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25.1.

Το διδακτικό προσωπικό κάθε σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης απαρτίζει τον καθηγητικό
σύλλογο του σχολείου.

2.

Ο καθηγητικός σύλλογος αποτελεί το ανώτατο σώμα μέσα στο σχολείο και έχει την ευθύνη
για τις μεθόδους και τα μέσα υλοποίησης των εκπαιδευτικών στόχων που καθορίζονται από την
πολιτεία και τις εκπαιδευτικές αρχές.

3.

Ο καθηγητικός σύλλογος συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των
μαθημάτων τουλάχιστο μία (1) φορά και ανά μία στο τέλος κάθε μήνα, αν κρίνεται αναγκαίο
από το Διευθυντή του Σχολείου και έκτακτα στην παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των μελών
του Συλλόγου όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή με έγγραφό τους στο οποίο αναφέρεται το θέμα.

4.

Οι τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις διεξάγονται μετά την κανονική λήξη των μαθημάτων ή πριν,
αν γίνονται κατά την περίοδο που δεν διεξάγονται μαθήματα. Οι έκτακτες συνεδριάσεις
διεξάγονται κατά τρόπο και χρόνο, ώστε να μην χάνεται διδακτικός χρόνος για τους
μαθητές/τριες.

5.

Στις συνεδριάσεις του καθηγητικού συλλόγου προεδρεύει ο Διευθυντής ή, όταν αυτός κωλύεται,
Βοηθός Διευθυντής Α΄ ή Βοηθός Διευθυντής που ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου. Σε
περίπτωση απουσίας και των Βοηθών Διευθυντών Α΄ ή των Βοηθών Διευθυντών, προεδρεύει ο
αρχαιότερος καθηγητής/τρια που δικαιούται σύμφωνα με τα οικεία σχέδια υπηρεσίας να
προαχθεί στη θέση του Βοηθού Διευθυντή.

6.

Η πρόσκληση των μελών του συλλόγου και η γνωστοποίηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης
στις τακτικές συνεδριάσεις γίνεται γραπτώς δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της
συνεδρίασης. Δεν απαιτείται πρόσκληση των μελών, όταν πρόκειται να συνεχιστεί συζήτηση
που είχε διακοπεί σε προηγούμενη συνεδρίαση και είχε οριστεί η ημερομηνία για επανάληψή
της.

7.

Με την έναρξη της συνεδρίας στις τακτικές συνεδριάσεις μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια
διάταξη νέο θέμα, εφόσον αυτό ζητηθεί γραπτώς από την πλειοψηφία των παρόντων μελών του
συλλόγου.

8.

Για να είναι έγκυρη η απόφαση του καθηγητικού συλλόγου, απαιτείται απλή πλειοψηφία των
παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο
πρόεδρος ή ο προεδρεύων.

9.

Κάθε απόφαση καταχωρίζεται στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου και πρέπει να είναι απόλυτα
αιτιολογημένη. Καταχωρίζεται επίσης περιληπτικά η άποψη της μειοψηφίας, εφόσον αυτό
ζητηθεί.

10. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία αποφασίζεται από την πλειοψηφία των
παρόντων μελών του συλλόγου. Νοείται ότι η διαδικασία της φανερής ψηφοφορίας γίνεται διά
της ανατάσεως της χειρός.
11. Τα πρακτικά επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρία του συλλόγου και υπογράφονται από τον
πρόεδρο και το γραμματέα.
12. Ο σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα (1) από τα
μέλη του. Η απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη.
13. Στην τακτική συνεδρία στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο καθηγητικός σύλλογος:

α.

εγκρίνει την κατανομή των μαθημάτων στο διδακτικό προσωπικό που γίνεται σύμφωνα με
την παράγραφο (19) του Κανονισμού 26,
26.19. Σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους καθηγητές και τους Βοηθούς Διευθυντές της ειδικότητας, ο Διευθυντής κατανέμει
στο διδακτικό προσωπικό τα μαθήματα των διάφορων ειδικοτήτων και τάξεων με τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα
των μαθητών και του σχολείου γενικά και να ικανοποιούνται οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, κατά το δυνατό, των διδασκόντων και
αναθέτει και επιβλέπει τον καταρτισμό του ωρολογίου προγράμματος και των αναπληρώσεων του σχολείου.

Επίσης εγκρίνει τον κατάλογο των υπευθύνων των τμημάτων, το πρόγραμμα εφημερίας
των καθηγητών/τριων και ορίζει τα μέλη των συμβουλίων και επιτροπών, όπως Πειθαρχικό
Συμβούλιο, Συμβουλευτική Επιτροπή, επιτροπή εκδηλώσεων, εκδρομών, εκδόσεων,
προνοίας. Νοείται ότι, στη διαδικασία κατακύρωσης προσφορών για την εκτύπωση του
περιοδικού ή της εφημερίδας του σχολείου, συμμετέχει εκπρόσωπος του Συνδέσμου
Γονέων. Νοείται περαιτέρω ότι, στην επιτροπή πρόνοιας συμμετέχει ως παρατηρητής ο
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων∙
β.

εκλέγει μέχρι τρεις (3) εκπροσώπους του στο συμβούλιο διεύθυνσης του σχολείου·

γ.

επιλέγει τους σημαιοφόρους και παραστάτες από τους μαθητές της τελευταίας τάξης του
σχολείου με κριτήρια το ήθος, την επίδοση και τη διαγωγή.

14. Ο Καθηγητικός Σύλλογος,
α.

επιβάλλει στους μαθητές/τριες τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς παιδαγωγικά
μέτρα·

β.

χαρακτηρίζει στο τέλος κάθε τετραμήνου τη διαγωγή των μαθητών/τριων και στο τέλος της
σχολικής χρονιάς αποφασίζει για τον γενικό χαρακτηρισμό της διαγωγής, τεκμηριώνοντας
τις αποφάσεις του με συγκεκριμένα στοιχεία και οπωσδήποτε αιτιολογημένα·

γ.

επικυρώνει τις απουσίες των μαθητών/τριων, όπως επίσης και για την προαγωγή, απόλυση,
παραπομπή σε ανεξέταση ή απόρριψή τους στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα
σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία ή/και αρχείο
και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις·

δ.

αποφασίζει για την πραγματοποίηση όλων των εκδρομών των μαθητών/τριων και άλλων
εκδηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία που προβλέπει ο σχετικός κανονισμός για
τα μαθητικά συμβούλια·

ε.

ορίζει καθηγητή/τρια φιλόλογο ή άλλο καθηγητή/τρια κατά την κρίση του Διευθυντή, ως
μέλος της επιτροπής εκδόσεων για τη συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση εντύπων
από τη συντακτική επιτροπή των μαθητών/τριων·

στ. επικυρώνει το πρόγραμμα της τακτικής ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων κατά τη
διάρκεια του εργάσιμου χρόνου, σε μόνιμη και σταθερή βάση σχετικά με τη φοίτηση, την
επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών·
ζ.

αποφασίζει για την επίδοση των δελτίων προόδου στους γονείς και στους κηδεμόνες σε μη
εργάσιμο χρόνο·

η.

μπορεί να πραγματοποιεί, ύστερα από απόφασή του, κοινές συνεδριάσεις με το Σύνδεσμο
Γονέων και Κηδεμόνων μετά από γραπτό σχετικό αίτημα του διοικητικού συμβουλίου του
συνδέσμου προς τη διεύθυνση του σχολείου ή και με το Κ.Μ.Σ., για θέματα σχετικά με τη
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου. Στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να
προσκαλείται και εκπρόσωπος της σχολικής εφορείας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από
το σύλλογο.

15. Στις συνεδρίες του καθηγητικού συλλόγου παρευρίσκονται και εκπρόσωποι του Κ.Μ.Σ., αν
το ζητήσει ο καθηγητικός σύλλογος ή το Κ.Μ.Σ. Το αίτημα του Κ.Μ.Σ. υποβάλλεται
γραπτώς δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρία του καθηγητικού συλλόγου προς
το συμβούλιο διεύθυνσης του σχολείου, για έγκριση.
17/9/2018
Από τη Διεύθυνση

