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ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ 
 
 

Α)  Ν.1566/1985, άξζξν 11ΣΤ΄ 

       Σύιινγνη δηδαζθόλησλ 

1. Ο ζύιινγνο δηδαζθόλησλ θάζε ζρνιείνπ απνηειείηαη από όινπο ηνπο δηδάζθνληεο ζην 

ζρνιείν κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη έρεη σο πξόεδξν ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ. 

2. Ο ζύιινγνο ησλ δηδαζθόλησλ ζπλεδξηάδεη, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, 

ηαθηηθά ηνπιάρηζην κία θνξά πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη κία θνξά ζην 

ηέινο θάζε ηξηκήλνπ θαη έθηαθηα, όηαλ ην θξίλεη ζθόπηκν ν πξόεδξνο ή ην δεηήζεη 

εγγξάθσο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην ησλ κειώλ ηνπ. Οη 

ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη κέζα ζην σξάξην εξγαζίαο θαη ζε θακηά πεξίπησζε ζε ώξεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ. 

3. Ο ζύιινγνο δηδαζθόλησλ απνηειεί ζπιινγηθό όξγαλν γηα ηε ράξαμε θαηεπζύλζεσλ γηα ηελ 

θαιύηεξε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηελ πγεία 

θαη πξνζηαζία ησλ καζεηώλ, ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζρνιηθήο δσήο. Θεξαξρεί ηηο ζρνιηθέο αλάγθεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο. 

Αμηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη ηνπο 

θνηλσληθνύο θνξείο ηνπ ηόπνπ. Μπνξεί λα απνθαζίζεη ην ρσξηζκό ησλ κειώλ ηνπ ζε ηνκείο 

γλώζεσλ, κε ζηόρν ηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ. 

4. Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, νη εηδηθόηεξεο αξκνδηόηεηέο ηνπ θαη ηα 

εηδηθά ζέκαηα, ζηε ζπδήηεζε ησλ νπνίσλ παξίζηαληαη εθπξόζσπνη ησλ καζεηώλ, νξίδνληαη 

κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

Β)  ΦΔΚ 1340/2002, Άξζξν 37 

       Σύλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ (Σ.Γ.) 

1. Ο Σύιινγνο ησλ Γηδαζθόλησλ (Σ.Γ.) είλαη ζπιινγηθό όξγαλν ηνπ ζρνιείνπ θαη 

απνηειείηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ ζ' απηό κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο. Έξγν ηνπ είλαη ε ράξαμε θαηεπζύλζεσλ γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, γηα ηελ νπνία είλαη ππεύζπλνο. Οη απνθάζεηο ηνπ πιιόγνπ Δηδαζθόλησλ 

θηλνύληαη πάληνηε ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο. 

2. Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή ν λόκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζέζε Υπνδηεπζπληή θαη δελ έρεη 

νξηζζεί λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ Γηεπζπληή, όηαλ απηόο απνπζηάδεη, πξνεδξεύεη ζηνλ 

Σύιινγν Γηδαζθόλησλ ν αλώηεξνο ζην βαζκό εθπαηδεπηηθόο θαη επί ηζόβαζκσλ εθείλνο 

πνπ έρεη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ππεξεζίαο ζην βαζκό. 

3. Δηδηθόηεξα ν Σύιινγνο ησλ Γηδαζθόλησλ ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά ή έθηαθηα ύζηεξα από 

πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Απνπζία κέινπο από ηηο ζπλεδξηάζεηο πξέπεη λα 

είλαη απόιπηα δηθαηνινγεκέλε. 
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4. Σαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιόγνπ ησλ Δηδαζθόλησλ γίλνληαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ 

πξνέδξνπ: 

α) Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. 

β) ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ή ηεηξάκελνπ. 

γ) Καηά ηελ εκέξα έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξναγσγηθώλ, απνιπηεξίσλ, ή 

πηπρηαθώλ εμεηάζεσλ θαη 

δ) ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. 

Έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ ζπγθαινύληαη γηα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα: 

α) Ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη 

β) Ύζηεξα από γξαπηή αίηεζε πξνο ην Δηεπζπληή ηνπιάρηζηνλ από ην έλα ηξίην ησλ κειώλ 

ηνπ ζπιιόγνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην ζέκα ή ηα ζέκαηα θαη ν εηζεγεηήο. 

5. Δε ζπγθαιείηαη ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιόγνπ, αλ ην ζέκα ή ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα 

ζπδήηεζε αλήθνπλ, ζύκθσλα κε ην λόκν, ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Δηεπζπληή ή 

άιινπ ζρνιηθνύ θνξέα ή όηαλ δελ είλαη ζύλλνκα. 

6. Ο Σύιινγνο Γηδαζθόλησλ ζπλεδξηάδεη πάληνηε εθηόο σξώλ δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκάησλ. 

7. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε ηελ επηθύιαμε ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 5, 

θαη ην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλεδξίαζεο νξίδεη ν Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή εθείλα 

ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ πνπ δήηεζαλ ηε ζύγθιεζε ηνπ νξγάλνπ ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε. 

Εηζήγεζε επί ησλ ζεκάησλ θάλεη ν Δηεπζπληήο ή άιινο εθπαηδεπηηθόο ν νπνίνο νξίδεηαη από 

ηνλ Δηεπζπληή. 

8. Γηα ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ηαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα κέιε ιακβάλνπλ γλώζε δύν εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ 

εκέξα ζύγθιεζεο ηνπ ζπιιόγνπ ζε ζπλεδξίαζε. Η γλσζηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε 

αλάξηεζε ηεο πξόζθιεζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ 

ζρνιείνπ. 

9. Οη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιόγνπ ησλ Δηδαζθόλησλ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη 

θαη κε πξνθνξηθή εηδνπνίεζε, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. 

10. Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, κπνξεί λα γξαθηεί ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε λέν ζέκα από ηνλ Δηεπζπληή, ην νπνίν πξέπεη λα αηηηνινγεζεί πιήξσο σο 

επείγνλ. Μπνξεί επίζεο λα εηζαρζεί λέν ζέκα σο επείγνλ ύζηεξα από απόθαζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ πιιόγνπ. 

11. Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο πνπ δηαθόπηνληαη, εθόζνλ έρεη νξηζηεί εκεξνκελία γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηνπο, δελ απαηηείηαη λέα εηδνπνίεζε. 

12. Ο ζύιινγνο ησλ δηδαζθόλησλ βξίζθεηαη ζε λόκηκε απαξηία θαη νη απνθάζεηο ηνπ είλαη 

έγθπξεο, όηαλ ηα παξόληα κέιε είλαη πεξηζζόηεξα από ηα απόληα. 

13. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη ζε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε άπνςε κε ηελ νπνία ηάζζεηαη ν πξόεδξνο. Όηαλ νη 

πξνηάζεηο είλαη πεξηζζόηεξεο θαη θακηά δελ ζπγθεληξώλεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία, ε 

ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη αλάκεζα ζηηο δπν επηθξαηέζηεξεο. Τν κέινο πνπ απέρεη 

από ηελ ςεθνθνξία ή δίλεη ιεπθή ςήθν ζεσξείηαη απόλ. Η ςεθνθνξία είλαη θαλεξή. 

Μπζηηθή ςεθνθνξία δηεμάγεηαη όηαλ πξνβιέπεηαη από ζρεηηθή δηάηαμε ή απνθαζίδεη ν 

Σύιινγνο θαηά πιεηνςεθία. 

14. Οη απνθάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ ιακβάλνληαη πάληνηε κέζα ζηα όξηα ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπ, είλαη δεζκεπηηθέο γηα όινπο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη 

πινπνηνύληαη κε επζύλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Καηαρσξνύληαη ζην βηβιίν πξάμεσλ 

ηνπ πιιόγνπ θαη ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά από ηνλ πξόεδξν, ηνλ γξακκαηέα θαη ηα 

παξόληα κέιε. ηελ ίδηα πξάμε θαηαρσξνύληαη θαη νη απόςεηο ηεο κεηνςεθίαο, αλ δεηεζεί. 

Ζεηήκαηα ηα νπνία ξπζκίδνληαη από ηελ πθηζηάκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία δελ είλαη 



 

 

επηηξεπηό λα γίλνληαη ζέκαηα ζπλεδξίαζεο ηνπ πιιόγνπ ησλ Δηδαζθόλησλ θαη νύηε λα 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο αληίζεηεο κε ηηο ξπζκίζεηο απηέο. 

15. Σα πξαθηηθά ηεξεί ν γξακκαηέαο ηνπ ζρνιείνπ ή εθπαηδεπηηθόο πνπ νξίδεηαη από ηνλ 

ύιινγν ησλ Δηδαζθόλησλ. 

 

Γ)  Π.Γ.79/2017, Άξζξν 15 

Σύιινγνη Γηδαζθόλησλ 

1. Οη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιόγνπ ησλ Δηδαζθόλησλ πξαγκαηνπνηνύληαη ύζηεξα από 

πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ: 

α) πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ (1-11 επηεκβξίνπ) 

β) ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, 

γ) κεηά ηε ιήμε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ (15-21 Θνπλίνπ)  

1. Πέξαλ απηώλ ησλ ηαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ν Σύιινγνο Γηδαζθόλησλ ζπλεδξηάδεη 

έθηαθηα ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ζρνιείνπ ή 

ύζηεξα από γξαπηή αίηεζε πξνο ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπιάρηζηνλ από ην έλα ηξίην (1/3) ησλ κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ. 

2. Η ζπκκεηνρή ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ 

Γηδαζθόλησλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε απνπζία κέινπο πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη 

επαξθώο. 

3. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ πξαγκαηνπνηνύληαη εληόο εξγαζηαθνύ θαη 

εθηόο δηδαθηηθνύ σξαξίνπ. 

4. Θέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη από ηελ πθηζηάκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ή είλαη αληίζεηα από 

ηνπο λόκνπο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα ζπδήηεζεο 

θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο. 

5. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλεδξίαζεο νξίδεη ν 

Πξόεδξνο ή ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ Δηδαζθόλησλ πνπ δήηεζαλ ηε ζύγθιεζε ηνπ νξγάλνπ ζε 

έθηαθηε ζπλεδξίαζε. Εηζήγεζε επί ησλ ζεκάησλ θάλεη ν Δηεπζπληήο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ 

ζρνιείνπ ή άιινο εθπαηδεπηηθόο ν νπνίνο νξίδεηαη από ηνλ Δηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 

ζρνιείνπ ή από ην ύιινγν Δηδαζθόλησλ. 

6. Οη απνθάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξόλησλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε άπνςε κε ηελ νπνία ηάζζεηαη ν 

πξόεδξνο. Όηαλ νη πξνηάζεηο είλαη πεξηζζόηεξεο θαη θακηά δελ ζπγθεληξώλεη ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη αλάκεζα ζηηο δπν επηθξαηέζηεξεο. 

Τν κέινο πνπ απέρεη από ηελ ςεθνθνξία ή δίλεη ιεπθή ςήθν ζεσξείηαη απόλ. Η 

ςεθνθνξία είλαη θαλεξή. Μπζηηθή ςεθνθνξία δηεμάγεηαη όηαλ πξνβιέπεηαη από 

ζρεηηθή εηδηθή δηάηαμε ή απνθαζίδεη ν Σύιινγνο Γηδαζθόλησλ θαηά πιεηνςεθία. 

 

Γ) Ν.4823/2021, Άξζξν 101 

Η παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1566/1985 (Α΄ 167) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

παξακέλνπλ ππνρξεσηηθά ζην ζρνιείν ηνπο ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο, πέξα από ηηο ώξεο 

δηδαζθαιίαο, όρη όκσο πέξα από έμη (6) ώξεο ηελ εκέξα ή ηξηάληα (30) ώξεο ηελ 

εβδνκάδα θαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Κεθαιαίνπ ΣΤ΄ ηνπ άξζξνπ 11, 

γηα ηελ πξνζθνξά θαη άιισλ ππεξεζηώλ πνπ αλαηίζεληαη από ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζπλδένληαη κε ην γεληθόηεξν εθπαηδεπηηθό έξγν, 
όπσο ε πξνεηνηκαζία ηνπ επνπηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ησλ εξγαζηεξηαθώλ 

αζθήζεσλ, ε δηόξζσζε εξγαζηώλ θαη δηαγσληζκάησλ, ε θαηαρώξεζε-ελεκέξσζε ηεο 

αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, ε ζπκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 



 

 

ενξηαζηηθώλ, αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ, ν πξνγξακκαηηζκόο θαη ε 

απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ε επηθνηλσλία κε δνκέο ππνζηήξημεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ ζην ίδην ηκήκα ή πνπ 

δηδάζθνπλ ηα ίδηα γλσζηηθά αληηθείκελα, νη παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε 

νκαδηθώλ ή εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ζπγθεθξηκέλσλ καζεηηθώλ 

νκάδσλ ή καζεηώλ, ε επίβιεςε ζρνιηθώλ γεπκάησλ, ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη 

θεδεκόλσλ, ε ηήξεζε βηβιίσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ε εθηέιεζε δηνηθεηηθώλ εξγαζηώλ. Με ηελ 

επηθύιαμε ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 2721/1999 (Α΄ 112), από ηηο 

πξόζζεηεο απηέο ππεξεζίεο απαιιάζζεηαη ν γνλέαο παηδηνύ κέρξη δύν εηώλ.». 
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