Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
1. Tα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία έρνπλ ηε δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα θαη ιεηηνπξγνχλ
κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππφςε ζε πνην ζρνιείν αλήθεη ην δηδαθηήξην. Πξνλνκηαθή ιεηηνπξγία
ελφο απφ ηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία κε ην αηηηνινγηθφ φηη ζ’ απηφ αλήθεη ην
δηδαθηήξην δελ επηηξέπεηαη. Aπφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη ε ζπζηέγαζε ιεηηνπξγνχλ φια
κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο σξαξίνπ εξγαζίαο, ρξεζηκνπνίεζεο γξαθείσλ, αηζνπζψλ,
ινηπψλ ρψξσλ θαη παίξλνληαη ηα κέηξα εθείλα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηζνηηκία ησλ
ζρνιείσλ θαη ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζε ηζνπιεζή ηκήκαηα.
2. Δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ κπνξεί λα
γίλεη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη εθφζνλ απηφ εμππεξεηεί ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο
ηνπο.
3. Σηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ δελ επηηξέπεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο, κε απφθαζε
ηνπ Πξντζηακέλνπ Δ/λζεο ή Γξαθ. Π.E., κπνξεί λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία
ηκεκάησλ, κε πξνηεξαηφηεηα αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηα
ζρνιεία ησλ νπνίσλ νη ηάμεηο έρνπλ δηπιά ηκήκαηα. H θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ησλ
ηκεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αλαζηέιιεηαη, γίλεηαη απφ ηνπο Δηεπζπληέο θαη
ηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ ζε αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, κε
θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη αθνχ ιεθζεί ππφςε ην εδάθην β ηεο παξαγξάθνπ
4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Π.Δ.
4. Σηα ζπγθξνηήκαηα πνπ θνηηνχλ ηζηγγαλφπαηδεο, παιηλλνζηνχληεο, αιινδαπνί,
καζεηέο πνπ θηινμελνχληαη ζε ηδξχκαηα θαη γεληθά καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη
πξφζζεηε βνήζεηα ζην δηδαθηηθφ θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, απηνί θαηαλέκνληαη
ηζνκεξψο ζε φια ηα ηκήκαηα ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ
εδαθ. ε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξ. 8 ηνπ παξφληνο Π.Δ., κε ζθνπφ ηελ νκαιή έληαμή
ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
5. Tα ζρνιεία πνπ ζπζηεγάδνληαη θαη αθνινπζνχλ ην ίδην σξάξην εξγαζίαο
(ζπιιεηηνπξγνχλ) έρνπλ θνηλή ιεηηνπξγία ε νπνία πεξηιακβάλεη εληαίν πξφγξακκα
θαη ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ησλ εθπ/θψλ απφ ην έλα ζρνιείν ζην άιιν. Παίξλνληαη
επίζεο φια εθείλα ηα κέηξα, κε ηα νπνία εμαζθαιίδνληαη νη ίδηεο ζπλζήθεο
δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο αιιά θαη νη ίδηεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο εθπ/θνχο.
Tν ίδην ζπκβαίλεη θαη φηαλ ηκήκα ή ηκήκαηα ελφο ζρνιείνπ έρνπλ παξάιιειε
ιεηηνπξγία κε άιιν ζρνιείν.
6. Tν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ ζπλέξρεηαη ζε θνηλέο
ζπλεδξηάζεηο ζχκθσλα κε ην εδάθην δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 απηνχ ηνπ
Π.Δ., θαζψο θαη ηα ζρνιηθά ζπκβνχιηα απηψλ ησλ ζρνιείσλ. Σηηο θνηλέο απηέο
ζπλεδξηάζεηο πξνεδξεχνπλ εθ πεξηηξνπήο νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Mεηαμχ ησλ
ζθνπψλ ησλ θνηλψλ ζπλεδξηάζεσλ είλαη ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, ψζηε
ηα ζρνιεία απηά λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ην πλεχκα εληαίαο ζρνιηθήο κνλάδαο,
θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.

7. Σε πεξίπησζε πνπ εθδειψλνληαη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ ζπιιφγσλ ησλ
ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ, ηελ επζχλε γηα ηελ ηειηθή πξφηαζε θαη απφθαζε έρνπλ,
αλάινγα κε ην ζέκα, ν Σρνιηθφο Σχκβνπινο ή ν Πξντζηάκελνο ηεο Δ/λζεο ή ηνπ
Γξαθείνπ Π.E. H πξφηαζε απηή θαη ε απφθαζε δελ κπνξνχλ λα αθίζηαληαη απφ ηνλ
εληαίν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ησλ εθπ/θψλ θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο κεηαμχ ησλ
καζεηψλ.
8. Mε ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ηεο Δ/λζεο Σπνπδψλ ηνπ Yπνπξγείνπ
Παηδείαο κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη ινηπά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ
ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ.

