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ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, που αποτελείται:  

 σύλλογο των διδασκόντων,  
 το ΔΣ  του συλλόγου γονέων  

 και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή, 

 τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του 
συμβουλίου τους. 

 

Έργο του είναι: «η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο 
τρόπο,  η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών και 
του σχολικού περιβάλλοντος». 
 

1. Δεν απαιτείται πράξη συγκρότησης, 

2. Πρόεδρος: ο διευθυντής του σχολείου, που διορίζει ένα από τα μέλη γραμματέα, 
3. Λειτουργεί νόμιμα με τα παρόντα μέλη (αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα 

απόντα), 

4. Συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές τον το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου 
του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε οπότε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον 
φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο, 

5. Συγκαλείται, με πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία αναγράφονται τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη του τρεις τουλάχιστον ημέρες 
πριν τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να 
επιδίδεται στα μέλη την προηγούμενη της συνεδρίασης. Θέματα εκτός ημερησίας 
διάταξης μπορεί να συζητηθούν εφόσον αποφασιστεί από την πλειοψηφία των 
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

6. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στο σχολείο και εκτός του διδακτικού ωραρίου. 
7. Μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του οποιονδήποτε για να δώσει πληροφορίες ή 

γνώμη σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. Ο προσκληθείς αποχωρεί από τη 
συνεδρίαση πριν από την ψηφοφορία. 

8. Είναι απαραίτητη η τήρηση πρακτικών, στα οποία θα καταχωρείται η πρόσκληση του 
προέδρου για τη σύγκληση του εν λόγω συμβουλίου και τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τα παρόντα μέλη. 
Αναγράφεται η γνώμη των μειοψηφούντων μελών, 

9. Θέματα αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο συζήτησης, 

10. Τα σχολικά συμβούλια συστεγαζόμενων σχολείων διατηρούν την αυτοτέλειά τους αλλά 
μπορούν να πραγματοποιούν και κοινές συνεδριάσεις,   

11. Το σ.σ. έχει ως σφραγίδα τη σφραγίδα του σχολείου. 
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ΣΧΟΛΙΚΑ     ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
  

Ν.1566/85 Αρ. 51 

§1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον  

 σύλλογο των διδασκόντων,  

 τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων  

 και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. 

§2. Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις 
εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους. 

§3. Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με 
κάθε πρόσφορο τρόπο , η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των 
μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. 

§4. Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο 
λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα 

 
Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Αρ.  2. 

§1 α) Στο άρθρο 51 του Ν. 1566/1985 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής: 

§5. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές τον το χρόνο, εντός του πρώτου 
δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε οπότε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον 
φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο  

§6. Με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 

 
Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α )   Αρ. 2. 
§1 β) Το άρθρο 53 του Ν. 1566 /1985 αντικαθίσταται ως εξής: 

§6. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέων των μαθητών των ιδιωτικών 
σχολικών μονάδων. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων συγκροτούν το σχολικό συμβούλιο . Στα σχολικά 
συμβούλια των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις 
εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου της μαθητικής 
κοινότητας. 

 
Δ4/ 543/21.10.98 ΥΠ.Ε.Π.Θ.    (Φ.Ε.Κ. 1174 τ.Β /11/11/98) 
Τρόπος λειτουργίας Σχολικού Συμβουλίου 
1 . Το σχολικό συμβούλιο κατά το άρθρο 2 του Ν. 2621 / 98 συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές 
το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου του διδακτικού έτους, έκτακτα δε, όποτε 
το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον φορείς που μετέχον στο σχολικό συμβούλιο. Ο Πρόεδρος 
διορίζει ένα από τα μέλη του σχολικού συμβουλίου ως γραμματέα. 

2. Το σχολικό συμβούλιο συγκαλείται, με πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία αναγράφονται 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη του τρεις τουλάχιστον ημέρες 
πριν τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται στα 
μέλη την προηγούμενη της συνεδρίασης. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορεί να συζητηθούν 
εφόσον αποφασιστεί από την πλειοψηφία των   

παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του 
Σχολικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στο σχολείο και εκτός του διδακτικού ωραρίου. 
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3. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα 
απόντα. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 

4.Το Σχολικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του οποιονδήποτε για να δώσει 
πληροφορίες ή γνώμη σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. Ο προσκληθείς αποχωρεί από τη 
συνεδρίαση πριν από την ψηφοφορία. 

5. Οι αποφάσεις - εισηγήσεις του σχολικού συμβουλίου είναι ειδικού (sic) αιτιολογημένες και 
διατυπώνονται σε πρακτικά (βιβλίο πράξεων), που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το 
Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται όλα το ονόματα των μελών που πήραν μέρος στη 
συνεδρίαση καθώς και η γνώμη των μειοψηφούντων μελών 

6. θέματα που είναι αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
συζήτησης του σχολικού συμβουλίου. 

7. Τα σχολικά συμβούλια των συστεγαζόμενων σχολείων διατηρούν την αυτοτέλειά τους. Μπορούν 
να πραγματοποιούν κοινές συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύουν εκ περιτροπής οι πρόεδροι 
αυτών. Οι αποφάσεις των κοινών αυτών συνεδριάσεων καταχωρούνται στο βιβλίο των πράξεων του 
σχολικού συμβουλίου του οποίου ο Πρόεδρος προεδρεύει κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. 

8. Το σχολικό συμβούλιο έχει ως σφραγίδα τη σφραγίδα του σχολείου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Δ4/309/27.5.87ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
1. Δεν απαιτείται πράξη συγκρότησης των Σχολικών Συμβουλίων γιατί ο πρόεδρος και τα μέλη του 
ορίζονται ευθέως από τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.1566/85. 

2. Είναι απαραίτητη η τήρηση βιβλίου πρακτικών των συνεδριάσεων, στα οποία θα καταχωρείται η 
πρόσκληση του προέδρου για τη σύγκληση του εν λόγω συμβουλίου και τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑ  ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Δ.Ε.  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ    ΝΕΑΣ    ΚΙΟΥ 

Νέα Κίος, 19-11-2009      
 

Aρ. Πρωτοκ. 617 

Ταχ. Δ/νση : 

Πόλη –Τ.Κ.: 

Ε. Λασκαρίδη 
Νέα Κίος  - 21053 

Τηλέφωνο-FAX:   2751 0 51454  

Ε-mail :           kios1@sch.gr                                                                          

Πληροφορίες:   Κων/νος Μανιταράς 

 

ΠΡΟΣ: 
Τα μέλη του Σχολικού 
Συμβουλίου του Γυμνασίου 
Νέας Κίου  

                           

ΘΕΜΑ:  Σύγκληση Σχολικών  Συμβουλίων. 

ΣΧΕΤ:   

 
Ημερήσια  διάταξη 1ης  συνεδρίασης,  ……………., ….-…….-20……. ώρα 06:00 μ.μ. 
Θέματα για συζήτηση: 

1. Παρουσίες μελών, 
2. Υγεία μαθητών – πρόληψη ασθενειών, 
3. Μαθητική πρόοδος - σχέσεις εκπαιδευτικών  και μαθητών, 
4. Πειθαρχεία μαθητών (εντός και εκτός τάξης) κανονισμοί – ποινές, 
5. Μικροκλοπές προσωπικών μικροαντικειμένων και  χρημάτων, 
6. Κινητά τηλεφώνων  και κάπνισμα, 
7. Υλικά και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, 
8. Κτιριολογικά θέματα  - τουαλέτες μαθητών, 
9. Σχολική Επιτροπή  &  Κυλικείο, 
10. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, 
11. Εκδρομές, 
12. Οτιδήποτε άλλο πλειοψηφικά κατατεθεί. 

         
 
 
 
 
  

Πινάκας  Αποδεκτών 
1.  Σύλλογος Διδασκόντων Γυμνασίου Νέας Κίου. 

2.  Εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. 

3.  Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων.  

4.  Εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων 

Ο Δ/ντής 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ 
ΠΕ 03 

mailto:kios1@sch.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ        ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π.  &  Δ.  ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν.  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ   Δ.Ε.   ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ    ΝΕΑΣ    ΚΙΟΥ 

----- 

Νέα Κίος,    24/6/2018 
 

Aρ. Πρωτοκ. ……….… 

Ταχ.  Δ/νση : 

Τ.Κ. – Πόλη : 

Ε.  Λασκαρίδη 
21053  -  Νέα Κίος 

Ε-mail :           kios1@sch.gr                                                                          

Πληροφορίες :   Κων/νος  Μανιταράς 

Τηλέφωνο – FAX :   2751 0 51454  

 

ΠΡΟΣ: 
Δ/νση  Β/θμιας  Εκπ/σης  Αργολίδας  

21100  -  Ναύπλιο  
   

ΚΟΙΝ: 
Γραφείο Δ.Ε. Αργολίδας 

21200  -  Άργος 

                           

ΘΕΜΑ:  Σύγκληση Σχολικών  Συμβουλίων. 

ΣΧΕΤ: 
1. …………………………………………………………. 

2. 617/19-11-2009/ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 

 
Σας αναφέρουμε ότι στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε σύγκληση του σχολικού 

συμβουλίου, με την αριθμ. 2 σχετική πρόσκληση του Δ/ντή του Γυμνασίου Νέας Κίου,   την  …………, 
….- ….. -20…… ώρα 06:00 μ.μ. 

Γραμματέας και υπεύθυνη της τήρησης των πρακτικών ορίστηκε  ο-η κ. ………………………………. 

Παρακαλούμε για ενέργειές σας. 

         
Ο Δ/ντής 

 
 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ 

ΠΕ 03 
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