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Σχολικό Συµβούλιο 

Το Σχολικό Συµβούλιο (Σ.Σ.) λειτουργεί σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 51 του νόµου 

1566/85, µε την προσθήκη δύο παραγράφων (5 και 6) που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 1. α) 

του άρθρου 2 του νόµου 2621/98. 

 

Άρθρο 51 του νόµου 1566/85 

Σχολικά συµβούλια 

1. Σε κάθε δηµόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από το 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, αµοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των 

µαθητών καθώς και η υγιεινή 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.  

5. Το σχολικό συµβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου 

δεκαηµέρου του κάθε τριµήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δυο τουλάχιστο 

φορείς, που µετέχουν στο Σχολικό Συµβούλιο.  

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες 

εφαρµογής του παρόντος άρθρου. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

 

Δ4/309/27-05-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Εγκύκλιος Δ4/309/27-05-1987 ΥΠ.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. 

 

 

Εγκύκλιος Δ4/ 543/21-10-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 

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 
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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. 

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 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. 

 

 

Ν. 2621/1998 

 

Άρθρο 1 

Το άρθρο αυτό ρυθµίζει θέµατα των Τ.Ε.Ι.  

Άρθρο 2 

Παρ. 1 β) Το άρθρο 53 του Ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:  

1. Η συµµετοχή εκπροσώπων των γονέων των µαθητών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

δηµόσιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα του παρόντος νόµου προϋποθέτει τη συγκρότηση και 

λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωµατείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων 

και του Αστικού Κώδικα.  

 

 

 

 

 


