ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ.353.1/324/105657/Γ1
(Φ.Δ.Κ. 1340 η. Β/16-10-2002)
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (Γ.Π.) - ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΩΝ (.Γ.)
Άρθρο 37
ύνθεζη και λειηοσργία ηοσ σλλόγοσ ηων Γιδαζκόνηων (.Γ.)
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 ηζνβαζκψλ 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.
(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.
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.
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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. Μπνξεί 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
νινθιήξσζε 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. Μπζηηθή
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
αξκνδηφηεηαο ηνπ, είλαη δεζκεπηηθέο γηα φινπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη
πινπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 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 Γιδαζκόνηων
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.
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(γ) Η θαιιηέξγεηα θαη δηεχξπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή γηα ηελ
απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηελ νκαιή έληαμε ηνπ ζηελ θνηλσλία.
2. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ν Σχιινγνο ησλ Δηδαζθφλησλ πξέπεη:
(α) Να πξνγξακκαηίδεη θαη λα νξγαλψλεη ην έξγν ηνπ, λα ην παξαθνινπζεί θαη, ηέινο,
λα ην αμηνινγεί.
(β) Να 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) Να παξεκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο θαηλνκέλσλ ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δηαξξνήο ησλ
καζεηψλ, εθαξκφδνληαο θαηάιιεια αληηζηαζκηζηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο.
(δ) Να 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 Γιδαζκόνηων
Α. Γενικά:
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.
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.
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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. Με 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, κεηά 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.
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, 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.
Β΄. Διδικές αρμοδιόηηηες ηοσ σλλόγοσ ηων Γιδαζκόνηων ηης Γεσηεροβάθμιας
Δκπαίδεσζης.
1. Αλαζέηεη ππεξσξηαθή δηδαζθαιία γηα ηελ θάιπςε ησλ σξψλ ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο
ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
2. Οξίδεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ
θπιηθείσλ, ε νπνία επηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο παξαθνινπζεί ηηο
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
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3. Απνθαζίδεη γηα ηε δηθαηνιφγεζε ησλ απνπζηψλ ησλ καζεηψλ, γηα ηελ πξναγσγή, απφιπζε,
παξαπνκπή ζε επαλεμέηαζε ή απφξξηςε ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, κε βάζε ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία θαη ηε βαζκνινγία πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο.
4. Επηβάιιεη ζηνπο καζεηέο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνηλέο. Σην ηέινο
ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο απνθαζίδεη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο, ηεθκεξηψλνληαο ηηο
απνθάζεηο ηνπ.
Σ΄ σμβούλιο ημήμαηος ηης Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης
1. Τν ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ζην ηκήκα θαη
πξνεδξεχεη ζ΄απηφ ν αξραηφηεξνο ησλ δηδαζθφλησλ ή ν Δηεπζπληήο ή ν Υπνδηεπζπληήο,
εθφζνλ δηδάζθνπλ ζ' απηφ.
2. Σπλεδξηάδεη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ αλαθχπηνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε, ηε
ζπκπεξηθνξά, ηελ πγεία θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο.
3. Σπγθαιείηαη απφ ηνλ πξνεδξεχνληα ή αλ ην δεηήζνπλ κε έγγξαθφ ηνπο δπν ηνπιάρηζηνλ
δηδάζθνληεο.
4. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα κεηέρεη θαη ν πξφεδξνο ηεο καζεηηθήο
θνηλφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο.
5. Τν ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο ζπλεδξηάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη
εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
6. Τν ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο δελ έρεη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, αιιά είλαη φξγαλν
εηζεγεηηθφ πξνο ην Σχιινγν ησλ Δηδαζθφλησλ, πνπ έρεη θαη ηελ ηειηθή επζχλε ηεο ιήςεο
απνθάζεσλ.
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