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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι γονείς,
το Δ.Σ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών
Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) με το παρόν «Αλφαβητάρι - Οδηγό» θέλει να
συμβάλλει στην όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωσή σας
σχετικά με διάφορα θέματα που διέπουν τη λειτουργία, τη
συμμετοχή

αλλά και τις εκλογικές διαδικασίες των

Οργανώσεων Γονέων.
Βασική μας επιδίωξη είναι να βοηθήσουμε κυρίως τους
γονείς που συμμετέχουν για πρώτη φορά στα συλλογικά
όργανα των Οργανώσεων Γονέων ή θα επιθυμούσαν να
συμμετάσχουν και έχουν πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που
λειτουργεί ένας Σύλλογος Γονέων, τις εκλογικές διαδικασίες
ανάδειξης των οργάνων του, τα θεσμικά όργανα στα οποία
συμμετέχει και φυσικά τις ευθύνες και τα δικαιώματα που
έχει ένας Σύλλογος Γονέων και τα μέλη του Δ.Σ του.
Στόχος μας επίσης είναι να παράσχουμε στους γονείς όλη
την απαραίτητη γνώση για τον ρόλο και τους σκοπούς των
Οργανώσεων Γονέων οδηγώντας στη μεγαλύτερη δυνατή
μαζικοποίηση των Συλλόγων Γονέων που αποτελούν τη βάση
και τον θεματοφύλακα υπεράσπισης του δημόσιου και
δωρεάν χαρακτήρα της Εκπαίδευσης.
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Το «Αλφαβητάρι - Οδηγός» των Οργανώσεων Γονέων
βρίσκεται

αναρτημένο

στην

ιστοσελίδα

της

ΑΣΓΜΕ

(www.asgme.gr) με παραπομπές στη σχετική νομοθεσία που
διέπει τη λειτουργία των Οργανώσεων Γονέων και ανάρτηση
αποφάσεων

που

διευκρινίζουν

ζητήματα

που

δεν

αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία.
Ακόμη στο παράρτημα, υπάρχουν διάφορα υποδείγματα
(καταστατικά, πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, καταστάσεις
ψηφισάντων,

πρακτικό

εκλογών

κλπ)

καθώς

επίσης

απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που απασχολούν τους
γονείς είτε συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα των
Οργανώσεων Γονέων είτε όχι.
Κάθε άποψη και πρόταση για τη βελτίωση της παρούσας
έκδοσης είναι ευπρόσδεκτη.

Το Δ.Σ της ΑΣΓΜΕ
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Α.ΣΚΟΠΟΙ
Α.1 ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.
Με βάση το καταστατικό της ΑΣΓΜΕ αλλά και τις κατά
καιρούς αποφάσεις των Συνεδρίων της, παρουσιάζουμε τους
σκοπούς των Οργανώσεων Γονέων.
1.

Η συνένωση όλων των Γονέων των μαθητών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των
Δημόσιων Σχολείων της Ελλάδας για τον συντονισμό,
μελέτη και προβολή των προβλημάτων, την ουσιαστική
συμμετοχή των γονέων στις διαδικασίες λειτουργίας
των σχολείων, την προάσπιση και διεύρυνση της
δημόσιας

και

δικαιώματα

και

ικανοποιούνται

δωρεάν

εκπαίδευσης,

οι

ανάγκες

χωρίς

να

των

γίνονται

ώστε

τα

μαθητών

να

αντικείμενο

κερδοσκοπίας, την ανάπτυξη και προαγωγή της
Παιδείας, με απώτερο στόχο τη διαπαιδαγώγηση των
μαθητών

και

τη

βελτίωση

της

εκπαιδευτικής

διαδικασίας.
2.

Η πλήρης κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των
σύγχρονων αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης
(μόνιμο εκπαιδευτικό και άλλο αναγκαίο προσωπικό,
υλικοτεχνική υποδομή, δωρεάν παροχή βιβλίων και
συγγραμμάτων, δημόσια δωρεάν ασφάλιση – σίτιση μεταφορά για όλους κ.α.), ένταξη των κοινοτικών
κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό. Καμιά
8

οικονομική επιβάρυνση των γονέων για τη λειτουργία
του σχολείου.
3.

Η διασφάλιση της αποκλειστικής υποχρέωσης του
κράτους να εξασφαλίζει τη δημόσια και δωρεάν
μόρφωση όλων των παιδιών χωρίς μεταβίβαση
«αρμοδιοτήτων» στην τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους
φορείς.

4.

Η ικανοποίηση των αναγκών για αναβαθμισμένη,
δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή για όλες τις
ηλικίες που είναι απαραίτητη, σε σύγχρονα
νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, χωρίς κανέναν
αποκλεισμό.

5.

Η δημιουργία ενός ενιαίου δωδεκάχρονου σχολείου,
που θα παρέχει σε όλους τους μαθητές - τη βασική
γενική μόρφωση - σαν απαραίτητη προϋπόθεση όχι
μόνον των πανεπιστημιακών σπουδών αλλά και της
όποιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

6.

Η βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των
παιδιών σε διδακτήρια πρωινά σύγχρονα, άνετα και
υγιεινά, ιδιοκτησίας του κράτους, με όλη τη σύγχρονη
υποδομή
(αυλές,
εργαστήρια,
γυμναστήρια,
βιβλιοθήκες, υποδομές σίτισης, ξεκούρασης, παιδικές
χαρές κ.ά.) σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ηλικίας. Η
διοργάνωση - σε χρόνο εκτός σχολικού προγράμματος εκδηλώσεων και συλλογικών λειτουργιών από τους
βασικούς συντελεστές της σχολικής κοινότητας : τα
Μαθητικά Συμβούλια, τους συλλόγους Διδασκόντων
και τους Συλλόγους Γονέων. Από κοινού ή διακριτά.
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Ψυχαγωγικού,
ενημερωτικού,
επιμορφωτικού,
πολιτιστικού, αθλητικού χαρακτήρα. Με ισχυρούς
νομοθετικούς φραγμούς αποτροπής κάθε λογής
εμπορευματοποίησης του σχολικού κτιρίου - συνολικά
ή τμημάτων του - από ιδιώτες, επιχειρηματίες και κάθε
λογής «μη κερδοσκοπικούς» κατ’ όνομα οργανισμούς
και ΜΚΟ.
7.

Η καταγραφή όλων των παιδιών με ειδικές ανάγκες και
η εξασφάλιση ειδικής αγωγής. Εξασφάλιση δημόσιας
και δωρεάν υγειονομικής φροντίδας, εξασφάλιση
εργασίας για όσους μπορούν να εργαστούν. Στήριξη
και ειδική βοήθεια μέσα στο δημόσιο σχολείο των
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

8.

Η εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στη μόρφωση για
όλα τα παιδιά των προσφύγων και μεταναστών
μεριμνώντας παράλληλα ώστε να μάθουν τη μητρική
τους γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό τους.

9.

Η ισότιμη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς
λειτουργούς του Σχολείου για ολοκλήρωση του
παιδαγωγικού και διδακτικού έργου, με την ενίσχυση
στην απρόσκοπτη και αδέσμευτη άσκηση του
λειτουργήματός τους.

10. Η διεκδίκηση για δημιουργία μόνιμων θέσεων και
πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού φύλαξης,
καθαριότητας,
τραπεζοκόμων,
γραμματείας,
βιβλιοθήκης,
επιστασίας
και
επιστημονικού
προσωπικού στήριξης του εκπαιδευτικού έργου
(ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί).
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11. Η ανάπτυξη της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής
Αγωγής, η εξασφάλιση μόνιμων εκπαιδευτικών και
ωρών σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς
και υποδομών για ολοκληρωμένη εξασφάλιση όλων
των λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Η προώθηση και
ανάπτυξη της άθλησης και του πολιτισμού.
12. Η ολοκληρωμένη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, με
ενιαία αναλυτικά προγράμματα και δωρεάν βιβλία,
μόνιμους εκπαιδευτικούς που θα εξασφαλίζει, την
άριστη γνώση περισσότερων από μιας ξένης γλώσσας
μέχρι το πέρας του δημόσιου σχολείου και η οποία θα
βεβαιώνεται από τον απολυτήριο τίτλο σπουδών των
μαθητών.
13. Η ριζική αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων
και των βιβλίων ώστε, επιστημονικά και παιδαγωγικά
επεξεργασμένα, επικεντρωμένα στα θεμελιακά
στοιχεία της γνώσης, να παρέχεται ουσιαστική
μόρφωση συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, το
μάθημα με την κοινωνική ζωή ώστε να δίνουν μια
σφαιρική και συγκροτημένη εικόνα για τη ζωή.
14. Η μελέτη των προβλημάτων των μαθητών και ο
συντονισμός της δράσης όλων των γονέων για τη λύση
τους.
15. Η συμπαράσταση στις μαθητικές κοινότητες για
πολιτιστικές δραστηριότητες μέσα κι έξω από το
σχολείο για τη διατήρηση και διάδοση της λαϊκής
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνεργασία με τους
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εκπαιδευτικούς, άλλους Συλλόγους Γονέων, τα
εργατικά σωματεία, τους πολιτιστικούς συλλόγους κ.ά.
16. Η ενθάρρυνση των μαθητών για την ανάπτυξη της
πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας, της δράσης, της
διεκδίκησης και της ουσιαστικής δημοκρατικής
λειτουργίας και συμμετοχής των συμβουλίων τους (στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση) στα συλλογικά όργανα
του σχολείου.
17. Η προστασία της υγείας των μαθητών με την εφαρμογή
σύγχρονου θεσμού σχολικής υγιεινής και ύπαρξη
σχολιάτρων.
18. Η επιδίωξη για συστηματική και επιστημονική
εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών, σύμφωνα με τις
αρχές της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Ειρήνης,
της αλληλεγγύης, ενάντια στον ρατσισμό και την
ξενοφοβία.
Α.2 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ
1. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, μαθητές,
εκπαιδευτικούς, μαζικούς φορείς, κρατικές δομές,
επιστημονικά και εργατικά σωματεία.
2. Η ενημέρωση των γονέων για τα ζητήματα της
Εκπαίδευσης και δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη
των σκοπών των οργανώσεων γονέων.
3. Η έκδοση εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων με σκοπό την
προώθηση των σκοπών των οργανώσεων γονέων και
πάντα στο πνεύμα της ελεύθερης έκφρασης των μελών.
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4. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα μέλη
των Οργάνων Διοίκησης των Οργανώσεων γονέων.
5. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους
αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και τη λύση των
προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου
δημοσιότητας.
6. Η εκπροσώπηση των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων στις
Σχολικές Επιτροπές και τις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας
των Δήμων.
7. Η ουσιαστική συμμετοχή στο Σχολικό Συμβούλιο, στο
Συμβούλιο της Σχολικής Κοινότητας και τις επιτροπές
κυλικείου, εκδρομών κ.α.
8. Η τακτική, ισότιμη και αρμονική συνεργασία των οργάνων
διοίκησης των Οργανώσεων Γονέων με τα όργανα
διοίκησης της εκπαίδευσης για την υλοποίηση των
σκοπών του.
9. Η συμμετοχή και στενή συνεργασία με τις Οργανώσεις
Γονέων από το πρωτοβάθμιο μέχρι το τεταρτοβάθμιο
όργανο.
10. Η οργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, ομιλιών, εκθέσεων,
παραστάσεων, συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων
για την υλοποίηση των σκοπών των Οργανώσεων Γονέων.
11. Κάθε άλλη ενέργεια και δραστηριότητα που θα
αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών των Οργανώσεων
Γονέων.
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Β.ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.1566/1985, άρθρο 2 του Ν.
2621/1998, Δ4/662/23.12.98 και το άρθρο 51 του
Ν.4415/2016)
Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης
στα συλλογικά όργανα προϋποθέτει τη συγκρότηση και
λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραπάνω νόμων και του Αστικού Κώδικα.
Β.1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Οι

γονείς

των

μαθητών

κάθε

δημόσιου

σχολείου

συγκροτούν έναν σύλλογο γονέων που φέρει την επωνυμία
του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν.
Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο σύλλογος
γονέων σε σωματείο, ο Διευθυντής ή ο ασκών χρέη Δ/ντή
εκπαιδευτικός, φροντίζει μόνο για την έγκαιρη σύγκληση Γ.Σ.
των γονέων όλων των μαθητών, προκειμένου οι γονείς αυτοί
να αποφασίσουν για τη συγκρότηση του συλλόγου τους ως
σωματείου. Για τον σκοπό αυτό ο Δ/ντής, τουλάχιστον δέκα
πέντε ημέρες πριν από τη Γ.Σ. ενημερώνει σχετικά τους γονείς.
Η διοίκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε
εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία
όργανα εκλέγονται. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και
οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται
μέχρι δύο φορές, εφόσον την πρώτη φορά δεν ψηφίσουν
γονείς, που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των
μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν
14

επιτυγχάνεται και
και μετά
μετά την
την επανάληψη
επανάληψη των
των εκλογών
εκλογών η
η
επιτυγχάνεται
εκπροσώπηση του
του ενός
ενός τρίτου
τρίτου των
των μαθητών
μαθητών του
του σχολείου,
σχολείου, ο
ο
εκπροσώπηση
σύλλογος των
των γονέων
γονέων θεωρείται
θεωρείται ότι
ότι εκλέγεται
εκλέγεται νομίμως,
νομίμως, αλλά
αλλά
σύλλογος
δε συμμετέχει
συμμετέχει στο
στο συμβούλιο
συμβούλιο της
της σχολικής
σχολικής κοινότητας,
κοινότητας, στο
στο
δε
εκπροσωπείται στην
στην ένωση
ένωση
σχολικό συμβούλιο
συμβούλιο και
και δεν
δεν εκπροσωπείται
σχολικό
γονέων.
γονέων.
ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ &
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΙΔΡΥΣΗ
Σύλλογος γονέων
γονέων ιδρύεται
ιδρύεται σε
σε κάθε
κάθε σχολική
σχολική
Σύλλογος
Συστεγαζόμενα σχολεία
σχολεία δεν
δεν μπορεί
μπορεί να
να έχουν
έχουν ενιαίο
ενιαίο
Συστεγαζόμενα

μονάδα.
μονάδα.
σύλλογο,
σύλλογο,

εκτός από
από τα
τα σχολεία
σχολεία που
που λειτουργούν
λειτουργούν ενιαία
ενιαία με
με απόφαση
απόφαση
εκτός
του Υπουργείου
Υπουργείου Παιδείας.
Παιδείας.
του
Για την
την
Για
21 γονείς,
γονείς,
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ίδρυση συλλόγου
συλλόγου γονέων
γονέων χρειάζονται
χρειάζονται το
το λιγότερο
λιγότερο
ίδρυση
οι οποίοι
οποίοι σε
σε γενική
γενική συνέλευση
συνέλευση θα
θα αποφασίσουν
αποφασίσουν
οι

για το
το καταστατικό
καταστατικό του
του και
και θα
θα εκλέξουν
εκλέξουν προσωρινή
προσωρινή διοίκηση.
διοίκηση.
για
Στη συνέχεια
συνέχεια υποβάλλουν
υποβάλλουν αίτηση,
αίτηση, μέσω
μέσω δικηγόρου,
δικηγόρου, στο
στο
Στη

Πρωτοδικείο της
της έδρας
έδρας της
της σχολικής
σχολικής μονάδας,
μονάδας, στην
στην οποία
οποία
Πρωτοδικείο
επισυνάπτεται η
η συστατική
συστατική πράξη,
πράξη, τα
τα ονόματα
ονόματα των
των μελών
μελών της
της
επισυνάπτεται

προσωρινής διοίκησης
διοίκησης και
και το
το καταστατικό
καταστατικό με
με τις
τις υπογραφές
υπογραφές
προσωρινής
των μελών
μελών και
και την
την ημερομηνία,
ημερομηνία, ώστε
ώστε να
να γίνει
γίνει η
η εγγραφή
εγγραφή του
του
των

συλλόγου στο
στο πρωτοδικείο.
πρωτοδικείο.
συλλόγου
Η εγγραφή
εγγραφή γίνεται
γίνεται μόλις
μόλις η
η απόφαση
απόφαση που
που τη
τη διατάζει
διατάζει γίνει
γίνει
Η
τελεσίδικη. Τότε,
Τότε, η
η προσωρινή
προσωρινή διοίκηση
διοίκηση φροντίζει
φροντίζει ώστε
ώστε να
να
τελεσίδικη.

γίνουν αρχαιρεσίες
αρχαιρεσίες σύμφωνα
σύμφωνα με
με την
την Υπουργική
Υπουργική απόφαση
απόφαση
γίνουν
Δ4/662/23.12.98, το
το άρθρο
άρθρο 2
2 του
του Ν.
Ν. 2621/98
2621/98 &
& το
το άρθρο
άρθρο 51
51 Ν.
Ν.
Δ4/662/23.12.98,
4415/2016 και
και μέσα
μέσα στα
στα χρονικά
χρονικά πλαίσια
πλαίσια που
που ορίζει
ορίζει το
το
4415/2016
Πρωτοδικείο.
Πρωτοδικείο.
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Έδρα του συλλόγου γονέων είναι το σχολείο, όπου η
σχολική επιτροπή υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο για τις
συνεδριάσεις και τη φύλαξη των βιβλίων και των υπαρχόντων
του συλλόγου.
Β.2 ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων του ίδιου Δήμου ή
Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής
Κοινότητας συγκροτούν μία ένωση γονέων.
ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Για την ίδρυση Ένωσης Συλλόγων Γονέων απαιτούνται δυο
τουλάχιστον σύλλογοι γονέων του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής
Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας και η
ίδια διαδικασία (21 γονείς από τουλάχιστον δύο συλλόγους
γονέων).
Αν σε κάποιο Δήμο ή

Δημοτική Ενότητα ή Τοπική

Κοινότητα, ή Δημοτική Κοινότητα υπάρχει μόνο ένα σχολείο, ο
σύλλογος

γονέων

του

συμμετέχει

απευθείας

στην

Ομοσπονδία μ’ έναν εκπρόσωπο.
Οι υφιστάμενες ενώσεις γονέων ή οι σύλλογοι γονέων
δύνανται να αποφασίσουν τη συγκρότηση ένωσης γονέων στο
πλαίσιο του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής
Κοινότητας.
Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από
έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς
έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής
16

του. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα
ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα
μαθητές (ολιγάριθμες σχολικές μονάδες), ο σύλλογος γονέων
εκπροσωπείται στην ένωση γονέων με έναν εκπρόσωπο.
Την έδρα της ένωσης γονέων εξασφαλίζει ο δήμος.
Β.3 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Οι ενώσεις γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής
Ενότητας συγκροτούν μια ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση
εκπροσωπείται

στην

ομοσπονδία

γονέων

από

έναν

εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές, των οποίων οι γονείς
έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής της.
Αν οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην ένωση είναι
λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην
οικεία ομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο.
ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Για την ίδρυση Ομοσπονδίας απαιτούνται τουλάχιστον δύο
ενώσεις της ίδιας Περιφέρειας ή της ίδιας Περιφερειακής
Ενότητας και η προαναφερόμενη διαδικασία (21 γονείς από
τουλάχιστον δύο Ενώσεις γονέων).
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Β.4 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΣΓΜΕ)
Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία
συνομοσπονδία. Κάθε ομοσπονδία εκπροσωπείται σε αυτήν
από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους πεντακόσιους
μαθητές των σχολείων, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος
στις εκλογές και των οποίων οι σύλλογοι είναι μέλη των
ενώσεων της ομοσπονδίας και συμμετείχαν στις τελευταίες
εκλογές για την ανάδειξη της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που
οι μαθητές των σχολείων αυτών είναι λιγότεροι από χίλιους
πεντακόσιους, η οικεία ομοσπονδία εκπροσωπείται στη
συνομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο.
Σε περίπτωση που δεν έχει ιδρυθεί οργάνωση γονέων ή
υπάρχει καταστατικό αλλά δεν έχει συσταθεί σύλλογος, τότε
τη σύγκληση – και μόνο – της Γενικής Συνέλευσης του
Συλλόγου Γονέων ή της Ένωσης Γονέων ή της Ομοσπονδίας
Γονέων ή της ΑΣΓΜΕ, κατά περίπτωση, έχουν υποχρέωση να
συγκαλέσουν ο οικείος Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, ο
Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης και ο Γενικός Διευθυντής της
Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ αντίστοιχα.
Καθήκον των ανωτέρων οργάνων είναι να βοηθούν στην
ίδρυση οργάνων της κατώτερης βαθμίδας.
Οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις συλλόγων γονέων, οι
ομοσπονδίες
ενώσεων
συλλόγων
γονέων
και
η
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συνομοσπονδία διεξάγουν εκλογές για την ανάδειξη νέων
αιρετών διοικήσεων.
Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προϋποθέσεις των
προηγούμενων παραγράφων. Προηγούνται οι εκλογικές
διαδικασίες για την ανάδειξη των διοικήσεων των συλλόγων
γονέων και έπονται οι εκλογικές διαδικασίες για τη ανάδειξη
των διοικήσεων των υπερκείμενων οργανώσεων. Οι εκλογικές
διαδικασίες κάθε οργάνωσης γονέων πρέπει να
ολοκληρώνονται εντός των παρακάτω προθεσμιών και σε
κάθε περίπτωση πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών
διαδικασιών για την οργάνωση της υπερκείμενης βαθμίδας.
Αναλυτικά οι εκλογές λαμβάνουν χώρα, κάθε δύο (2) έτη, ως
εξής:
α) Για τους συλλόγους γονέων, από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31
Δεκεμβρίου κάθε ζυγού έτους.
β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων, από 1 έως και 31
Μαρτίου του επόμενου μονού έτους.
γ) Για τις ομοσπονδίες γονέων, από 1 Απριλίου έως και 31
Μαΐου του επόμενου μονού έτους.
δ) Για την ανώτατη συνομοσπονδία, από 1 Ιουνίου έως και 31
Ιουλίου του επόμενου μονού έτους.
Οι προθεσμίες αυτές πρέπει να τηρούνται ώστε να υπάρχει
συνέχεια και εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων
στις οργανώσεις των επόμενων βαθμίδων. Σε περίπτωση που
οι

ημερομηνίες

αυτές

δεν

τηρηθούν

επακριβώς

και

μετατεθούν επ’ ολίγον, οι οργανώσεις αυτές έχουν τη
δυνατότητα να στείλουν εκπροσώπους τους στις υπερκείμενες
οργανώσεις,

μόνο

εφόσον
19

οι

αρχαιρεσίες

τους

πραγματοποιηθούν πριν από τη Γενική Συνέλευση της
υπερκείμενης

οργάνωσης

και

εφόσον

κατατεθούν

τα

νομιμοποιητικά τους έγγραφα.
Β.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
• Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτερο όργανο των
μελών του Συλλόγου, αποτελείται από όλους τους γονείς
των μαθητών κάθε σχολείου και από κηδεμόνες (οι οποίοι
έχουν

οριστεί

με

δικαστική

απόφαση)

και

έχει

αποφασιστικό χαρακτήρα.
Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα
εγγεγραμμένα μέλη, αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα
και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την
οικονομική τους τακτοποίηση, μπορούν να υποβάλλουν
υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπονται (ο
αριθμός

των

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ

υποψηφίων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

μελών

στα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

όργανα

–

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – που προβλέπονται δεν μπορεί να
είναι μικρότερος από αυτόν που αναφέρεται στο
καταστατικό).
Η Διεύθυνση του Σχολείου υποχρεούται να παραδίδει
στον σύλλογο γονέων την κατάσταση με τα ονόματα των
γονέων και τα στοιχεία επικοινωνίας.
Στις διαδικασίες των Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών, μπορούν
να πάρουν μέρος και οι δύο γονείς, εφόσον έχουν
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εκπληρώσει
εκπληρώσει τις
τις οικονομικές
οικονομικές τους
τους υποχρεώσεις
υποχρεώσεις (δύο
(δύο
συνδρομές).
συνδρομές).

•• ΗΗΓενική
ΓενικήΣυνέλευση
Συνέλευσητης
τηςΈνωσης
ΈνωσηςΓονέων,
Γονέων,αποτελείται
αποτελείταιαπό
από
όλους
τους
εκλεγμένους
εκπροσώπους
από
όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους από τις
τις

αρχαιρεσίες
αρχαιρεσίες των
των συλλόγων
συλλόγων γονέων
γονέων των
των σχολείων
σχολείων του
του
ίδιου
δήμου
ή
Δημοτικής
Ενότητας
ή
Τοπικής
κοινότητας,
ίδιου δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας,

ήήΔημοτικής
ΔημοτικήςΚοινότητας.
Κοινότητας.
•• ΗΗΓενική
ΓενικήΣυνέλευση
Συνέλευσητης
τηςΟμοσπονδίας
ΟμοσπονδίαςΓονέων
Γονέωναποτελείται
αποτελείται
από
τους
εκλεγμένους
εκπροσώπους
των
από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ενώσεων
Ενώσεων

Γονέων
Γονέωνκάθε
κάθεΠεριφέρειας
ΠεριφέρειαςήήΠεριφερειακής
ΠεριφερειακήςΕνότητας.
Ενότητας.
•• ΗΗΓενική
ΓενικήΣυνέλευση
Συνέλευσητης
τηςΑ.Σ.Γ.Μ.Ε.
Α.Σ.Γ.Μ.Ε.αποτελείται
αποτελείταιαπό
απόόλους
όλους
τους
εκλεγμένους
εκπροσώπους
των
Ομοσπονδιών
Γονέων
τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών Γονέων
όλης
όληςτης
τηςχώρας.
χώρας.
Οι
Οι Γενικές
Γενικές Συνελεύσεις
Συνελεύσεις συγκαλούνται
συγκαλούνται σύμφωνα
σύμφωνα με
με όσα
όσα

ορίζονται
ορίζονταιαπό
απότο
τοΚαταστατικό.
Καταστατικό.
ΗΗαπαρτία
στη
Γ.Σ.
απαρτία στη Γ.Σ.ορίζεται
ορίζεταιαπό
απότο
τοΚαταστατικό.
Καταστατικό.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙΠΟΥ
ΠΟΥΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
•• Από τον Σύλλογο Γονέων : εκπρόσωποι στην Ένωση
Από τον Σύλλογο Γονέων : εκπρόσωποι στην Ένωση
Συλλόγων
ΣυλλόγωνΓονέων
ΓονέωνΔήμου
ΔήμουήήΔημοτικής
ΔημοτικήςΕνότητας
ΕνότηταςήήΤοπικής
Τοπικής
Δημοτικής
Κοινότητας.
κοινότητας,
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•• Από
Από την
την Ένωση
Ένωση Γονέων
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Επιτροπή
Επιτροπή Παιδείας
Παιδείας (ΔΕΠ)
(ΔΕΠ) και
και οιοι εκπρόσωποι
εκπρόσωποι στην
στην
Ομοσπονδία
ΟμοσπονδίαΕνώσεων
ΕνώσεωνΣυλλόγων
ΣυλλόγωνΓονέων
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•• Από
Απότην
τηνΟμοσπονδία
ΟμοσπονδίαΓονέων
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εκπρόσωποιστην
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εκπρόσωποι.
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ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Η θητεία των Οργάνων και των εκπροσώπων, σ’ όλα τα
επίπεδα, είναι για δύο (2) χρόνια.
Η θητεία των μελών των Οργάνων των Οργανώσεων
Γονέων, καθώς και των εκπροσώπων τους λήγει αυτοδικαίως,
σε περίπτωση που τα παιδιά τους δεν φοιτούν πλέον σε
Σχολική

Μονάδα,

οπότε

αντικαθίστανται

από

τους

αναπληρωματικούς.
Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ένωσης ή στη Δ.Ε.Π. ή στην
ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του
οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί που φοιτά σε
σχολείο του Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής
κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας.
Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή στην ελεγκτική
Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου,
εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί που φοιτά σε σχολείο της
Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.
Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ή στην ελεγκτική
Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου,
εφόσον συνεχίζει να έχει ανήλικο παιδί που φοιτά σε σχολική
μονάδα.
Αν ο γονέας δεν έχει πλέον παιδί μαθητή, αυτός
αυτοδίκαια αποχωρεί από όλα τα όργανα των γονέων.
Η μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου μιας οργάνωσης γονέων, εξαιτίας
παραιτήσεων κάποιων μελών ή απομάκρυνσής τους για άλλο
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λόγο, δε συνιστά έλλειψη διοίκησης, εάν ο αριθμός των μελών
που

απομένουν

αναπληρωματικών

(μετά

και

μελών)

αρκεί

την
για

πρόσκληση
τον

των

σχηματισμό

απαρτίας, όπως αυτή προβλέπεται από το καταστατικό και
κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει
κανονικά τη θητεία του.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, πρέπει να
συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας διοίκησης
και ελεγκτικής επιτροπής.
Αν υπάρχουν ελλείψεις σε εκπροσώπους π.χ. στη ΔΕΠ και
στην υπερκείμενη οργάνωση, εκλέγονται και οι αντίστοιχοι
εκπρόσωποι που προβλέπονται από το καταστατικό και τον
νόμο.
Για να εξασφαλιστεί, όμως, η συνέχεια και η εναρμόνιση με
την εκπροσώπηση των γονέων στις παραπάνω βαθμίδες, η
θητεία του οργάνου αυτού, καθώς και των εκπροσώπων του
δεν θα είναι διετής (θα είναι μόνο για το εναπομείναν
διάστημα της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού
Συμβουλίου και των εκπροσώπων) και θα πρέπει να γίνουν εκ
νέου εκλογές στις προβλεπόμενες από τον νόμο ημερομηνίες.
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Γ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
Γ.1 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ
Γ.1.1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Το

Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, που λειτουργεί σε

κάθε σχολείο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη και είναι
υπεύθυνο για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας.
Στο συμβούλιο αυτό συμμετέχουν ο διευθυντής σχολείου,
τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας
εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας
εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής
Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση
του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των
σχολικών μονάδων και αποδίδει τα σχετικά παραστατικά στη
Σχολική Επιτροπή.
Γ.1.2 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο,
που αποτελείται από:
• τον σύλλογο των διδασκόντων
• το ΔΣ του συλλόγου γονέων
• τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης
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• τρεις εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων για τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 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 χρόνο, εντός
του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε
όποτε 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.
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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, τον Γραμματέα και
τα

παρόντα

μέλη.

Καταγράφεται

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 σχολικό συμβούλιο έχει ως σφραγίδα τη σφραγίδα

του σχολείου.
Γ.1.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
1. Με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του
σχολείου συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του
σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή του σχολείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
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β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή
του.
ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.
Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του
σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε
συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων
λειτουργίας του κυλικείου.
Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό
βιβλίο πράξεων.
Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας
του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και
οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές
κάθε φορά ισχύουν.
Στα σχολικά συγκροτήματα ή σε σχολεία όπου έχουμε ένα
κυλικείο, αλλά δύο ή περισσότερους συλλόγους γονέων,
συλλόγους

διδασκόντων

κ.λπ.

η

επιτροπή

Ελέγχου

Λειτουργίας του σχολικού κυλικείου αποτελείται από:
α) Έναν Διευθυντή σχολείου του συγκροτήματος ή των
συστεγαζόμενων στο διδακτήριο σχολείων, ως πρόεδρο της
Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον
Πρόεδρο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.
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β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του
που προτείνονται από όλους τους συλλόγους των σχολικών
μονάδων που συστεγάζονται στο συγκεκριμένο διδακτήριο.
γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.
δ) Ένα μέλος των μαθητικών κοινοτήτων με τον αναπληρωτή
του που προτείνονται από τις μαθητικές κοινότητες όλων των
άλλων σχολείων του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων
στο διδακτήριο σχολείων.
ε) Έναν εκπαιδευτικό με τον αναπληρωτή του που
προτείνονται από όλους τους συλλόγους διδασκόντων των
άλλων σχολικών μονάδων.
Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου
της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του συγκροτήματος.
2. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται
από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του
κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη σχολική Επιτροπή
του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει
υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο
ανάδοχο του κυλικείου.
Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος
καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού
προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο
εκμεταλλευτής του κυλικείου.
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3. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται
νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η
Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση της εξαετίας. Το μίσθωμα στον
πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το
ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών
(εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από
1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

29

Γ.1.4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και
εκμετάλλευσης των Κυλικείων των δημοσίων σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται μόνον κατόπιν
πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
11927/Δ4 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 242/9-2-2004)
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συγκροτείται με
πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και
αποτελείται από το Διευθυντή του σχολείου, από
εκπρόσωπο του Δήμου ή της Κοινότητας στη Σχολική
Επιτροπή και τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος γονέων ούτε
αποδέχεται την πρόσκληση εκπρόσωπος των γονέων τότε
στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συμμετέχει
εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων.
Σε περίπτωση συστέγασης πολλών σχολικών μονάδων
ορίζεται στην Επιτροπή αυτή ένας Διευθυντής και ένας
πρόεδρος συλλόγου γονέων ή εκπρόσωπος των γονέων, με
κλήρωση ενώπιον ειδικής συνεδρίας της Σχολικής Επιτροπής,
κατά την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
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Γ.1.5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΚΔΡΟΜΩΝ
(Αφορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, συγκροτείται
Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία
αποτελείται από τον ίδιο, ως πρόεδρο, δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, έναν
εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και από
εκπροσώπους του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου ή των 5μελών
Συμβουλίων των Μαθητικών Κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην
εκδρομή -μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία ψήφο.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των
ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του τουριστικού
γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου
ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Επισημαίνεται, ότι μετά την κατακύρωση της προσφοράς στο
τουριστικό γραφείο δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στους όρους
της σύμβασης και στις συμφωνημένες υπηρεσίες.
Τέλος, για κάθε εκδρομή - μετακίνηση στο εξωτερικό των
συνοδών εκπαιδευτικών, των μαθητών και μαθητριών είναι
απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρκεια του ταξιδιού και
της διαμονής. Για εκδρομές - μετακινήσεις σε χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται στην αρμόδια
ασφαλιστική υπηρεσία για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).
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Γ.2 ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
Γ.2.1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΠ)
(ΝΟΜΟΣ 1566/1985 Άρθρο 50)
Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας.
1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή
κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας,
η οποία αποτελείται από:
α) τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή
κοινοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού
ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο
οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του
γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της
διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν,
που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί
τους δύο,
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων
των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.
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2. Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής
παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής
επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης, αν υπάρχει.
3. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο
δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και
λειτουργία

των

σχολείων

της

πρωτοβάθμιας

και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων
για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση,
κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την
ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή
τους, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
4. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με
απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,
ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και
φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα
με όσα μέλη της έχουν οριστεί.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας καθορίζεται ο
τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής
παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της
γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
6. Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής
παιδείας υποβάλλονται και στο περιφερειακό επαρχιακό
συμβούλιο

και

μπορούν

να

κοινοποιούνται

περιφερειακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας.
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και

στη

Γ.2.2 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
(Σύμφωνα με τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. οικ.
1940/2.02.2018
(Β΄
310)
υπουργικής
απόφασης
‘Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών
επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»)
Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών
Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν
από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.
3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:
- Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης
γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων,
ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων
για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική
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μονάδα, καλείται
καλείται οο οικείος
οικείος διευθυντής
διευθυντής σχολικής
σχολικής μονάδας,
μονάδας, οο
μονάδα,
οποίος συμμετέχει
συμμετέχει με
με δικαίωμα
δικαίωμα ψήφου.
ψήφου.
οποίος
Κατανομή πιστώσεων
πιστώσεων
Κατανομή
Η κατανομή
κατανομή των
των εγκεκριμένων
εγκεκριμένων πιστώσεων
πιστώσεων για
για την
την κάλυψη
κάλυψη
Η
των αναγκών
αναγκών των
των σχολικών
σχολικών μονάδων
μονάδων γίνεται
γίνεται με
με απόφαση
απόφαση της
της
των
Σχολικής Επιτροπής
Επιτροπής λαμβάνοντας
λαμβάνοντας υπόψη
υπόψη
Σχολικής
μαθητών, τον
τον αριθμό
αριθμό τμημάτων,
τμημάτων, τον
τον
μαθητών,

κυρίως τον
τον αριθμό
αριθμό
κυρίως
αριθμό αιθουσών
αιθουσών
αριθμό

διδασκαλίας, τη
τη λειτουργία
λειτουργία γυμναστηρίων,
γυμναστηρίων, αιθουσών
αιθουσών
διδασκαλίας,
πολλαπλών χρήσεων,
χρήσεων, εργαστηρίων,
εργαστηρίων, βιβλιοθηκών
βιβλιοθηκών κλπ,
κλπ, την
την
πολλαπλών
παλαιότητα των
των κτιρίων,
κτιρίων, καθώς
καθώς και
και τις
τις ειδικότερες
ειδικότερες ανάγκες
ανάγκες
παλαιότητα
σχολικών μονάδων.
μονάδων.
των σχολικών
των
Γ.2.3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΔΕΔ)
(ΔΕΔ)
Γ.2.3
Ο νόμος
νόμος
Ο
παράλληλα
παράλληλα

για το
το σχέδιο
σχέδιο "Καλλικράτης"
"Καλλικράτης" προβλέπει,
προβλέπει,
για
προς τα
τα κλασικά
κλασικά όργανα
όργανα της
της τοπικής
τοπικής
προς
αυτοδιοίκησης, την
την θεσμοθετημένη
θεσμοθετημένη λειτουργία
λειτουργία Επιτροπών
Επιτροπών
αυτοδιοίκησης,

Διαβούλευσης, σε
σε κάθε
κάθε Περιφέρεια
Περιφέρεια και
και σε
σε κάθε
κάθε Δήμο
Δήμο με
με
Διαβούλευσης,
πληθυσμό μεγαλύτερο
μεγαλύτερο από
από 10.000
10.000 κατοίκους.
κατοίκους. Σε
Σε μικρότερους
μικρότερους
πληθυσμό
Δήμους, η
η δημιουργία
δημιουργία Επιτροπής
Επιτροπής Διαβούλευσης
Διαβούλευσης δεν
δεν
Δήμους,
απαγορεύεται, αλλά
αλλά αποφασίζεται
αποφασίζεται από
από το
το δημοτικό
δημοτικό
απαγορεύεται,
συμβούλιο.
συμβούλιο.
Η συγκρότηση
συγκρότηση των
των
Η
ορίζεται με
με απόφαση
απόφαση
ορίζεται
λαμβάνεται με
με
λαμβάνεται
εκδίδεται εντός
εντός
εκδίδεται

Δημοτικών Επιτροπών
Επιτροπών Διαβούλευσης
Διαβούλευσης
Δημοτικών
του δημοτικού
δημοτικού συμβουλίου,
συμβουλίου, η
η οποία
οποία
του

πλειοψηφία των
των 2/3
2/3 των
των μελών
μελών του
του
πλειοψηφία
δύο (2)
(2) μηνών
μηνών από
από την
την εγκατάσταση
εγκατάσταση
δύο

και
και
των
των

δημοτικών αρχών.
αρχών. Η
Η σύνθεση
σύνθεση της
της Δημοτικής
Δημοτικής Επιτροπής
Επιτροπής
δημοτικών
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περιλαμβάνει εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και
συγκεκριμένα:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και
οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής
διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί
να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε
ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών
εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από
κλήρωση,

δημότες

εγγεγραμμένοι

στους

εκλογικούς

καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή
διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που
ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της
επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς
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δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών,
των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται
στο δημοτικό συμβούλιο.
Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
είναι:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα
αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του
δήμου,

το

επιχειρησιακό

πρόγραμμα

και

το

τεχνικό

πρόγραμμα του δήμου.
β)

Γνωμοδοτεί

για

θέματα

γενικότερου

τοπικού

ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό
συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές
δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την
επίλυση

των

προβλημάτων

και

την

αξιοποίηση

των

δυνατοτήτων αυτών.
δ)

Δύναται

να

διατυπώνει

παρατηρήσεις

επί

του

περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι
οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Η

διατύπωση

γνώμης

από

τη

δημοτική

επιτροπή

διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική
διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις
της

ηλεκτρονικής

διαβούλευσης

συγκεντρώνονται

και

συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου
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και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής
επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια,
μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια
φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του
προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και
τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα
που εισάγονται προς συζήτηση.
Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό
κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα
σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή
φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των
πορισμάτων της.
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Δ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
(ΒΑΣΕΙ Δ4_662_ν2621)
Δ.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
- Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όλοι οι
γονείς (μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφιστούν και οι
δύο γονείς εφόσον είναι ταμειακά εντάξει με δυο
συνδρομές).
- Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα όχι νομικά
πρόσωπα.
- Κάθε γονέας έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα πόσα παιδιά έχει
στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος.
- Δεν ψηφίζει κάποιος γονέας αντί άλλου με εξουσιοδότηση.
-

Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου
(ν.1264/82). Για τις γυναίκες που έχουν διαφορετικό
επώνυμο από των παιδιών τους και δεν αναγράφεται στο
μητρώο μελών

συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του

Ν.1599/1986
- Οι ενήλικοι μαθητές δεν εκπροσωπούνται από τους γονείς
τους και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του
1/3.
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από την Εφορευτική
Επιτροπή που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη
Γενική Συνέλευση.
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Δ.2 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Τα Όργανα του Οργανώσεων Γονέων και οι Εκπρόσωποί
τους στα υπερκείμενα όργανα, εκλέγονται με μυστική
ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την
προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα του
ενός ψηφοδέλτια.
Ο αριθμός των υποψηφίων για τη διοίκηση και την
ελεγκτική επιτροπή των οργανώσεων γονέων δεν μπορεί να
είναι μικρότερος από αυτόν που ορίζει το καταστατικό.
Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικών επιτροπών
ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου. Οι
εκλογές για διοικητικό συμβούλιο, ελεγκτική επιτροπή και
εκπροσώπων

στην

υπερκείμενη

οργάνωση

γίνονται

ταυτόχρονα.
Δ.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
1. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της
απλής αναλογικής (περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια), οι
σταυροί προτίμησης ανέρχονται μέχρι τον αριθμό των
εκλεγομένων, σε κάθε όργανο. Το εκλογικό μέτρο καθορίζεται
διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον
αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον κατά
τη διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα δε λαμβάνεται υπόψη).
Καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων που λαμβάνει ο κάθε
συνδυασμός στο συμβούλιο διαιρώντας τον αριθμό των
εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός με το
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εκλογικό μέτρο. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό
ψήφων

ίδιο

ή

μεγαλύτερο

του

εκλογικού

μέτρου,

καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει
υποψηφιότητα. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους
λιγότερους από τις θέσεις που του αναλογούν, καταλαμβάνει,
τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που
μένουν αδιάθετες κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς
που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια θέση και οι οποίοι
συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το
1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το
εκλογικό μέτρο. Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες,
κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το
μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ακόμα κι αν δεν έλαβαν
το μέτρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την
Εφορευτική Επιτροπή.
2. Όταν οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο
(πλειοψηφικό

εκλογικό

σύστημα),

όλοι

οι

υποψήφιοι

γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στις εκλογές με
ενιαίο ψηφοδέλτιο, μπορούν να μπουν σταυροί προτίμησης,
μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εκλεγομένων σε κάθε
αξίωμα. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε
δεκαδικό αριθμό,

στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη

μονάδα (π.χ. από ένας έως τρεις (1-3) εκλεγόμενοι - ένας (1)
σταυρός προτίμησης, τέσσερις έως έξη (4-6) εκλεγόμενοι - δύο
(2) σταυροί προτίμησης, επτά έως οκτώ (7-8) εκλεγόμενοι τρεις (3) σταυροί προτίμησης, εννέα έως έντεκα (9-11)
εκλεγόμενοι - τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης κλπ)
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Δ.4 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Για να θεωρείται νόμιμη η εκπροσώπηση του Συλλόγου
στα προβλεπόμενα από τον Νόμο Όργανα (Σχολικό
Συμβούλιο, Ένωση Συλλόγων Γονέων κλπ), θα πρέπει, στις
αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου, να πάρουν
μέρος γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον, το ένα τρίτο
(1/3) των μαθητών της Σχολικής Μονάδας που λειτουργεί ο
Σύλλογος.
Σε περίπτωση που στις αρχαιρεσίες, δεν επιτυγχάνεται η
συμμετοχή γονέων που να εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)
των μαθητών, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο
φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Εάν δεν επιτευχθεί η
προβλεπόμενη απαρτία, θεωρείται ότι τα Όργανα του
Συλλόγου εκλέγονται νομίμως, δεν μπορούν όμως να
μετέχουν στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, στο Σχολικό
Συμβούλιο, και στην Ένωση Γονέων.
Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη
εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας
(1/3), εντός των νομίμων προθεσμιών.
Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων των Συλλόγων
Γονέων στις Ενώσεις Γονέων, είναι ένας (1) εκπρόσωπος, ανά
τριάντα (30) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις
αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου. Σε
περίπτωση υπολοίπου από δεκαπέντε (15) και πάνω,
εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος. Σε Συλλόγους που οι
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ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριάντα (30)
μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.
Η σταυροδότηση για τους εκπροσώπους στην Ένωση Γονέων.
Υποθέτουμε ότι στις εκλογές εκπροσωπούνται όλοι οι
μαθητές του σχολείου (π.χ. 300), τότε θα εκλέγονταν 10
εκπρόσωποι (1/30 μαθητές).
1. Όταν οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο

(πλειοψηφικό

εκλογικό

σύστημα).

Στο

ενιαίο

ψηφοδέλτιο, η σταυροδότηση έχει ως εξής: Το 40% του
10 είναι 4 και επομένως μπαίνουν μέχρι 4 σταυροί.
2. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με το σύστημα

της

απλής

αναλογικής

(περισσότερα

του

ενός

ψηφοδέλτια). Στην απλή αναλογική οι σταυροί είναι
τόσοι όσοι εκλέγονται (10).
Αν κάποιος γονέας έχει εκλεγεί εκπρόσωπος από 2
συλλόγους στην Ένωση Γονέων, δεν μπορεί να ψηφίσει 2
φορές (ή παραιτείται και καταλαμβάνει άλλος τη θέση του ή
δεν ψηφίζει δυο φορές). Το ίδιο ισχύει και για όποιον είναι
εκλεγμένος εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία από 2 Ενώσεις
κοκ.
Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων
για την οικεία Ομοσπονδία Γονέων είναι ένας (1)
εκπρόσωπος ανά τριακόσιους (300) μαθητές, των οποίων οι
γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες των οικείων συλλόγων
– μελών της Ένωσης Γονέων. Διευκρινίζεται ότι οι Σύλλογοι,
από τους οποίους θα υπολογιστεί ο αριθμός μαθητών που
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εκπροσωπούνται, θα πρέπει να έχουν νομιμοποιηθεί και από
τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων. Σε περίπτωση
υπολοίπου από εκατόν πενήντα (150) και πάνω, εκλέγεται
ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Ενώσεις που οι ψηφίσαντες
εκπροσωπούν λιγότερους των τριακοσίων (300) μαθητών,
εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.
Οι εκπρόσωποι στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ)
εκλέγονται με μονοσταυρία.
Το μέτρο εκλογής εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Γονέων
για την Ανώτατη Συνομοσπονδία είναι (1) ένας εκπρόσωπος
ανά (1500) χίλιους πεντακόσιους μαθητές των οποίων οι
γονείς συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες των συλλόγων τους και
αυτό αποδεικνύεται με τις νομιμοποιήσεις ανά βαθμίδα
οργάνωσης. Σε περίπτωση υπολοίπου από επτακόσιους
πενήντα (750) και πάνω, εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος.
Σε

Ομοσπονδίες

που

οι

ψηφίσαντες

εκπροσωπούν

λιγότερους των χιλίων πεντακοσίων (1.500) μαθητών,
εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.
Δ.5 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
A.

Το

Διοικητικό

Συμβούλιο

του

Συλλόγου

Γονέων

ανακοινώνει εγγράφως:
1. Στη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας, τα πρακτικά

νομιμοποίησης των αρχαιρεσιών, (αντίγραφο πρακτικού
αρχαιρεσιών Εφορευτικής Επιτροπής, στο οποίο θα
φαίνονται οι εκλεγμένοι και οι αναπληρωτές τους σε κάθε
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όργανο, κατάσταση ψηφισάντων ενυπόγραφη, καθώς και
κατάσταση κατανομής των αξιωμάτων στο Δ.Σ.), όλα
επικυρωμένα.
Στα πρακτικά θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των
μαθητών που εκπροσωπήθηκαν από τους γονείς τους κατά
τις εκλογές, ώστε να είναι εφικτός και ο υπολογισμός και ο
έλεγχος περί του ορθού υπολογισμού των εκπροσώπων σε
κάθε πρωτοβάθμια και υπερκείμενη οργάνωση.
Η Διεύθυνση έχει την υποχρέωση να τα διαβιβάσει στο
Δήμο, βεβαιώνοντας ότι σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό
του σχολείου και τον αριθμό των ψηφισάντων, οι εκλογές
είναι νόμιμες (εκπροσωπήθηκε το 1/3 των μαθητών) και
δικαιολογείται ο αριθμός των εκπροσώπων στην Ένωση
Γονέων.
2. Στην Ένωση Συλλόγων Γονέων, όλα τα παραπάνω

δικαιολογητικά συν βεβαίωση της Διεύθυνσης με τη
δύναμη των μαθητών της σχολικής μονάδας, για τη
διαπίστωση του 1/3.
B. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων ανακοινώνει
εγγράφως:
1. Στην οικεία Ομοσπονδία Γονέων τα ονόματα των

εκλεγέντων ως εκπροσώπων της, μαζί με επικυρωμένα
πρακτικά των αρχαιρεσιών.
2. Στον οικείο Δήμαρχο, τη σύνθεση του οργάνου και τον

εκπρόσωπό του στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ).
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3. Στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα

των αρχαιρεσιών.
Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων
ανακοινώνει εγγράφως:
1. Στη

Γενική

Περιφερειακή

Διεύθυνση

Διοίκησης

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα
αποτελέσματα των αρχαιρεσιών μαζί με όλα τα
δικαιολογητικά, επικυρωμένα, και η οποία προβαίνει σε
διαπίστωση της νομιμότητας της διαδικασίας ως προς την
απαρτία και τον αριθμό των εκπροσώπων και ενημερώνει
τη Συνομοσπονδία Γονέων (ΑΣΓΜΕ).
2. Στον οικείο Περιφερειάρχη, τη σύνθεση του Δ.Σ.
3. Στην ΑΣΓΜΕ, τα ονόματα των εκλεγμένων ως εκπροσώπων
της, μαζί με επικυρωμένα πρακτικά των αρχαιρεσιών.
Δ. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων μαθητών Ελλάδας
(ΑΣΓΜΕ)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΓΜΕ ανακοινώνει στη
Γενική

Διεύθυνση

δευτεροβάθμιας

Διοίκησης

εκπαίδευσης

αποτελέσματα των αρχαιρεσιών.
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πρωτοβάθμιας
του

ΥΠ.Ε.Π.Θ,

και
τα

Δ.6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Σύμφωνα με την Δ4/662/23-12-1998 απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας, οι Οργανώσεις Γονέων υποχρεούνται
να προσαρμόσουν (τροποποιήσουν) τα καταστατικά τους.
Μέχρι να γίνει τροποποίηση των καταστατικών των
Οργανώσεων Γονέων αναγνωρίζονται ως Οργανώσεις όσες
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.
2621 /1998.
Καλό είναι, όμως, να γίνει προσπάθεια τροποποίησης των
παλιών καταστατικών, ώστε να βοηθηθούν οι επόμενοι
γονείς που θα συμμετέχουν στους συλλόγους.
Μπορούν να βοηθήσουν, ως υποδείγματα, τα σχέδια
καταστατικών που επεξεργάστηκε η ΑΣΓΜΕ (για Σύλλογο,
Ένωση, Ομοσπονδία).
Για την τροποποίηση των καταστατικών αποφασίζει η
Καταστατική Γενική Συνέλευση (με αυξημένη συμμετοχή των
μελών όπως ορίζει το κάθε καταστατικό) που συγκαλείται με
πρόσκληση όπου αναγράφονται τα άρθρα που προτείνονται
για τροποποίηση.
Στη συνέχεια υποβάλλεται αίτηση, μέσω δικηγόρου, στο
Πρωτοδικείο της έδρας τους, στην οποία επισυνάπτεται το
πρακτικό της απόφασης της Γ.Σ. και ενυπόγραφη κατάσταση
παρόντων.
Η τροποποίηση γίνεται μόλις η απόφαση που τη διατάζει
γίνει τελεσίδικη.
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Δ.7 ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία συλλόγων γονέων
των μαθητών που φοιτούν στις γυμνασιακές και λυκειακές
τάξεις, που είναι προσαρτημένες σε γυμνάσιο (Δ4/65/28-011986 ΥΠ.Ε.Π.Θ) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
1. Οι εν λόγω τάξεις αποτελούν λειτουργικά ενιαία και
αδιαίρετη σχολική μονάδα με το γυμνάσιο, από το οποίο
εξαρτώνται (κεντρικό), σύμφωνα και με τις αποφάσεις του
ΥΠ.Ε.Π.Θ για την έγκριση λειτουργία τους, όπου προβλέπεται
με σαφήνεια η εξάρτηση και η έκδοση τίτλων σπουδών κλπ
εγγράφων από το ανεξάρτητο γυμνάσιο.
2. Την ευθύνη για τη λειτουργία των γυμνασιακών και
λυκειακών τάξεων έχει ο Διευθυντής του Γυμνασίου, στο
οποίο είναι προσαρτημένες και ο σύλλογος των διδασκόντων
του γυμνασίου αυτού.
3. Κατά συνέπεια τα γυμνάσια και οι γυμνασιακές και
λυκειακές τάξεις τους έχουν έναν διευθυντή, ένα σύλλογο
διδασκόντων κοινά υπηρεσιακά βιβλία, κοινό αρχείο, έναν
σύλλογο γονέων, ένα σχολικό συμβούλιο και ένα συμβούλιο
σχολικής κοινότητας.
4. Ύστερα από τα ανωτέρω για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση
των θεμάτων και την ομαλότερη λειτουργία των εν λόγω
τάξεων, οι γονείς των μαθητών, των γυμνασιακών και
λυκειακών τάξεων, συμμετέχουν αυτοδίκαια στον σύλλογο
γονέων του γυμνασίου από το οποίο εξαρτώνται έχοντας τις
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υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών που προβλέπει το
καταστατικό του.
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)
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