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Αθήνα Δεκέμβρης 2014 

Το ΔΣ τθσ ΑΣΓΜΕ μπροςτά ςτισ αρχαιρεςίεσ των οργανϊςεων των γονζων παίρνοντασ 

υπόψθ τθν κωδικοποίθςθ λειτουργίασ τουσ, αποφάςιςε να ςυγκεντρϊςει όλεσ  τισ ερωτιςεισ και 

τισ απορίεσ που κατά καιροφσ γίνονται από ςυλλόγουσ και Ενϊςεισ από όλθ τθν Ελλάδα για να 

διευκρινίςει,  να αποςαφθνίςει και να εμπλουτίςει  οριςμζνεσ πλευρζσ των κανόνων που πρζπει 

να τθροφνται πριν, κατά και μετά τισ εκλογικζσ διαδικαςίεσ.  

Το ΔΣ τθσ ΑΣΓΜΕ πιςτεφει πωσ θ μορφι των ερωτοαπαντιςεων κα βοθκιςει ςθμαντικά 

ςτθν κατανόθςθ των κανόνων λειτουργίασ των γονεϊκϊν οργανϊςεων, ιδιαίτερα τουσ νζουσ 

γονείσ που ζρχονται για πρϊτθ φορά  ςε επαφι με το κίνθμα.   

 

1.Ερώτηςη :   Ροια είναι θ διάρκρωςθ των οργανϊςεων των γονιϊν ? 

Απάντηςη :   α)  Ο Σφλλογοσ Γονζων ςε επίπεδο ςχολικισ Μονάδασ 
                Β) Η Ζνωςθ Συλλόγων Γονζων ςε κάκε Διμο 
          γ) Η Ομοςπονδία Ενϊςεων Συλλόγων Γονζων ςε κάκε περιφζρεια 
          δ) Η Συνομοςπονδία ( ΑΣΓΜΕ ) για όλθ τθ χϊρα 
 
2.Ερώτηςη :   Ροια είναι τα όργανα των οργανϊςεων των γονιϊν  
Απάντηςη :  Η Γενικι Συνζλευςθ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο και όργανο ελζγχου θ Ελεγκτικι Επιτροπι 
αυτϊν 
 

3.Ερώτηςη :   Ροιοι ςυμμετζχουν ςτθ Γ.Σ. του Συλλόγου ? 

Απάντηςη :  Η Γενικι Συνζλευςθ (Γ.Σ.) των μελϊν του Συλλόγου αποτελείται από όλουσ τουσ γονείσ των 
μακθτϊν κάκε ςχολείου και από κθδεμόνεσ οι οποίοι ζχουν οριςτεί με δικαςτικι απόφαςθ. 
Στισ Γενικζσ Συνελεφςεισ δεν καλοφνται μόνο τα εγγεγραμμζνα μζλθ, αλλά όλοι οι γονείσ, οι οποίοι ακόμα 

και κατά τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ, μετά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ, μπορεί να γίνουν 

μζλθ του ςυλλόγου και να υποβάλλουν υποψθφιότθτα εκλογισ ςτα όργανα που προβλζπονται.  

 

4.Ερώτηςη :   Κάκε πότε γίνονται εκλογζσ ςτουσ Συλλόγουσ, Ενϊςεισ, Ομοςπονδίεσ, ΑΣΓΜΕ ? 
Απάντηςη :  Οι οργανϊςεισ γονζων, ς’ όλα τα επίπεδα, διεξάγουν τισ εκλογικζσ διαδικαςίεσ  κάκε δφο ( 2 ) 
χρόνια εντόσ των προκεςμιϊν του Ν. 2621/98. ( βλ. ΑΣΓΜΕ ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ) Οι εκλογζσ ςε όλα τα ςυνδικαλιςτικά όργανα(από τουσ ςυλλόγουσ ζωσ τθν ΑΣΓΜΕ) του γονεϊκοφ 
κινιματοσ πρζπει να γίνονται το ίδιο ςχολικό ζτοσ όπωσ ςωςτά αναφζρεςτε ςτουσ νόμουσ 2621/98 και 
αυτό για να υπάρχει ενιαίο εκλογικό ςϊμα από τα πρωτοβάκμια ζωσ το τεταρτοβάκμιο που πρζπει να 
αποτυπϊνει το ςφνολο των γονζων που ψιφιςαν τον αρικμό που εκπροςωποφν ςτο ςφνολο των μακθτϊν 
που ζχουν τα ςχολεία που ςυμμετείχαν ςτισ εκλογικζσ διαδικαςίεσ το ςυγκεκριμζνο ςχολικό ζτοσ. 
 

5.Ερώτηςη :   Τι γίνεται ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν παραιτιςεισ ςε κάποιο ΔΣ και δεν καλφπτονται 

όλεσ οι κζςεισ ?   

Απάντηςη :  Η μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μιασ οργάνωςθσ 

γονζων, εξαιτίασ παραιτιςεωσ κάποιων μελϊν ι απομάκρυνςισ τουσ για άλλο λόγο, δε ςυνιςτά ζλλειψθ 

διοικιςεωσ, εάν ο αρικμόσ των μελϊν που απομζνουν (μετά και τθν πρόςκλθςθ των αναπλθρωματικϊν 
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μελϊν) αρκεί για το ςχθματιςμό απαρτίασ, δθλαδι το 50% + 1 των κζςεων του Δ.Σ τότε το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο μπορεί να ςυνεχίςει κανονικά τθ κθτεία του. ( βλ. ΑΣΓΜΕ ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ και  Δ4/539/31/10/2001) 

 

6.Ερώτηςη :   Ρωσ εκλζγεται θ Εφορευτικι Επιτροπι ? Ρότε γίνονται οι  εκλογζσ ?  

Απάντηςη :  Η εφορευτικι επιτροπι εκλζγεται με μυςτικι ψθφοφορία από τθν απολογιςτικι Γενικι 

Συνζλευςθ του Συλλόγου. Ο χρόνοσ των εκλογϊν μπορεί να αποφαςιςτεί ςτθν Γ.Σ. και μζςα ςτισ 

προκεςμίεσ που προβλζπει ο νόμοσ. 

 

7.Ερώτηςη :Το ΔΣ του Συλλόγου μπορεί να ηθτιςει τθν κατάςταςθ των μακθτϊν και τα ςτοιχεία των 

γονιϊν του ςχολείου ? 

Απάντηςη :   Η Διεφκυνςθ τθσ Σχολικισ μονάδασ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτο απερχόμενο Δ.Σ. και 

ςτθν Εφορευτικι Επιτροπι τισ καταςτάςεισ με τα ονόματα των μακθτϊν του ςχολείου, όπωσ επίςθσ και τισ 

καταςτάςεισ με τα ςτοιχεία των γονιϊν πριν τθν ζναρξθ των αρχαιρεςιϊν (  Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων 

Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα  Γ/ΕΞ/1235/25-02-2010 και Γ/ΕΞ/2084-1/23-04-2013 ) για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

νομιμότθτασ τθσ ςυμμετοχισ και τθσ εκπροςϊπθςθσ του 1/3 των μακθτϊν.   

8.Ερώτηςη :   Ρωσ και μζςα ςε ποιο χρονικό διάςτθμα κατακζτονται οι υποψθφιότθτεσ για τα όργανα ? 

Απάντηςη :  Οι υποψθφιότθτεσ κατακζτονται εγγράφωσ ςτθν Εφ. Επιτροπι πριν τθν ζναρξθ των εκλογϊν 

όπωσ προβλζπεται από το καταςτατικό.  

 

 9.Ερώτηςη :   Μποροφν να υπάρξουν περιςςότερα του ενόσ ψθφοδζλτια ? 

Απάντηςη :  Ναι μποροφν να κατατεκοφν περιςςότερα του ενόσ ψθφοδζλτια 

 

10.Ερώτηςη :   Ρωσ εκλζγονται τα όργανα του ςυλλόγου και με ποιο εκλογικό ςφςτθμα διεξάγονται οι 

εκλογζσ ? 

Απάντηςη :  Τα όργανα του ςυλλόγου εκλζγονται με μυςτικι ψθφοφορία και με το ςφςτθμα τθσ απλισ 

αναλογικισ, υπό τθν προχπόκεςθ  ότι ςτισ εκλογζσ κατατίκενται περιςςότερα του ενόσ ψθφοδζλτια ι με 

το πλειοψθφικό ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει ενιαίο ψθφοδζλτιο.  

11.Ερώτηςη : Ροια θ διάφορα μεταξφ τθσ απλισ αναλογικισ και του πλειοψθφικοφ ?  Ρόςουσ ςταυροφσ 

βάηουμε ςε κάκε περίπτωςθ ? 

 Απάντηςη :  Στθν περίπτωςθ που οι εκλογζσ γίνονται με το ςφςτθμα τθσ απλισ αναλογικισ, οι ςταυροί 

προτίμθςθσ ανζρχονται μζχρι τον αρικμό των εκλεγομζνων, ςε κάκε όργανο. Στισ εκλογζσ με ενιαίο 

ψθφοδζλτιο, μποροφν να μπουν ςταυροί προτίμθςθσ, μζχρι το ςαράντα τοισ εκατό (40%) των 

εκλεγομζνων ςε κάκε αξίωμα. ( βλ. ΑΣΓΜΕ ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ) 

Βλ.(Δ4/662/23/12/98 –ΦΕΚ 77)και Δ4/570/2/11/1998 

 

12.Ερώτηςη: Για τουσ αντιπροςϊπουσ για τθν Ζνωςθ πωσ ςυγκροτείται το ψθφοδζλτιο και πόςουσ 

ςταυροφσ βάηουμε ςτο ενιαίο και ςε περιςςότερα ψθφοδζλτια. 

Απάντηςη: Διαιρείται ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθτϊν του ςχολείου δια του 30 όπου βγαίνει ο αρικμόσ 

των εν δυνάμει αντιπροςϊπων που μποροφν να εκλεγοφν. Οι ςταυροί προτίμθςθσ μζχρι το ςαράντα τοισ 

εκατό (40%) των εν δυνάμει εκλεγομζνων ςτο ενιαίο ψθφοδζλτιο  και ςε περιςςότερα ψθφοδζλτια οι 

ςταυροί προτίμθςθσ μζχρι τον αρικμό των εν δυνάμει εκλεγομζνων. Βλ.Δ4/570/2/11/1998 

 

13.Ερώτηςη :Ρωσ ορίηεται το εκλογικό μζτρο και πωσ κατανζμονται οι ζδρεσ ςτα όργανα ? 



Απάντηςη :  Στθν περίπτωςθ τθσ απλισ αναλογικισ το εκλογικό μζτρο κακορίηεται διαιρϊντασ το ςφνολο 

των εγκφρων ψθφοδελτίων με τον αρικμό των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( εφόςον κατά τθ 

διαίρεςθ αυτι προκφψει κλάςμα δε λαμβάνεται υπόψθ). ( βλ. ΑΣΓΜΕ ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ και Ν. 2621/98) 

 

14.Ερώτηςη :   Ρϊσ και με ποιο τρόπο  ςυγκροτείται το νζο ΔΣ. ? Ρωσ εκλζγεται το προεδρείο ? 

 Απάντηςη : Εντόσ οκτϊ ( 8 ) θμερϊν από τθ λιξθ των αρχαιρεςιϊν ο/θ πλειοψθφϊν/ουςα ςφμβουλοσ 

υποχρεοφται να ςυγκαλζςει το νεοεκλεγζν Δ.Σ. για τθ ςφςταςθ και ανάδειξθ προεδρείου. Η ανάδειξθ και 

εκλογι του προεδρείου γίνεται με τθ διαδικαςία των προτάςεων τθ ςυηιτθςθ και με μυςτικι ψθφοφορία 

ξεχωριςτά για κάκε κζςθ ( για τισ κζςεισ του προεδρείου μπορεί να προτακεί οποιοδιποτε μζλοσ του Δ.Σ. 

ανεξάρτθτα από τουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ  που ζλαβε ςτισ αρχαιρεςίεσ ). 

 

15.Ερώτηςη :   Στισ αρχαιρεςίεσ μποροφν να πάρουν μζροσ όλοι οι γονείσ ? 

Απάντηςη : Στισ αρχαιρεςίεσ μποροφν να ψθφίςουν και να ψθφιςτοφν και οι δφο γονείσ εφόςον είναι 

ταμειακά εντάξει με δυο ςυνδρομζσ. Κάκε γονζασ ζχει μία ψιφο, ανεξάρτθτα πόςα παιδιά ζχει ςτθ 

Σχολικι Μονάδα που λειτουργεί ο Σφλλογοσ. 

16.Ερώτηςη :Μπορεί να ψθφίςει κάποιοσ με εξουςιοδότθςθ ι με επιςτολικι ψιφο ? 

Απάντηςη : Πχι δεν μπορεί να ψθφίηει κάποιοσ γονζασ αντί άλλου με εξουςιοδότθςθ, οφτε με επιςτολικι 

ψιφο(βλ. απάντθςθ ΝΣΚ 9/2/1999) 

17.Ερώτηςη :   Ρότε κεωρείται νόμιμθ θ εκπροςϊπθςθ του Συλλόγου ςτα προβλεπόμενα από το Νόμο 

Πργανα ( Σχολικό Συμβοφλιο,  Ζνωςθ Συλλόγων Γονζων ) ? 

Απάντηςη :  Για να κεωρείται νόμιμθ θ εκπροςϊπθςθ του Συλλόγου, κα πρζπει, ςτισ αρχαιρεςίεσ εκλογισ 

των Οργάνων, να πάρουν μζροσ γονείσ που εκπροςωποφν τουλάχιςτον, το ζνα τρίτο (1/3) των  ανιλικων 

μακθτϊν ( ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ) που φοιτοφν τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι ςτθ Σχολικι Μονάδα που 

λειτουργεί ο Σφλλογοσ. ( βλ. ΑΣΓΜΕ ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ) 

18.Ερώτηςη :   Τι γίνεται ςτθν περίπτωςθ που δεν επιτυγχάνεται το μζτρο του 1/3 ? 

Απάντηςη :  Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι εκλογζσ επαναλαμβάνονται μζχρι δφο φορζσ, με τισ ίδιεσ 

προχποκζςεισ. Εάν δεν επιτευχκεί θ προβλεπόμενθ απαρτία, κεωρείται ότι τα Πργανα του Συλλόγου 

εκλζγονται νομίμωσ, δεν μποροφν όμωσ να μετζχουν ςτο Σχολικό Συμβοφλιο, ςτο ςυμβοφλιο ςχολικισ 

κοινότθτασ  και ςτθν Ζνωςθ Γονζων. 

 

19.Ερώτηςη :  Ροιο είναι το μζτρο για τθν εκπροςϊπθςθ ςτα παραπάνω όργανα ? 

Απάντηςη :  Για τθν Ζνωςθ είναι 1 αντιπρόςωποσ ανά 30 μακθτζσ των οποίων οι γονείσ πιραν μεροσ ςτισ 

αρχαιρεςίεσ και ζχει επιτευχκεί το 1/3. Σε περίπτωςθ υπολοίπου από δεκαπζντε (15) και πάνω,  εκλζγεται 

ζνασ (1) ακόμθ εκπρόςωποσ.  Για τθν Ομοςπονδία (1) εκπρόςωποσ ανά τριακόςιουσ (300) μακθτζσ, των 

οποίων οι γονείσ πιραν μζροσ ςτισ αρχαιρεςίεσ των οικείων ςυλλόγων – μελϊν τθσ Ζνωςθσ Γονζων. για 

τθν ΑΣΓΜΕ είναι (1) ζνασ εκπρόςωποσ ανά  (1.500) χίλιουσ πεντακόςιουσ μακθτζσ των οποίων οι γονείσ 

ςυμμετείχαν ςτισ αρχαιρεςίεσ των ςυλλόγων τουσ και αυτό αποδεικνφεται με τισ νομιμοποιιςεισ ανά 

βακμίδα οργάνωςθσ. 

 

20.Ερώτηςη :  Μπορεί κάποιοσ εκλεγμζνοσ να εκπροςωπιςει ςτα παραπάνω όργανα παραπάνω από ζνα 

Σφλλογο, Ζνωςθ, Ομοςπονδία ? 

Απάντηςη :  Αν κάποιοσ γονζασ ζχει εκλεγεί εκπρόςωποσ από 2 ι και παραπάνω ςυλλόγουσ ςτθν Ζνωςθ 

Γονζων , δεν μπορεί να ψθφίςει περιςςότερεσ από 1 φορά (απαραιτιτωσ παραιτείται από τθ κζςθ του 

Αντιπροςϊπου από τουσ υπόλοιπουσ ςυλλόγουσ και ςτθν Ζνωςθ ςυμμετζχει ςαν Αντιπρόςωποσ του 



ςυλλόγου που κα επιλζξει με γραπτι του διλωςθ. Το ίδιο ιςχφει και για όποιον είναι εκλεγμζνοσ 

εκπρόςωποσ ςτθν Ομοςπονδία από 2 ι και περιςςότερεσ Ενϊςεισ κ.ο.κ. 

21.Ερώτηςη :   Τι γίνεται ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει ιδρυκεί οργάνωςθ γονζων ι υπάρχει καταςτατικό 

αλλά δεν ζχει ςυςτακεί ςφλλογοσ ? 

Απάντηςη :  Σε περίπτωςθ που υπάρχει καταςτατικό αλλά δεν ζχει ςυςτακεί ςφλλογοσ, τότε τθ ςφγκλθςθ 

– και μόνο – τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Συλλόγου Γονζων ζχει υποχρζωςθ να ςυγκαλζςει  ο οικείοσ 

Διευκυντισ τθσ Σχολικισ Μονάδασ - με αποκλειςτικό κζμα τθν εκλογι εφορευτικισ επιτροπισ και τθ 

διενζργεια εκλογϊν -  θ Ζνωςθ Γονζων. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ιδρυκεί οργάνωςθ γονζων φροντίηουμε 

για τθν ίδρυςθ, με βάςθ τον αςτικό κϊδικα: 


