παξαγξάθνπ 5, θαη ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλεδξίαζεο νξίδεη 
ν Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή εθείλα ηα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ πνπ δήηεζαλ ηε 
ζχγθιεζε ηνπ νξγάλνπ ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε. Εηζήγεζε επί ησλ ζεκάησλ 
θάλεη ν Δηεπζπληήο ή άιινο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Δηεπζπληή. 

9. Γηα ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ηαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ηα ζέκαηα 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα κέιε ιακβάλνπλ γλψζε δχν εκέξεο ηνπιάρηζηνλ 
πξηλ απφ ηελ εκέξα ζχγθιεζεο ηνπ ζπιιφγνπ ζε ζπλεδξίαζε. Η 
γλσζηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε αλάξηεζε ηεο πξφζθιεζεο ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

10. Οη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κε πξνθνξηθή εηδνπνίεζε, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο 
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

11. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, κπνξεί λα 
γξαθηεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε λέν ζέκα απφ ην Δηεπζπληή, ην νπνίν πξέπεη 
λα αηηηνινγεζεί πιήξσο σο επείγνλ. Λπνξεί επίζεο λα εηζαρζεί λέν ζέκα σο 
επείγνλ χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Σπιιφγνπ. 

12. Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο πνπ δηαθφπηνληαη, εθφζνλ έρεη νξηζηεί εκεξνκελία 
γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο, δελ απαηηείηαη λέα εηδνπνίεζε. 

13. Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ βξίζθεηαη ζε λφκηκε απαξηία θαη νη 
απνθάζεηο ηνπ είλαη έγθπξεο, φηαλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα 
απφληα. 

14. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ 
παξφλησλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε άπνςε κε ηελ νπνία 
ηάζζεηαη ν πξφεδξνο. Όηαλ νη πξνηάζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο θαη θακηά δε 
ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη 
αλάκεζα ζηηο δπν επηθξαηέζηεξεο. Τν κέινο πνπ απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία ή 
δίλεη ιεπθή ςήθν ζεσξείηαη απφλ. Η ςεθνθνξία είλαη θαλεξή. Λπζηηθή 
ςεθνθνξία δηεμάγεηαη φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθή δηάηαμε ή απνθαζίδεη ν 
Σχιινγνο θαηά πιεηνςεθία. 

15. Οη απνθάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ ιακβάλνληαη πάληνηε κέζα 
ζηα φξηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, είλαη δεζκεπηηθέο γηα φινπο, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, θαη πινπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 
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Ιαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ Σπιιφγνπ θαη ππνγξάθνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξφεδξν, ην γξακκαηέα θαη ηα παξφληα κέιε. Σηελ ίδηα 
πξάμε θαηαρσξνχληαη θαη νη απφςεηο ηεο κεηνςεθίαο, αλ δεηεζεί. Ζεηήκαηα 
ηα νπνία ξπζκίδνληαη απφ ηελ πθηζηάκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία δελ είλαη 
επηηξεπηφ λα γίλνληαη ζέκαηα ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ 
θαη νχηε λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο αληίζεηεο κε ηηο ξπζκίζεηο απηέο. 

16. Τα πξαθηηθά ηεξεί ν γξακκαηέαο ηνπ ζρνιείνπ ή εθπαηδεπηηθφο πνπ 
νξίδεηαη απφ ην Σχιινγν ησλ Δηδαζθφλησλ. 

17. Οη Σχιινγνη ησλ Δηδαζθφλησλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ, 
αλεμαξηήησο βαζκίδαο, κπνξνχλ λα ζπλεδξηάδνπλ απφ θνηλνχ ηαθηηθά ή 
έθηαθηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ζπζηέγαζε ησλ ζρνιείσλ. Σηελ πεξίπησζε απηή πξνεδξεχεη ν Δηεπζπληήο ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ έρεη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ σο 
Δηεπζπληήο θαη ζε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ηνπνζέηεζεο, εθείλνο πνπ 
πξνεγείηαη ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο. 

18. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο 
Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο παίξλνπλ κέξνο, κε δηθαίσκα ιφγνπ, 
εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη 
εθφζνλ απηά νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ 
θνηλνηήησλ. 

19. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ είλαη δπλαηή ε 
ζπκκεηνρή ησλ Σρνιηθψλ Σπκβνχισλ ή ηνπ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο θαη 
Πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ, εάλ ην δεηήζεη ν ζχιινγνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή εάλ 
νη ίδηνη ην επηζπκνχλ. 

Άρθρο 38 -Έργο ηοσ σλλόγοσ ηων Διδαζκόνηων  

1. Ο Σχιινγνο ησλ Δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη ηελ επζχλε λα 
πινπνηεί ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζπγθεθξηκέλεο 
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σην έξγν ηνπ ζρνιείνπ πεξηιακβάλνληαη ηξεηο 
θπξίσο εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί. 

α) Η θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ θαη ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ 
ησλ καζεηψλ. 

β) Η ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα γηα ηελ απνδνρή αξρψλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ 
ηηο αμίεο ηνπο θαη ζα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ψζηε λα 
δηακνξθψζνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δσή θαη ηελ θνηλσλία. 

γ) Η θαιιηέξγεηα θαη δηεχξπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή 
γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηελ νκαιή έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία. 

2. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ν Σχιινγνο ησλ 
Δηδαζθφλησλ πξέπεη: 
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α) Μα πξνγξακκαηίδεη θαη λα νξγαλψλεη ην έξγν ηνπ, λα ην παξαθνινπζεί θαη, 
ηέινο, λα ην αμηνινγεί. 

β) Μα εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα κέιε ηνπ λα επηκνξθψλνληαη 
δηαξθψο, λα αλαλεψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα θαη ζηηο 
επηζηήκεο ηεο αγσγήο (ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε), γηα λα 
είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζην έξγν ηνπο. 

γ) Μα παξεκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο θαηλνκέλσλ ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη 
δηαξξνήο ησλ καζεηψλ, 

εθαξκφδνληαο θαηάιιεια αληηζηαζκηζηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. 

δ) Μα αλαλεψλεη θαη λα αμηνπνηεί ηα δηαηηζέκελα επνπηηθά κέζα θαη ηε 
ζχγρξνλε ηερλνινγία ζηε δηδαθηηθή πξάμε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 
άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 
Άρθρο 39 -Καθήκονηα και αρμοδιόηηηες ηοσ σλλόγοσ ηων 
Διδαζκόνηων  

Α. Γεληθά:  

1. Ο Σχιινγνο ησλ Δηδαζθφλησλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
ησλ καζεκάησλ πξνγξακκαηίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα φιν ην 
ζρνιηθφ έηνο. 

α) Σηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ 
θαη κε βάζε απηέο ππνβάιιεη πξφηαζε ζην Σρνιηθφ Σχκβνπιν ή ζην 
Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο ή ζηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ, θαηά πεξίπησζε, 
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ κε ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε. Ο 
Σχιινγνο ζπλεθηηκά θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ θαηά ηα 
πξνεγνχκελα έηε. 

β) Σρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 
παξεκβάζεσλ ιακβάλεη ππφςε ηα δεδνκέλα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ 
καζεηψλ θαηά ην πξνεγνχκελν δηδαθηηθφ έηνο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 
απηναμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ γηα ην δηάζηεκα απηφ. Σπλεθηηκά, δειαδή εάλ 
εθαξκφζηεθαλ πξνγξάκκαηα Εληζρπηηθήο Δηδαζθαιίαο, Πξφζζεηεο Δηδαθηηθήο 
Σηήξημεο, έληαμεο παιηλλνζηνχλησλ ή άιισλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ζε 
πνηνπο καζεηέο θαη κε πνην απνηέιεζκα. 

γ) Σηνλ ηνκέα ησλ κέζσλ, ησλ πφξσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ εζσζρνιηθήο 
δσήο ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. 

2. Ο Σχιινγνο Δηδαζθφλησλ παξαθνινπζεί θαη εθαξκφδεη ηνλ αξρηθφ 
πξνγξακκαηηζκφ θαη, εθφζνλ, ρξεηαζζεί παξεκβαίλεη δηνξζσηηθά. 
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3. Σην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο γίλεηαη ε απηναμηνιφγεζε, θαηά ηελ νπνία 
αμηνινγείηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ θαηά ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 
ελεξγεηψλ. 

Η έθζεζε απηναμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνηάζεηο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί, ππνβάιιεηαη κέζσ 
ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ αξκφδην Σρνιηθφ Σχκβνπιν θαη ζηνλ 
Πξντζηάκελν Γξαθείνπ. Όηαλ δελ ππάξρεη Πξντζηάκελνο Γξαθείνπ ή έθζεζε 
ππνβάιιεηαη ζην Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο. 

4. Ο Σχιινγνο Δηδαζθφλησλ απνθαζίδεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή 
ηνπ ζρνιείνπ, ηελ αλάζεζε ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 
καζεκάησλ ζηηο ηάμεηο θαη ηα ηκήκαηα. 

5. Οξγαλψλεη ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζηα κέιε ηνπ, χζηεξα απφ 
εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή, έηζη ψζηε λα αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο φισλ 
ησλ κειψλ ηνπ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε νκαιή 
ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

6. Εηζεγείηαη ζην Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο ή ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ 
θαη ζηνλ αξκφδην Σρνιηθφ Σχκβνπιν ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Εληζρπηηθήο 
Δηδαζθαιίαο, Πξφζζεηεο Δηδαθηηθήο Σηήξημεο θαη ηάμεσλ ππνδνρήο. 

7. Αλαζέηεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ ψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Εληζρπηηθήο Δηδαζθαιίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ. Επίζεο, αλαζέηεη 
ππεξσξηαθή δηδαζθαιία ζην πξφγξακκα Εληζρπηηθήο Δηδαζθαιίαο, φπσο ε 
λνκνζεζία πξνβιέπεη. 

8. Απνθαζίδεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηελ 
αλάιεςε δξάζεσλ, πξσηνβνπιηψλ, πξνγξακκάησλ, ηελ νξγάλσζε 
επηζθέςεσλ θαη εθδειψζεσλ πνπ αλνίγνπλ ην ζρνιείν ζηελ θνηλσλία. Λε ηνλ 
ηξφπν απηφ επαηζζεηνπνηνχληαη θαη πξνβιεκαηίδνληαη νη καζεηέο θαη 
δηακνξθψλνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

9. Ο Σχιινγνο Δηδαζθφλησλ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε θαη 
ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεξαξρψληαο θαη πξνηείλνληαο 
ζηε ζρνιηθή επηηξνπή, κέζσ ηνπ Δηεπζπληή, ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη 
αλαζέηνληαο ζηα κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. 

10. Απνθαζίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, κε ηα 
Επηκνξθσηηθά Ιέληξα θαη ηνλ Οξγαληζκφ Επηκφξθσζεο Εθπαηδεπηηθψλ ή κε 
ηα Παλεπηζηήκηα θαη ΤΕΘ ηελ νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 
ζεκηλαξίσλ ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν ή ζπκκεηέρεη ζε γεληθφηεξα πξνγξάκκαηα 
επηκφξθσζεο, φηαλ δηαπηζηψλνληαη αλάγθεο, φηαλ εηζάγνληαη θαηλνηνκίεο ή 
επηβάιιεηαη λα αληηκεησπηζζνχλ εηδηθά πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Τα 
πξνγξάκκαηα απηά πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο. 
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11. Ο Σχιινγνο Δηδαζθφλησλ απνθαζίδεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκψλ, 
πεξηπάησλ ή επηζθέςεσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

12. Ελεκεξψλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δηεπζπληή, ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο, 
ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν ή ηεηξάκελν, ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε, ηελ πξφνδν 
θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Η ελεκέξσζε γίλεηαη εθηφο ησλ σξψλ 
εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

13. Σπλεξγάδεηαη κε φια ηα ζηειέρε Επηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο 
Ιαζνδήγεζεο θαη ηεο Δηνίθεζεο γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ηελ 
πινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ δηάθνξσλ δηδαθηηθψλ θαη άιισλ δεηεκάησλ πνπ 
ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ. 

14. Οξίδεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή, ηνπο ππεχζπλνπο ησλ 
ηκεκάησλ ή ηάμεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ. 
Επίζεο νξίδεη ηνπο ζπκβνχινπο ησλ αληίζηνηρσλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. 

15. Όηαλ ν Σχιινγνο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, αδπλαηεί λα αλαζέζεη ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ή ηελ θαηαλνκή ηάμεσλ θαη 
ηκεκάησλ, ηελ απφθαζε παίξλεη ν Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνλ αξκφδην Σρνιηθφ Σχκβνπιν. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο λα αλαηεζνχλ 
εξγαζίεο θαη ηνκείο επζχλεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ απφθαζε παίξλεη ν 
Δηεπζπληήο. 

Ε΄ Εηδηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ πξνζρνιηθήο αγσγήο  

1. Τν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Μεπηαγσγείνπ δηελεξγεί ηελ θιήξσζε γηα ηελ 
επηινγή ησλ λεπίσλ πνπ ζα εγγξαθνχλ, φηαλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ δελ 
επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ. 

2. Πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ θαη φπνηε πξνθχςεη αλάγθε, 
ζε θάζε λεπηαγσγείν πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζθέςεηο ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ ησλ λεπίσλ θαη ηελ 
αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηε ράξαμε γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Μεπηαγσγείνπ. Σηηο ζπζθέςεηο απηέο κπνξεί λα πάξεη κέξνο θαη 
ν αξκφδηνο Σρνιηθφο Σχκβνπινο ή ν Δηεπζπληήο Εθπαίδεπζεο ή ν 
Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ. Οη ζπζθέςεηο γίλνληαη εθηφο σξαξίνπ. 

3. Ο Σχιινγνο Δηδαζθφλησλ Πξνζρνιηθήο αγσγήο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εκεξήζηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ηελ πξνζηαζία ησλ λεπίσλ, ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ 
ρψξσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

4. Τα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ηζφηηκα θαη κε βάζε 
ηε ζπλαδειθηθφηεηα θαη ην ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο εθάζηνπ κέινπο ζε 
φια ηα πξνγξάκκαηα. 
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5. Ο Σχιινγνο πξνζρνιηθήο αγσγήο δελ νξίδεη εθεκεξεχνληεο θαηά ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ αιιά θάζε λεπηαγσγφο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή 
επζχλε ηεο επηηήξεζεο ησλ λεπίσλ ηνπ ηκήκαηφο ηεο. 

6. Τν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ ζπλέξρεηαη ζε 
θνηλέο ζπλεδξηάζεηο κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο, ψζηε ηα λεπηαγσγεία λα 
ιεηηνπξγνχλ σο εληαίεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη λα επηηπγράλνπλ απφ θνηλνχ 
ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηελ απφθαζε παίξλεη, αλάινγα 
κε ην ζέκα, ν αξκφδηνο Σρνιηθφο Σχκβνπινο ή ν Δηεπζπληήο Εθπαίδεπζεο. Σηηο 
θνηλέο ζπλεδξηάζεηο πξνεδξεχνπλ εθ πεξηηξνπήο νη πξντζηάκελνη ησλ 
Μεπηαγσγείσλ. 

 
 

 


