Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εκπαίδευσης αποτελεί η
νομοθεσία. Εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν
έχουν συνολικό σχεδιασμό για την Παιδεία και νομοθετούν άναρχα
και ασύνδετα, οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να ψάχνουν μέσα σε
πολλούς νόμους και εγκυκλίους, ευρισκόμενοι σε ένα διαρκές άγχος
μήπως κάποια ρύθμιση βρίσκεται σε κάποιο νόμο που δεν έχουν
αντιληφθεί.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, έχει πολλές φορές επισημάνει το συγκεκριμένο πρόβλημα,
χωρίς βέβαια να «ιδρώσει» το αυτί της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας. Άλλωστε οι ίδιοι έχουν πληθώρα νομικών για να υποστηρίζει το
έργο τους και δεν ενδιαφέρονται για το ότι οι εκπαιδευτικοί συναντούν
μεγάλα προβλήματα.
Θέλοντας να βοηθήσουμε, σε ένα θέμα που θα βρίσκεται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος το επόμενο διάστημα, συγκεντρώσαμε
ολόκληρο το πλαίσιο που αφορά στους Συλλόγους Διδασκόντων, το οποίο
είναι το παρακάτω:
Α) Ν.1566/1985, άρθρο 11ΣΤ΄
Σύλλογοι διδασκόντων
1. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από
όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας και έχει ως πρόεδρο τον διευθυντή του σχολείου.
2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά
πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος
κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο
πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα
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τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις
γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση
σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.
3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη
κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής
πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την
ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού
προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την
καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής
ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την
αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα
στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου.
Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων,
με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της
εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων.
4. Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες
αρμοδιότητές του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων
παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Β) ΦΕΚ 1340/2002, Άρθρο 37
Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.)
1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο
του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργο του
είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του
σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του
Συλλόγου Διδασκόντων κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
2. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής
του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει θέση Υποδιευθυντή και δεν έχει ορισθεί
νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή, όταν αυτός απουσιάζει,
προεδρεύει στον Σύλλογο Διδασκόντων ο ανώτερος στο βαθμό
εκπαιδευτικός και επί ισόβαθμων εκείνος που έχει τον
περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό.
3. Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά
ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και η
συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του
είναι υποχρεωτική. Απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις
πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη.
4. Τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται
ύστερα από πρόσκληση του προέδρου:
α) Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους.
β) Στο τέλος κάθε τριμήνου ή τετράμηνου.
2

γ) Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών,
απολυτηρίων, ή πτυχιακών εξετάσεων και
δ) Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους.
Έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων
συγκαλούνται για συγκεκριμένα θέματα:
α) Ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και
β) Ύστερα από γραπτή αίτηση προς το Διευθυντή τουλάχιστον από το
ένα τρίτο των μελών του συλλόγου, στην οποία αναγράφονται το θέμα
ή τα θέματα και ο εισηγητής.
5. Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα
που προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην
αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα ή
όταν δεν είναι σύννομα.
6. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών
διδασκαλίας των μαθημάτων.
7. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με την επιφύλαξη της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5, και το χρόνο πραγματοποίησης
της συνεδρίασης ορίζει ο Διευθυντής του σχολείου ή εκείνα τα μέλη
του Συλλόγου που ζήτησαν τη σύγκληση του οργάνου σε έκτακτη
συνεδρίαση. Εισήγηση επί των θεμάτων κάνει ο Διευθυντής ή άλλος
εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή.
8. Για τον χρόνο πραγματοποίησης των τακτικών συνεδριάσεων
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα μέλη λαμβάνουν
γνώση δύο ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα
σύγκλησης του συλλόγου σε συνεδρίαση. Η γνωστοποίηση
αυτή γίνεται με ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα
ανακοινώσεων του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.
9. Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων μπορούν
να πραγματοποιούνται και με προφορική ειδοποίηση, χωρίς τους
περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου.
10.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης στις τακτικές
συνεδριάσεις, μπορεί να γραφτεί στην ημερήσια διάταξη νέο θέμα
από τον Διευθυντή, το οποίο πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως ως
επείγον. Μπορεί επίσης να εισαχθεί νέο θέμα ως επείγον ύστερα από
απόφαση της πλειοψηφίας του Συλλόγου.
11.
Για τις συνεδριάσεις που διακόπτονται, εφόσον έχει οριστεί
ημερομηνία για την ολοκλήρωσή τους, δεν απαιτείται νέα
ειδοποίηση.
12.
Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη
απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα
μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
13.
Οι αποφάσεις του συλλόγου λαμβάνονται με απλή
πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Όταν
οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δεν συγκεντρώνει
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την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από
την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Η
ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται
όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη ή αποφασίζει ο
Σύλλογος κατά πλειοψηφία.
14.
Οι
αποφάσεις
του
Συλλόγου
των
Διδασκόντων
λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του,
είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του
σχολείου. Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και
υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τα
παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της
μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την
υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται
θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων και ούτε να
λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές.
15.
Τα πρακτικά τηρεί ο γραμματέας του σχολείου
εκπαιδευτικός που ορίζεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων.

ή

Γ) Π.Δ.79/2017, Άρθρο 15
Σύλλογοι Διδασκόντων
1. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων
πραγματοποιούνται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου:
α) πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (1-11
Σεπτεμβρίου)
β) στο τέλος κάθε τριμήνου,
γ) μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15-21 Ιουνίου)
1. Πέραν αυτών των τακτικών συνεδριάσεων ο Σύλλογος
Διδασκόντων συνεδριάζει έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του
Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του σχολείου ή ύστερα από
γραπτή αίτηση προς τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του
σχολείου τουλάχιστον από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του
Συλλόγου Διδασκόντων.
2. Η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις
του Συλλόγου Διδασκόντων είναι υποχρεωτική και η απουσία
μέλους πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς.
3. Οι
συνεδριάσεις
του
Συλλόγου
Διδασκόντων
πραγματοποιούνται εντός εργασιακού και εκτός διδακτικού
ωραρίου.
4. Θέματα που ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική
νομοθεσία ή είναι αντίθετα από τους νόμους και τις κείμενες
διατάξεις δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα συζήτησης κατά
τις συνεδριάσεις.
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5. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τον χρόνο πραγματοποίησης
της συνεδρίασης ορίζει ο Πρόεδρος ή τα μέλη του Συλλόγου
Διδασκόντων που ζήτησαν τη σύγκληση του οργάνου σε έκτακτη
συνεδρίαση. Εισήγηση επί των θεμάτων κάνει ο Διευθυντής ή ο
Προϊστάμενος του σχολείου ή άλλος εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται
από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου ή από το
Σύλλογο Διδασκόντων.
6. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων λαμβάνονται με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο
πρόεδρος. Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά
δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος
που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο
θεωρείται απόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική
ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική ειδική
διάταξη ή αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων κατά
πλειοψηφία.

Δ) Ν.4512/2018, Άρθρο 245
Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται
ως εξής:
8. «Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο
σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες
διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή
τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της
παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου 11, για την
προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα
όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το
γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του
εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων,
η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση
της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και
την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του
εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του
εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά
αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση
ομαδικών
ή
εξατομικευμένων
προγραμμάτων
υποστήριξης
συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών
γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση
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βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την
επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν.
2721/1999 (Α΄ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες
απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.».
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