
 

5 Σεπτεμβρίου 2022 

Σο νομοκετικό πλαίςιο λειτουργίασ  
των υλλόγων Διδαςκόντων 

  
Ζνα από τα μεγαλφτερα προβλιματα τθσ εκπαίδευςθσ αποτελεί θ νομοκεςία. Εξ αιτίασ του 

γεγονότοσ ότι οι περιςςότερεσ κυβερνιςεισ δεν ζχουν ςυνολικό ςχεδιαςμό για τθν Παιδεία και 
νομοκετοφν άναρχα και αςφνδετα, οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμζνοι να ψάχνουν μζςα ςε πολλοφσ 
νόμουσ και εγκυκλίουσ, ευριςκόμενοι ςε ζνα διαρκζσ άγχοσ μιπωσ κάποια ρφκμιςθ βρίςκεται ςε κάποιο 
νόμο που δεν ζχουν αντιλθφκεί. 

Θ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ζχει πολλζσ φορζσ 
επιςθμάνει το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, χωρίσ βζβαια να «ιδρϊςει» το αυτί τθσ πολιτικισ θγεςίασ του 
Υπουργείου Παιδείασ. Άλλωςτε οι ίδιοι ζχουν πλθκϊρα νομικϊν για να υποςτθρίηει το ζργο τουσ και δεν 
ενδιαφζρονται για το ότι οι εκπαιδευτικοί ςυναντοφν μεγάλα προβλιματα. 

Θζλοντασ να βοθκιςουμε, ςε ζνα κζμα που κα βρίςκεται ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ το 
επόμενο διάςτθμα, ςυγκεντρϊςαμε ολόκλθρο το πλαίςιο που αφορά ςτουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων, το 
οποίο είναι το παρακάτω: 

  

Α)  Ν.1566/1985, άρκρο 11Σϋ 

       φλλογοι διδαςκόντων 

1. Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων κάκε ςχολείου αποτελείται από όλουσ τουσ διδάςκοντεσ ςτο ςχολείο 
με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ και ζχει ωσ πρόεδρο τον διευκυντι του ςχολείου. 

2. Ο ςφλλογοσ των διδαςκόντων ςυνεδριάηει, φςτερα από πρόςκλθςθ του προζδρου του, τακτικά 
τουλάχιςτο μία φορά πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων και μία φορά ςτο τζλοσ κάκε 
τριμινου και ζκτακτα, όταν το κρίνει ςκόπιμο ο πρόεδροσ ι το ηθτιςει εγγράφωσ για 
ςυγκεκριμζνα κζματα τουλάχιςτον το ζνα τρίτο των μελϊν του. Οι ςυνεδριάςεισ γίνονται μζςα 
ςτο ωράριο εργαςίασ και ςε καμιά περίπτωςθ ςε ϊρεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων. 

3. Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων αποτελεί ςυλλογικό όργανο για τθ χάραξθ κατευκφνςεων για τθν 
καλφτερθ εφαρμογι τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και τθν καλφτερθ λειτουργία του ςχολείου. Ζχει 
τθν ευκφνθ για τθν εφαρμογι του ωρολογίου και αναλυτικοφ προγράμματοσ, τθν υγεία και 
προςταςία των μακθτϊν, τθν κακαριότθτα των ςχολικϊν χϊρων και τθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ 
ηωισ. Ιεραρχεί τισ ςχολικζσ ανάγκεσ και φροντίηει για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ. Αξιοποιεί τισ 
δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτο διδακτικό προςωπικό και τουσ κοινωνικοφσ φορείσ του 
τόπου. Μπορεί να αποφαςίςει το χωριςμό των μελϊν του ςε τομείσ γνϊςεων, με ςτόχο τον 
καλφτερο ςυντονιςμό τθσ διδαςκαλίασ και τθσ εφαρμογισ των εκπαιδευτικϊν μεκόδων. 

4. Ο τρόποσ λειτουργίασ του ςυλλόγου διδαςκόντων, οι ειδικότερεσ αρμοδιότθτζσ του και τα ειδικά 
κζματα, ςτθ ςυηιτθςθ των οποίων παρίςτανται εκπρόςωποι των μακθτϊν, ορίηονται με απόφαςθ 
του Υπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. 

 

Β)  ΦΕΚ 1340/2002, Άρκρο 37 

       φνκεςθ και λειτουργία του υλλόγου των Διδαςκόντων (.Δ.) 

1. Ο φλλογοσ των Διδαςκόντων (.Δ.) είναι ςυλλογικό όργανο του ςχολείου και αποτελείται από 
τουσ εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν ς' αυτό με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ. Ζργο του είναι θ 



χάραξθ κατευκφνςεων για τθν καλφτερθ λειτουργία του ςχολείου, για τθν οποία είναι υπεφκυνοσ. 
Οι αποφάςεισ του Συλλόγου Διδαςκόντων κινοφνται πάντοτε ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ 
νομοκεςίασ. 

2. Πρόεδροσ του υλλόγου των Διδαςκόντων είναι ο Διευκυντισ του ςχολείου ι ο νόμιμοσ 
αναπλθρωτισ του. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει κζςθ Τποδιευκυντι και δεν ζχει οριςκεί 
νόμιμοσ αναπλθρωτισ του Διευκυντι, όταν αυτόσ απουςιάηει, προεδρεφει ςτον φλλογο 
Διδαςκόντων ο ανϊτεροσ ςτο βακμό εκπαιδευτικόσ και επί ιςόβακμων εκείνοσ που ζχει τον 
περιςςότερο χρόνο υπθρεςίασ ςτο βακμό. 

3. Ειδικότερα ο φλλογοσ των Διδαςκόντων ςυνεδριάηει τακτικά ι ζκτακτα φςτερα από πρόςκλθςθ 
του προζδρου του και θ ςυμμετοχι του διδακτικοφ προςωπικοφ ςτισ ςυνεδριάςεισ του είναι 
υποχρεωτικι. Απουςία μζλουσ από τισ ςυνεδριάςεισ πρζπει να είναι απόλυτα δικαιολογθμζνθ. 

4. Τακτικζσ ςυνεδριάςεισ του Συλλόγου των Διδαςκόντων γίνονται φςτερα από πρόςκλθςθ του 
προζδρου: 
α) Πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων του διδακτικοφ ζτουσ. 
β) Στο τζλοσ κάκε τριμινου ι τετράμθνου. 
γ) Κατά τθν θμζρα ζκδοςθσ των αποτελεςμάτων των προαγωγικϊν, απολυτθρίων, ι πτυχιακϊν 
εξετάςεων και 
δ) Στο τελευταίο δεκαιμερο του διδακτικοφ ζτουσ. 
Ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ του υλλόγου των Διδαςκόντων ςυγκαλοφνται για ςυγκεκριμζνα κζματα: 
α) Φςτερα από πρόςκλθςθ του προζδρου και 
β) Φςτερα από γραπτι αίτθςθ προσ το Διευκυντι τουλάχιςτον από το ζνα τρίτο των μελϊν του 
ςυλλόγου, ςτθν οποία αναγράφονται το κζμα ι τα κζματα και ο ειςθγθτισ. 

5. Δε ςυγκαλείται ςυνεδρίαςθ του ςυλλόγου, αν το κζμα ι τα κζματα που προτείνονται για 
ςυηιτθςθ ανικουν, ςφμφωνα με το νόμο, ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του Διευκυντι ι άλλου 
ςχολικοφ φορζα ι όταν δεν είναι ςφννομα. 

6. Ο φλλογοσ Διδαςκόντων ςυνεδριάηει πάντοτε εκτόσ ωρϊν διδαςκαλίασ των μακθμάτων. 

7. Τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 5, και 
το χρόνο πραγματοποίθςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ ορίηει ο Διευκυντισ του ςχολείου ι εκείνα τα μζλθ 
του Συλλόγου που ηιτθςαν τθ ςφγκλθςθ του οργάνου ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ. Ειςιγθςθ επί των 
κεμάτων κάνει ο Διευκυντισ ι άλλοσ εκπαιδευτικόσ ο οποίοσ ορίηεται από τον Διευκυντι. 

8. Για τον χρόνο πραγματοποίθςθσ των τακτικϊν ςυνεδριάςεων και τα κζματα τθσ θμεριςιασ 
διάταξθσ τα μζλθ λαμβάνουν γνϊςθ δφο θμζρεσ τουλάχιςτον πριν από τθν θμζρα ςφγκλθςθσ 
του ςυλλόγου ςε ςυνεδρίαςθ. Η γνωςτοποίθςθ αυτι γίνεται με ανάρτθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςτον 
πίνακα ανακοινϊςεων του διδακτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου. 

9. Οι ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ του Συλλόγου των Διδαςκόντων μποροφν να πραγματοποιοφνται και με 
προφορικι ειδοποίθςθ, χωρίσ τουσ περιοριςμοφσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

10. Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυηιτθςθσ ςτισ τακτικζσ ςυνεδριάςεισ, μπορεί να γραφτεί ςτθν θμεριςια 
διάταξθ νζο κζμα από τον Διευκυντι, το οποίο πρζπει να αιτιολογθκεί πλιρωσ ωσ επείγον. 
Μπορεί επίςθσ να ειςαχκεί νζο κζμα ωσ επείγον φςτερα από απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ του 
Συλλόγου. 

11. Για τισ ςυνεδριάςεισ που διακόπτονται, εφόςον ζχει οριςτεί θμερομθνία για τθν ολοκλιρωςι 
τουσ, δεν απαιτείται νζα ειδοποίθςθ. 

12. Ο ςφλλογοσ των διδαςκόντων βρίςκεται ςε νόμιμθ απαρτία και οι αποφάςεισ του είναι ζγκυρεσ, 
όταν τα παρόντα μζλθ είναι περιςςότερα από τα απόντα. 

13. Οι αποφάςεισ του ςυλλόγου λαμβάνονται με απλι πλειοψθφία των παρόντων και ςε 
περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ άποψθ με τθν οποία τάςςεται ο πρόεδροσ. Όταν οι 
προτάςεισ είναι περιςςότερεσ και καμιά δεν ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ πλειοψθφία, θ 
ψθφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεςα ςτισ δυο επικρατζςτερεσ. Σο μζλοσ που απζχει από τθν 



ψθφοφορία ι δίνει λευκι ψιφο κεωρείται απόν. Η ψθφοφορία είναι φανερι. Μυςτικι 
ψθφοφορία διεξάγεται όταν προβλζπεται από ςχετικι διάταξθ ι αποφαςίηει ο φλλογοσ κατά 
πλειοψθφία. 

14. Οι αποφάςεισ του υλλόγου των Διδαςκόντων λαμβάνονται πάντοτε μζςα ςτα όρια τθσ 
αρμοδιότθτάσ του, είναι δεςμευτικζσ για όλουσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και 
υλοποιοφνται με ευκφνθ του Διευκυντι του ςχολείου. Καταχωροφνται ςτο βιβλίο πράξεων του 
Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, τον γραμματζα και τα παρόντα μζλθ. 
Στθν ίδια πράξθ καταχωροφνται και οι απόψεισ τθσ μειοψθφίασ, αν ηθτθκεί. Ηθτιματα τα οποία 
ρυκμίηονται από τθν υφιςτάμενθ εκπαιδευτικι νομοκεςία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται κζματα 
ςυνεδρίαςθσ του Συλλόγου των Διδαςκόντων και οφτε να λαμβάνονται αποφάςεισ αντίκετεσ με τισ 
ρυκμίςεισ αυτζσ. 

15. Τα πρακτικά τθρεί ο γραμματζασ του ςχολείου ι εκπαιδευτικόσ που ορίηεται από τον Σφλλογο των 
Διδαςκόντων. 

 

Γ)  Π.Δ.79/2017, Άρκρο 15 

φλλογοι Διδαςκόντων 

1. Οι τακτικζσ ςυνεδριάςεισ του Συλλόγου των Διδαςκόντων πραγματοποιοφνται φςτερα από 
πρόςκλθςθ του προζδρου: 
α) πριν από τθν ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων (1-11 Σεπτεμβρίου) 
β) ςτο τζλοσ κάκε τριμινου, 
γ) μετά τθ λιξθ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων (15-21 Ιουνίου)  

1. Πζραν αυτϊν των τακτικϊν ςυνεδριάςεων ο φλλογοσ Διδαςκόντων ςυνεδριάηει ζκτακτα 
φςτερα από πρόςκλθςθ του Διευκυντι ι του Προϊςταμζνου του ςχολείου ι φςτερα από γραπτι 
αίτθςθ προσ τον Διευκυντι ι τον Προϊςτάμενο του ςχολείου τουλάχιςτον από το ζνα τρίτο (1/3) 
των μελϊν του υλλόγου Διδαςκόντων. 

2. Η ςυμμετοχι του διδακτικοφ προςωπικοφ ςτισ ςυνεδριάςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων είναι 
υποχρεωτικι και θ απουςία μζλουσ πρζπει να δικαιολογείται επαρκϊσ. 

3. Οι ςυνεδριάςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων πραγματοποιοφνται εντόσ εργαςιακοφ και εκτόσ 
διδακτικοφ ωραρίου. 

4. Θζματα που ρυκμίηονται από τθν υφιςτάμενθ εκπαιδευτικι νομοκεςία ι είναι αντίκετα από τουσ 
νόμουσ και τισ κείμενεσ διατάξεισ δεν μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενα ςυηιτθςθσ κατά τισ 
ςυνεδριάςεισ. 

5. Τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και τον χρόνο πραγματοποίθςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ ορίηει ο 
Πρόεδροσ ι τα μζλθ του Συλλόγου Διδαςκόντων που ηιτθςαν τθ ςφγκλθςθ του οργάνου ςε 
ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ. Ειςιγθςθ επί των κεμάτων κάνει ο Διευκυντισ ι ο Προϊςτάμενοσ του 
ςχολείου ι άλλοσ εκπαιδευτικόσ ο οποίοσ ορίηεται από τον Διευκυντι ι τον Προϊςτάμενο του 
ςχολείου ι από το Σφλλογο Διδαςκόντων. 

6. Οι αποφάςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων 
και ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ άποψθ με τθν οποία τάςςεται ο πρόεδροσ. Όταν οι 
προτάςεισ είναι περιςςότερεσ και καμιά δεν ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ πλειοψθφία, θ 
ψθφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεςα ςτισ δυο επικρατζςτερεσ. Σο μζλοσ που απζχει από τθν 
ψθφοφορία ι δίνει λευκι ψιφο κεωρείται απόν. Η ψθφοφορία είναι φανερι. Μυςτικι 
ψθφοφορία διεξάγεται όταν προβλζπεται από ςχετικι ειδικι διάταξθ ι αποφαςίηει ο φλλογοσ 
Διδαςκόντων κατά πλειοψθφία. 

 

 

 



Δ) Ν.4823/2021, Άρκρο 89 

Ο Διευκυντισ ι ο Προϊςτάμενοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ των δθμοτικϊν ςχολείων, μετά από ειςιγθςθ 

του υλλόγου Διδαςκόντων ι εκπαιδευτικοφ/εκπαιδευτικϊν που ζχουν τοποκετθκεί ςτθ ςχολικι 

μονάδα ι με δικι του πρωτοβουλία, δφναται να αποφαςίηει τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία 

εκπαιδευτικϊν ομίλων μετά τθ λιξθ του θμεριςιου ωρολογίου προγράμματοσ διδαςκαλίασ, κατόπιν 

ςχετικισ ενθμζρωςθσ του Σχολικοφ Συμβουλίου και τθσ οικείασ δθμοτικισ αρχισ. Οι εκπαιδευτικοί 

όμιλοι των δθμοτικϊν ςχολείων δφναται να ςυγκροτοφνται και να λειτουργοφν και κατά τισ διδακτικζσ 

ϊρεσ του ολοιμερου προγράμματοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 

Ε) Ν.4823/2021, Άρκρο 101 

Θ παρ. 8 του άρκρου 13 του ν. 1566/1985 (Αϋ 167) αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Οι εκπαιδευτικοί των ςχολείων τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ παραμζνουν 

υποχρεωτικά ςτο ςχολείο τουσ ςτισ εργάςιμεσ θμζρεσ, πζρα από τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ, όχι όμωσ 

πζρα από ζξι (6) ϊρεσ τθν θμζρα ι τριάντα (30) ϊρεσ τθν εβδομάδα και με τθν επιφφλαξθ τθσ 

παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Σϋ του άρκρου 11, για τθν προςφορά και άλλων υπθρεςιϊν που 

ανατίκενται από τον Διευκυντι ι τον Προϊςτάμενο τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςυνδζονται με το 

γενικότερο εκπαιδευτικό ζργο, όπωσ θ προετοιμαςία του εποπτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και των 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων, θ διόρκωςθ εργαςιϊν και διαγωνιςμάτων, θ καταχϊρθςθ-ενθμζρωςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, θ ςυμμετοχι ςτθν προετοιμαςία και τθν πραγματοποίθςθ εορταςτικϊν, 

ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, ο προγραμματιςμόσ και θ αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου, θ επικοινωνία με δομζσ υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, θ ςυνεργαςία με 

εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν ςτο ίδιο τμιμα ι που διδάςκουν τα ίδια γνωςτικά αντικείμενα, οι 

παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ για τθν κατάρτιςθ ομαδικϊν ι εξατομικευμζνων προγραμμάτων 

υποςτιριξθσ ςυγκεκριμζνων μακθτικϊν ομάδων ι μακθτϊν, θ επίβλεψθ ςχολικϊν γευμάτων, θ 

ενθμζρωςθ των γονζων και κθδεμόνων, θ τιρθςθ βιβλίων του ςχολείου και θ εκτζλεςθ διοικθτικϊν 

εργαςιϊν. Με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 53 του ν. 2721/1999 (Αϋ 112), 

από τισ πρόςκετεσ αυτζσ υπθρεςίεσ απαλλάςςεται ο γονζασ παιδιοφ μζχρι δφο ετϊν.». 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 


