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 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) 

Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, 104 32, ΤΗΛ – ΦΑΞ : 210 3835093, 210 3845434,  

goneis@mail.gr, www.asgme.gr  
                                

                                                                                                   

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 

Τν Σπλέδξην ηεο ΑΣΓΜΕ, πνπ έγηλε ζηηο 6/7/2008,  κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, απνθάζηζε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο 

ησλ νξγαλψζεσλ ησλ γνλέσλ, παίξλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 

1566/85,  ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2621/98 θαη ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

Δ4/662/23.12.98, θαζψο θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο ΑΣΓΜΕ. 

 

Σηφρνη ηεο απφθαζεο απηήο είλαη: 

 Η ζπγθεληξσηηθή θσδηθνπνίεζε, ζ’ έλα θείκελν, φινπ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαλψζεσλ γνλέσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, ψζηε 

λα ελεκεξσζνχλ ζσζηά θαη εχθνια φινη νη γνλείο νη νπνίνη αζρνινχληαη ζην 

θίλεκα γνλέσλ θαη ηδηαίηεξα νη θαηλνχξηνη . 

 Η εληαία ιεηηνπξγία φζνλ αθνξά ηελ ίδξπζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

νξγάλσλ, φπνπ δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ απνθιίζεηο θαη δηαθνξεηηθέο 

πξαθηηθέο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αθψιπηα ε λνκηκφηεηα ησλ νξγάλσλ. 

 Η εληαία εξκελεία ηεο λνκνζεζίαο ψζηε λα απνθεπρζνχλ πξνζηξηβέο, 

απνθιεηζκνί, πξνζθπγέο ζηε δηθαηνζχλε θ.ά. ηα νπνία ππνλνκεχνπλ ηελ 

ελφηεηα, ην θχξνο θαη ηε δξάζε ηνπ γνληθνχ θηλήκαηνο.   

 

ΙΔΡΤΗ ΤΛΛΟΓΟΤ-ΕΝΩΗ-ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 

 

Όπνπ δελ έρεη ηδξπζεί Σχιινγνο – Έλσζε – Οκνζπνλδία, θξνληίδνπκε γηα ηελ 

ίδξπζε, κε βάζε ηνλ αζηηθφ θψδηθα: 

 

1. Σχιινγνο γνλέσλ ηδξχεηαη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. Σπζηεγαδφκελα ζρνιεία 

δελ κπνξεί λα έρνπλ εληαίν ζχιινγν, εθηφο απφ ηα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ 

εληαία κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 

Γηα ηελ ίδξπζε ζπιιφγνπ γνλέσλ ρξεηάδνληαη ην ιηγφηεξν 21 γνλείο, νη νπνίνη ζε  

γεληθή ζπλέιεπζε  ζα απνθαζίζνπλ γηα ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη ζα εθιέμνπλ  

πξνζσξηλή δηνίθεζε.   

Σηε ζπλέρεηα ππνβάιινπλ αίηεζε, κέζσ δηθεγφξνπ, ζην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπο, 

ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη ε ζπζηαηηθή πξάμε, ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο 

πξνζσξηλήο δηνίθεζεο θαη ην θαηαζηαηηθφ κε ηηο ππνγξαθέο ησλ κειψλ θαη ηελ 

εκεξνκελία, ψζηε λα γίλεη ε εγγξαθή ηνπ ζπιιφγνπ ζην πξσηνδηθείν. 

Η εγγξαθή γίλεηαη κφιηο ε απφθαζε πνπ ηε δηαηάδεη γίλεη ηειεζίδηθε.  

Τφηε, ε πξνζσξηλή δηνίθεζε θξνληίδεη ψζηε λα γίλνπλ αξραηξεζίεο ζχκθσλα κε ηελ 

Υπνπξγηθή απφθαζε Δ4/662/23.12.98 & ηνλ Ν. 2621/98 θαη κέζα ζηα ρξνληθά 

πιαίζηα πνπ απηφο νξίδεη. 
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2. Έλσζε Σπιιφγσλ Γνλέσλ ηδξχεηαη απφ ηνπο Σπιιφγνπο Γνλέσλ θάζε Δήκνπ 

ή Κνηλφηεηαο.  

 

Γηα ηελ ίδξπζε Έλσζεο Γνλέσλ απαηηνχληαη δπν ηνπιάρηζηνλ ζχιινγνη γνλέσλ ηνπ 

ίδηνπ Δήκνπ θαη ε ίδηα δηαδηθαζία.  

Αλ ζε θάπνην Δήκν ή Κνηλφηεηα ππάξρεη κφλν έλα ζρνιείν, ν ζχιινγνο γνλέσλ ηνπ 

ζπκκεηέρεη απεπζείαο ζηελ Οκνζπνλδία κ’ έλαλ εθπξφζσπν. 

 

3. Γηα ηελ ίδξπζε Οκνζπνλδίαο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δπν ελψζεηο ηνπ ίδηνπ 

λνκνχ θαη ε πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

 

             Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηδξπζεί νξγάλσζε γνλέσλ ή ππάξρεη θαηαζηαηηθφ 

αιιά δελ έρεη ζπζηαζεί ζχιινγνο, ηφηε ηε ζχγθιεζε – θαη κφλν – ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ ή ηεο Έλσζεο Γνλέσλ ή ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ 

ή ηεο ΑΣΓΜΕ, θαηά πεξίπησζε, έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπγθαιέζνπλ ν νηθείνο 

Δηεπζπληήο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο, ν Δήκαξρνο ή ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο, ν 

Ννκάξρεο θαη ν Γεληθφο Δηεπζπληήο ηεο Δηνίθεζεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηεο Κ.Υ. ηνπ ΥΠΕΠΘ αληίζηνηρα .   

 

          Καζήθνλ ησλ αλσηέξσλ νξγάλσλ είλαη λα βνεζνχλ ζηελ ίδξπζε νξγάλσλ ηεο  

θαηψηεξεο βαζκίδαο. 

 

Έδξα ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ είλαη ην ζρνιείν, φπνπ ε ζρνιηθή επηηξνπή  ππνρξενχηαη 

λα παξαρσξήζεη ρψξν γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηε θχιαμε ησλ βηβιίσλ  θιπ 

ππαξρφλησλ ηνπ ζπιιφγνπ. Τελ έδξα ηεο έλσζεο γνλέσλ εμαζθαιίδεη ν δήκνο θαη 

ηεο νκνζπνλδίαο ε λνκαξρία. 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ 

 

 Η Γεληθή Σπλέιεπζε (Γ.Σ.) ησλ κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ απνηειείηαη απφ φινπο 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θάζε ζρνιείνπ θαη απφ θεδεκφλεο νη νπνίνη έρνπλ 

νξηζηεί κε δηθαζηηθή απφθαζε. 

 

Σηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο δελ θαινχληαη κφλν ηα εγγεγξακκέλα κέιε, αιιά 

φινη νη γνλείο, νη νπνίνη αθφκα θαη θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, κεηά 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, κπνξεί λα γίλνπλ κέιε ηνπ ζπιιφγνπ 

θαη λα ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα εθινγήο ζηα φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη. 

 

Η Δηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζην ζχιινγν γνλέσλ ηελ 

θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα ησλ γνλέσλ θαη ηα ζηνηρεία  επηθνηλσλίαο.  

Σηηο δηαδηθαζίεο ησλ Γ.Σ. θαη ησλ αξραηξεζηψλ, κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο θαη νη δχν 

γνλείο, εθφζνλ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (δχν 

ζπλδξνκέο). 

 

 Η Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Έλσζεο Γνλέσλ, απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο 

εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο απφ ηηο αξραηξεζίεο ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ ησλ 

ζρνιείσλ ηεο ίδηαο θνηλφηεηαο, ηνπ ίδηνπ δήκνπ ή ηνπ ίδηνπ δεκνηηθνχ 

δηακεξίζκαηνο. 

 Η Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ απνηειείηαη απφ ηνπο 

εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ Ελψζεσλ Γνλέσλ θάζε λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ 

δηακεξίζκαηνο. 
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 Η Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Α.Σ.Γ.Μ.Ε. απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο εθιεγκέλνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ Οκνζπνλδηψλ Γνλέσλ φιεο ηεο ρψξαο. 

 

Οη Γεληθέο Σπλειεχζεηο ζπγθαινχληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ην 

Καηαζηαηηθφ. 

Η απαξηία ζηε Γ.Σ. νξίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ. 

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
Όξγαλα Δηνίθεζεο ησλ Σπιιφγσλ Γνλέσλ, ησλ Ελψζεσλ Σπιιφγσλ Γνλέσλ, ησλ 

Οκνζπνλδηψλ Ελψζεσλ Σπιιφγσλ Γνλέσλ θαη ηεο Αλψηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο 

Γνλέσλ Μαζεηψλ Ειιάδαο (ΑΣΓΜΕ), είλαη: 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη φξγαλν ειέγρνπ ε Ειεγθηηθή 

Επηηξνπή απηψλ, θαηά πεξίπησζε. 

 

 

 

ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ ΠΟΤ ΕΚΛΕΓΟΝΣΑΙ 

 Γηα ην Σχιινγν Γνλέσλ: ν εθπξφζσπνο ζηε ζρνιηθή επηηξνπή θαη νη 

εθπξφζσπνη ζηελ Έλσζε Σπιιφγσλ Γνλέσλ  

 Γηα ηελ Έλσζε Γνλέσλ: ν εθπξφζσπνο ζηε Δεκνηηθή Επηηξνπή Παηδείαο 

(ΔΕΠ) θαη νη εθπξφζσπνη ζηελ Οκνζπνλδία Ελψζεσλ Σπιιφγσλ Γνλέσλ 

 Γηα ηελ Οκνζπνλδία Γνλέσλ: ν εθπξφζσπνο ζηε Ννκαξρηαθή επηηξνπή 

Παηδείαο θαη νη εθπξφζσπνη ζηελ Αλψηαηε Σπλνκνζπνλδία (ΑΣΓΜΕ). 

 Γηα ηελ Αλψηαηε Σπλνκνζπνλδία : ν εθπξφζσπνο ζην Εζληθφ Σπκβνχιην 

Παηδείαο (ΕΣΥΠ). 

Εθιέγνληαη, επίζεο, αλαπιεξσκαηηθνί εθπξφζσπνη. 

 

ΘΗΣΕΙΑ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

Η ζεηεία ησλ Οξγάλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ, ζ’ φια ηα επίπεδα, είλαη γηα δχν (2) 

ρξφληα. 

Η ζεηεία ησλ κειψλ ησλ Οξγάλσλ ησλ Σπιιφγσλ Γνλέσλ, θαζψο θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ  ηνπο ιήγεη απηνδηθαίσο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ηέθλα ηνπο δελ θνηηνχλ 

πιένλ ζηε Σρνιηθή Μνλάδα, νπφηε αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο. 

 

Εθιεγκέλνο ζην Δ.Σ. ηεο Έλσζεο ή ζηε Δ.Ε.Π. ή ζηελ ειεγθηηθή Επηηξνπή, 

παξακέλεη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ ζπλερίδεη λα έρεη παηδί 

πνπ θνηηά ζε ζρνιείν ηνπ Δηακεξίζκαηνο ή ηνπ Δήκνπ. 

Εθιεγκέλνο ζην Δ.Σ. ηεο Οκνζπνλδίαο ή ζηε Ν.Ε.Π. ή ζηελ ειεγθηηθή Επηηξνπή, 

παξακέλεη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ ζπλερίδεη λα έρεη παηδί 

πνπ θνηηά ζε ζρνιείν ηνπ Ννκνχ. 

Εθιεγκέλνο ζην Δ.Σ. ηεο Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ή ζην ΕΣΥΠ ή ζηελ ειεγθηηθή Επηηξνπή, 

παξακέλεη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ ζπλερίδεη λα έρεη παηδί 

καζεηή. 

Αλ ν γνλέαο δελ έρεη πιένλ παηδί καζεηή, απηφο απηνδίθαηα απνρσξεί απφ φια ηα 

φξγαλα ησλ γνλέσλ.    

ΥΡΟΝΟ ΑΡΥΑΙΡΕΙΩΝ 

 

Οη νξγαλψζεηο γνλέσλ, ζ’ φια ηα επίπεδα, δηεμάγνπλ ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο - 

ζχκθσλα κε ην Νφκν 2621/98 - εληφο ησλ παξαθάησ πξνζεζκηψλ: 

- Γηα ηνπο Σπιιφγνπο Γνλέσλ:          Απφ Σεπηέκβξε κέρξη θαη 31/12     
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                                                           θάζε δπγνχ έηνπο 

- Γηα ηηο Ελψζεηο Γνλέσλ:                 Απφ 1 Ιαλνπαξίνπ κέρξη ηέινο  

                                                           Φεβξνπαξίνπ ηνπ    

                                                           επφκελνπ  κνλνχ έηνπο  

- Γηα ηηο Οκνζπνλδίεο Γνλέσλ:         Απφ 1 Μαξηίνπ κέρξη 15 Απξηιίνπ  

                                                           ηνπ ίδηνπ έηνπο 

- Γηα ηελ Αλψηαηε Σπλνκνζπνλδία: Απφ 16 Απξηιίνπ κέρξη 31 Ματνπ  

                                                           ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

 

Οη πξνζεζκίεο απηέο πξέπεη λα ηεξνχληαη ψζηε λα ππάξρεη ζπλέρεηα θαη ελαξκφληζε 

κε ηελ εθπξνζψπεζε ησλ γνλέσλ ζηηο νξγαλψζεηο ησλ επφκελσλ βαζκίδσλ. 

Σε πεξίπησζε πνπ νη εκεξνκελίεο απηέο δελ ηεξεζνχλ επαθξηβψο θαη κεηαηεζνχλ επ’ 

νιίγνλ, νη νξγαλψζεηο απηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηείινπλ εθπξνζψπνπο ηνπο 

ζηηο ππεξθείκελεο νξγαλψζεηο, κφλν εθφζνλ νη αξραηξεζίεο ηνπο πξαγκαηνπνηεζνχλ 

πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ππεξθείκελεο νξγάλσζεο θαη εθφζνλ θαηαηεζνχλ 

ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα.  

 

Η κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κηαο 

νξγάλσζεο γνλέσλ, εμαηηίαο παξαηηήζεσο θάπνησλ κειψλ ή απνκάθξπλζήο ηνπο γηα 

άιιν ιφγν, δε ζπληζηά έιιεηςε δηνηθήζεσο, εάλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ απνκέλνπλ 

(κεηά θαη ηελ πξφζθιεζε ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ) αξθεί γηα ην ζρεκαηηζκφ 

απαξηίαο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη θαηά ζπλέπεηα ην 

Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα ζπλερίζεη θαλνληθά ηε ζεηεία ηνπ. 

  

Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απαξηία, πξέπεη λα ζπγθιεζεί Γεληθή Σπλέιεπζε γηα 

ηελ εθινγή λέαο Δηνίθεζεο θαη ειεγθηηθήο επηηξνπήο. 

Αλ ππάξρνπλ ειιείςεηο, εθιέγνληαη θαη νη εθπξφζσπνη ηεο νξγάλσζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη ην λφκν.  

Γηα λα εμαζθαιηζηεί, φκσο, ε ζπλέρεηα θαη ε ελαξκφληζε κε ηελ εθπξνζψπεζε ησλ 

γνλέσλ ζηηο παξαπάλσ βαζκίδεο , ε ζεηεία ηνπ νξγάλνπ απηνχ, θαζψο θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ δελ ζα είλαη δηεηήο (ζα είλαη κφλν γηα ην ελαπνκείλαλ δηάζηεκα ηεο 

ζεηείαο ηνπ πξνεγνχκελνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ εθπξνζψπσλ) θαη ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ εθ λένπ εθινγέο ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν εκεξνκελίεο.   

 

 

ΑΡΥΑΙΡΕΙΕ 

 

o Δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, έρνπλ φινη νη γνλείο (Μπνξνχλ λα 

ςεθίζνπλ θαη λα ςεθηζηνχλ θαη νη δχν γνλείο εθφζνλ είλαη ηακεηαθά εληάμεη 

κε δπν ζπλδξνκέο). 

o Κάζε γνλέαο έρεη κία ςήθν, αλεμάξηεηα πφζα παηδηά έρεη ζηε Σρνιηθή 

Μνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί ν Σχιινγνο.  

o Δελ ςεθίδεη θάπνηνο γνλέαο αληί άιινπ κε εμνπζηνδφηεζε. 

o Οη ελήιηθνη καζεηέο δελ εθπξνζσπνχληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο  θαη δελ 

ιαβαίλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 1/3. 

 

 Οη αξραηξεζίεο δηελεξγνχληαη απφ ηελ Εθνξεπηηθή Επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηε Γ.Σ. 

Τα Όξγαλα ηνπ Σπιιφγνπ θαη νη Εθπξφζσπνη ζηε Σρνιηθή Επηηξνπή θαη ζηελ 

Έλσζε, εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε  φηη ζηηο εθινγέο θαηαηίζεληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ςεθνδέιηηα . 
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Σηελ πεξίπησζε πνπ νη εθινγέο γίλνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο 

αλαινγηθήο, νη ζηαπξνί πξνηίκεζεο αλέξρνληαη κέρξη ηνλ αξηζκφ ησλ εθιεγνκέλσλ, 

ζε θάζε φξγαλν. Τν εθινγηθφ κέηξν θαζνξίδεηαη δηαηξψληαο ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ 

ςεθνδειηίσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( εθφζνλ θαηά 

ηε δηαίξεζε απηή πξνθχςεη θιάζκα δε ιακβάλεηαη ππφςε). Καζνξίδεηαη ν αξηζκφο 

ησλ ζέζεσλ πνπ ιακβάλεη ν θάζε ζπλδπαζκφο ζην ζπκβνχιην δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ 

ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θάζε ζπλδπαζκφο κε ην εθινγηθφ κέηξν. 

Μεκνλσκέλνο ππνςήθηνο πνπ έιαβε αξηζκφ ςήθσλ ίδην ή κεγαιχηεξν ηνπ εθινγηθνχ 

κέηξνπ, θαηαιακβάλεη κηα έδξα ζην φξγαλν γηα ην νπνίν είρε ζέζεη ππνςεθηφηεηα. 

Σπλδπαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ππνςήθηνπο ιηγφηεξνπο απφ ηηο ζέζεηο πνπ ηνπ 

αλαινγνχλ, θαηαιακβάλεη, ηφζεο ζέζεηο φζνη είλαη θαη νη ππνςήθηνί ηνπ. Οη ζέζεηο 

πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο θαηαλέκνληαη απφ κηα ζηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ έρνπλ 

θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κηα ζέζε θαη νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ ππφινηπν 

ςεθνδειηίσλ κεγαιχηεξν απφ ην 1/3 ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ θαη πνπ πιεζηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ην εθινγηθφ κέηξν. Οη ζέζεηο πνπ κέλνπλ αθφκα αδηάζεηεο, 

θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ ην κεγαιχηεξν ππφινηπν 

ςεθνδειηίσλ, αθφκα θη αλ δελ έιαβαλ ην κέηξν. Σε πεξίπησζε ηζνδπλακίαο γίλεηαη 

θιήξσζε απφ ηελ Εθνξεπηηθή Επηηξνπή. 

 

 Όηαλ νη εθινγέο γίλνληαη κε εληαίν ςεθνδέιηην (πιεηνςεθηθφ εθινγηθφ 

ζχζηεκα), φινη νη ππνςήθηνη γξάθνληαη κε απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά. Σηηο εθινγέο 

κε εληαίν ςεθνδέιηην, κπνξνχλ λα κπνπλ ζηαπξνί πξνηίκεζεο, κέρξη ην ζαξάληα ηνηο 

εθαηφ (40%) ησλ εθιεγνκέλσλ ζε θάζε αμίσκα. Εθφζνλ ην 40% ησλ εθιεγνκέλσλ  

αληηζηνηρεί ζε δεθαδηθφ αξηζκφ,  ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα (π.ρ. 

απφ έλαο έσο ηξεηο (1-3) εθιεγφκελνη - έλαο (1) ζηαπξφο πξνηίκεζεο, ηέζζεξηο έσο 

έμε (4-6) εθιεγφκελνη - δχν (2) ζηαπξνί πξνηίκεζεο, επηά έσο νθηψ (7-8)  

εθιεγφκελνη - ηξεηο (3) ζηαπξνί πξνηίκεζεο, ελλέα έσο έληεθα (9-11) εθιεγφκελνη - 

ηέζζεξηο (4) ζηαπξνί πξνηίκεζεο θιπ) 

Η ζηασροδόηηζη για ηοσς εκπροζώποσς ζηην Ένωζη Γονέων, ζην εληαίν 

ςεθνδέιηην, έρεη σο εμήο: Υπνζέηνπκε φηη ζηηο εθινγέο εθπξνζσπνχληαη φινη νη 

καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. 300), ηφηε ζα εθιέγνληαλ 10 εθπξφζσπνη (1/30 καζεηέο). 

Τν 40% ηνπ 10 είλαη 4 θαη επνκέλσο κπαίλνπλ κέρξη 4 ζηαπξνί. 

Οη εθπξφζσπνη ζηε ζρνιηθή επηηξνπή, ζηε Δεκνηηθή Επηηξνπή Παηδείαο (ΔΕΠ), 

Ννκαξρηαθή Επηηξνπή Παηδείαο (ΝΕΠ) θαη ην Εζληθφ Σπκβνχιην Παηδείαο (ΕΣΥΠ), 

εθιέγνληαη κε κνλνζηαπξία. 

 

 Γηα λα ζεσξείηαη λφκηκε ε εθπξνζψπεζε ηνπ Σπιιφγνπ ζηα πξνβιεπφκελα 

απφ ην Νφκν Όξγαλα (Σρνιηθφ Σπκβνχιην, Σρνιηθή Επηηξνπή θαη Έλσζε Σπιιφγσλ 

Γνλέσλ), ζα πξέπεη, ζηηο αξραηξεζίεο εθινγήο ησλ Οξγάλσλ ηνπ Σπιιφγνπ, λα 

πάξνπλ κέξνο γνλείο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ, ην έλα ηξίην (1/3) ησλ καζεηψλ 

ηηο Σρνιηθήο Μνλάδαο πνπ ιεηηνπξγεί ν Σχιινγνο. 

 

 Σε πεξίπησζε πνπ ζηηο αξραηξεζίεο, δελ επηηπγράλεηαη ε ζπκκεηνρή γνλέσλ 

πνπ λα εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ησλ καζεηψλ, νη εθινγέο επαλαιακβάλνληαη 

κέρξη δχν θνξέο, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. Εάλ δελ επηηεπρζεί ε πξνβιεπφκελε 

απαξηία, ζεσξείηαη φηη ηα Όξγαλα ηνπ Σπιιφγνπ εθιέγνληαη λνκίκσο, δελ κπνξνχλ 

φκσο λα κεηέρνπλ ζην Σρνιηθφ Σπκβνχιην, ζηε Σρνιηθή Επηηξνπή θαη ζηελ Έλσζε 

Γνλέσλ. 

Τν Δ.Σ. κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ επαλαπξνθήξπμε εθινγψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ απαξηίαο (1/3), εληφο ησλ λνκίκσλ πξνζεζκηψλ. 
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 Τν κέηξν γηα ηελ εθινγή εθπξνζψπσλ ησλ Σπιιφγσλ ζηηο Ελψζεηο Γνλέσλ 

θαη Κεδεκφλσλ, είλαη έλαο (1) εθπξφζσπνο, αλά ηξηάληα (30) καζεηέο, ησλ νπνίσλ νη 

γνλείο πήξαλ κέξνο ζηηο αξραηξεζίεο εθινγήο ησλ Οξγάλσλ ηνπ Σπιιφγνπ. Σε 

πεξίπησζε ππνινίπνπ απφ δεθαπέληε (15) θαη πάλσ,  εθιέγεηαη έλαο (1) αθφκε 

εθπξφζσπνο. Σε Σπιιφγνπο πνπ νη ςεθίζαληεο εθπξνζσπνχλ ιηγφηεξνπο ησλ ηξηάληα 

(30) καζεηψλ, εθιέγεηαη έλαο (1) εθπξφζσπνο. 

 

Αλ θάπνηνο γνλέαο έρεη εθιεγεί εθπξφζσπνο απφ 2 ζπιιφγνπο ζηελ Έλσζε Γνλέσλ , 

δελ κπνξεί λα ςεθίζεη 2 θνξέο (ή παξαηηείηαη θαη θαηαιακβάλεη άιινο ηε ζέζε ηνπ ή 

δελ ςεθίδεη δπν θνξέο). Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ είλαη εθιεγκέλνο εθπξφζσπνο 

ζηελ Οκνζπνλδία απφ 2 Ελψζεηο θ.ν.θ. 

 

Τν κέηξν γηα ηελ εθινγή εθπξνζψπσλ ηεο Έλσζεο Γνλέσλ γηα ηελ νηθεία 

Οκνζπνλδία Γνλέσλ είλαη έλαο (1) εθπξφζσπνο αλά ηξηαθφζηνπο (300) καζεηέο, ησλ 

νπνίσλ νη γνλείο πήξαλ κέξνο ζηηο αξραηξεζίεο ησλ νηθείσλ ζπιιφγσλ – κειψλ ηεο 

Έλσζεο Γνλέσλ. Δηεπθξηλίδεηαη φηη νη Σχιινγνη, απφ ηνπο νπνίνπο ζα ππνινγηζηεί ν 

αξηζκφο καζεηψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη, ζα πξέπεη λα έρνπλ λνκηκνπνηεζεί θαη απφ ηε  

Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Έλσζεο Γνλέσλ. Σε πεξίπησζε ππνινίπνπ απφ εθαηφλ 

πελήληα (150) θαη πάλσ,  εθιέγεηαη έλαο αθφκε εθπξφζσπνο. Σε Ελψζεηο πνπ νη 

ςεθίζαληεο εθπξνζσπνχλ ιηγφηεξνπο ησλ ηξηαθνζίσλ (300) καζεηψλ, εθιέγεηαη έλαο  

(1) εθπξφζσπνο.  

 

Τν κέηξν εθινγήο εθπξνζψπσλ  ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ γηα ηελ Αλψηαηε 

Σπλνκνζπνλδία είλαη (1) έλαο εθπξφζσπνο αλά  (1.500) ρίιηνπο πεληαθφζηνπο 

καζεηέο ησλ νπνίσλ νη γνλείο ζπκκεηείραλ ζηηο αξραηξεζίεο ησλ ζπιιφγσλ ηνπο θαη 

απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηηο λνκηκνπνηήζεηο αλά βαζκίδα νξγάλσζεο . Σε πεξίπησζε 

ππνινίπνπ απφ επηαθφζηνπο πελήληα (750) θαη πάλσ, εθιέγεηαη έλαο αθφκε 

εθπξφζσπνο. Σε Οκνζπνλδίεο πνπ νη ςεθίζαληεο εθπξνζσπνχλ ιηγφηεξνπο ησλ 

ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) καζεηψλ, εθιέγεηαη έλαο (1) εθπξφζσπνο. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΑΡΥΑΙΡΕΙΩΝ 

 

A.Σο Διοικηηικό σμβούλιο ηοσ ζσλλόγοσ γονέων ανακοινώνει εγγράθως:  

 

1. Σηε Δηεχζπλζε ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο, ηα πξαθηηθά λνκηκνπνίεζεο ησλ 

αξραηξεζηψλ,  (αληίγξαθν πξαθηηθνχ αξραηξεζηψλ  Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο, ζην 

νπνίν ζα θαίλνληαη νη εθιεγκέλνη θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο ζε θάζε φξγαλν, 

θαηάζηαζε ςεθηζάλησλ ελππφγξαθε,   θαζψο θαη θαηάζηαζε θαηαλνκήο ησλ 

αμησκάησλ ζην Δ.Σ.), όλα επικσρωμένα. 

 

 

ηα πρακηικά θα πρέπει να αναγράθεηαι ο αριθμός ηων μαθηηών ποσ 

εκπροζωπήθηκαν από ηοσς γονείς ηοσς καηά  ηις εκλογές, ώζηε να είναι 

εθικηός και ο σπολογιζμός και ο έλεγτος περί ηοσ ορθού σπολογιζμού ηων 

εκπροζώπων ζε κάθε πρωηοβάθμια και σπερκείμενη οργάνωζη . 

 Η Δηεχζπλζε  έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηα δηαβηβάζεη ζην Δήκν, βεβαιώνονηας φηη 

ζχκθσλα κε ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ςεθηζάλησλ, νη 

εθινγέο είλαη λφκηκεο (εθπξνζσπήζεθε ην 1/3 ησλ καζεηψλ) θαη δηθαηνινγείηαη ν 

αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ζηελ Έλσζε Γνλέσλ. 
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2. Σηελ Έλσζε Σπιιφγσλ Γνλέσλ, φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζπλ βεβαίσζε 

ηεο Δηεχζπλζεο κε ηε δχλακε ησλ καζεηψλ, γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ 1/3  . 

 

B. Σο Διοικηηικό σμβούλιο ηης Ένωζης Γονέων ανακοινώνει εγγράθως: 

 

1. Σηελ νηθεία Οκνζπνλδία Γνλέσλ ηα νλφκαηα ησλ εθιεγέλησλ σο 

εθπξνζψπσλ ηεο, καδί κε επηθπξσκέλα πξαθηηθά ησλ αξραηξεζηψλ. 

2. Σηνλ νηθείν Δήκαξρν, ηε ζχλζεζε ηνπ νξγάλνπ θαη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηε 

Δεκνηηθή Επηηξνπή Παηδείαο (ΔΕΠ). 

3. Σηηο  νηθείεο Δηεπζχλζεηο Εθπαίδεπζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ αξραηξεζηψλ.  

 

Γ. Σο Διοικηηικό σμβούλιο ηης Ομοζπονδίας Γονέων ανακοινώνει εγγράθως:  

1. Σηε Γεληθή Δηεχζπλζε Δηνίθεζεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ηα απνηειέζκαηα ησλ αξραηξεζηψλ καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά, επηθπξσκέλα, θαη 

ε νπνία πξνβαίλεη ζε δηαπίζησζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο σο πξνο ηελ 

απαξηία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ θαη ελεκεξψλεη ηε Σπλνκνζπνλδία Γνλέσλ 

(ΑΣΓΜΕ). 

2. Σηνλ νηθείν Ννκάξρε, ηε ζχλζεζε ηνπ Δ.Σ. θαη ην φλνκα ηνπ εθπξνζψπνπ ζηε 

Ννκαξρηαθή Επηηξνπή Παηδείαο. 

3. Σηελ ΑΣΓΜΕ, ηα νλφκαηα ησλ εθιεγκέλσλ σο εθπξνζψπσλ ηεο, καδί κε 

επηθπξσκέλα πξαθηηθά ησλ αξραηξεζηψλ. 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΩΝ 
  

Σχκθσλα κε ηελ Δ4/662/23-12-1998 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, 

νη Σχιινγνη Γνλέσλ ππνρξενχληαη λα πξνζαξκφζνπλ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο. 

 Όπνπ απηφ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, κέρξη ηψξα, εθαξκφδνπκε ην λφκν 2621/98. 

Καιφ είλαη, φκσο, λα γίλεη πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ παιηψλ θαηαζηαηηθψλ, 

ψζηε λα βνεζεζνχλ νη επφκελνη γνλείο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ζπιιφγνπο. 

 

Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, σο  πξφηππν, ηα ζρέδηα θαηαζηαηηθψλ πνπ επεμεξγάζηεθε ε 

ΑΣΓΜΕ ( γηα ζχιινγν, έλσζε, νκνζπνλδία ). 

 

 

 


