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ΘΕΜΑ: Καταλήψεις σχολείων 
 
 

Δεδομένου ότι τις ημέρες αυτές πραγματοποιούνται ή βρίσκονται σε εξέλιξη καταλήψεις 
στα σχολεία εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής : 
 
Σύμφωνα με την Γ2/50/8-1-98 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, οι Διευθυντές των σχολικών 
μονάδων οφείλουν : 
α) Να ενημερώσουν τους μαθητές για την αναγκαιότητα ομαλής διεξαγωγής της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και να βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τα σχολικά 
συμβούλια και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την επίτευξη του 
σκοπού αυτού. 
β) Να ενημερώσουν τους μαθητές ότι, οι απουσίες, από τα μαθήματα πρόκειται να 
καταγραφούν σε όλες ανεξαιρέτως τις σχολικές μονάδες της χώρας (ΠΔ 104/79), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 ν. 2145/93, σύμφωνα με τις οποίες, σε 
περίπτωση μη λειτουργίας σχολείων λόγω καταλήψεως, παρατείνεται η διδασκαλία των 
μαθημάτων στα εν λόγω σχολεία για όσες ημέρες διήρκεσε η κατάληψη. 
γ) Να ελέγχουν την - αυτονόητη - υποχρέωση των καθηγητών να προσέρχονται στα 
σχολεία, σύμφωνα με το ωράριο τους (άρθρο 14 του ν. 1566/85). 
δ) Να ενημερώνουν τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων για κάθε περιστατικό 
που συμβαίνει στο σχολείο και παρακωλύει τη λειτουργία του 
 
Έχοντας αυτά υπόψη παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες: 

1. Να επιδώσετε στους μαθητές του σχολείου σας και στους κηδεμόνες τους με 
προσωπική σας ευθύνη, το ανωτέρω έγγραφο  

2. Να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 
3. Να συγκαλέσετε άμεσα το Σχολικό Συμβούλιο το οποίο προβλέπεται απο το 

άρθρο 51 του Ν. 1566/85 και αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. 

 
 



 
Στο σχολικό συμβούλιο μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που 
ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους. 
 
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. 
 
Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο Διευθυντής του Σχολείου. Το σχολικό 
συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα. 
 
Να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι εκπαιδευτικοί, ενυπόγραφα. 
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