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Θέµα : Ενηµέρωση για θέµατα σχολικών µονάδων  

 

Α-Προµήθεια πετρελαίου   . 

Επειδή ο διαγωνισµός του ∆ήµου βγήκε άγονος . 

Οσοι έχετε λιγότερο από 500 λίτρα ,στις δεξαµενές σας. 

1. Ζητάτε προσφορά από 2 τουλάχιστον  βενζινάδικα µε έκπτωση επί της τιµής 

ηµέρας . 

2. Αγοράζετε µέχρι 800 λίτρα  για κάθε δεξαµενή και ενηµερώνετε για τα στοιχεία 

του τιµολογίου στο 2831341900 κα Αποστολάκη. 

3. Άµεσα  θα πιστώνεται ο λογαριασµός σας µε το ποσό και θα πληρώνετε κάνοντας 

τις ανάλογες κρατήσεις .Το τιµολόγιο το καταχωρείτε στα βιβλία σας . 

Παρακαλώ για την  λογική χρήση 

Σχετικά µε την τιµή  

Στην εγκύκλιο του Υπ. Οικ. µε αριθ. πρωτ. ∆ΕΦΚΑ 5043141 ΕΞ 
2011/24.10.2011 επισηµαίνεται ότι όπως ρητά προκύπτει από τις διατάξεις της 
παραγρ.2 του άρθρου 36 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-11) και του 
άρθρου 1 της ∆ΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13.10.2011 (ΦΕΚ 2283/13.10.2011 
τεύχος Β’) απόφασης Υπ. Οικ, δεν εµπίπτουν στην υποχρέωση παραλαβής 
πετρελαίου κίνησης τα πρόσωπα της παραγρ. 2 του άρθρου 101 του ν.2238/94, 
δηλαδή τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους 
ιδρύµατα.  
Ως εκ τούτου οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Νοµαρχίες, ∆ηµόσια 
Νοσοκοµεία, ∆ηµόσια Σχολεία, Εκκλησίες, Επιµελητήρια, Σχολικές 
επιτροπές, ∆ήµοι, Ιδρύµατα και λοιπά µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά 
πρόσωπα, δικαιούνται να αγοράζουν πετρέλαιο θέρµανσης µε χαµηλή τιµή. 

 

Β. Καθαρίστριες 
Παρακαλούµε να ενηµερώσετε τις καθαρίστριες για άµεσο άνοιγµα τραπεζικού 

λογαριασµού στην Αγροτική Τράπεζα (µε την ταυτότητα και το εκκαθαριστικό τους) 

και στην συνέχεια να µας  αποστείλετε στο 2831341923 ή 2831341924 (ΦΑΧ) άµεσα 

Τους ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων 

∆ήµου Ρεθύµνης 



τους τραπεζικούς λογαριασµούς τους ώστε να πιστωθούν µε το ποσό που αφορά την 

µισθοδοσία τους . 

 

Γ-Όσοι έχετε πεύκα στην αυλή σας 
Να τηλεφωνήσετε  άµεσα στο 6977697829 κ. Κτιστάκη για να ψεκάσει συνεργείο 

του δήµου για την κάµπια . 

 

∆- Ενωση Γονέων  
          Τη ∆ευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011, έγινε η 1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
εκπροσώπων της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ για την διεξαγωγή 
εκλογών για την ανάδειξη του ∆.Σ. της. 

Αντιµετωπίσαµε σοβαρό πρόβληµα, γιατί στη συνέλευση ήταν 
παρόντες εκπρόσωποι από 47 σχολεία και τα διαβιβαστικά από µέρους σας 
των πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών των σχολείων που έχουν 
διεξάγει αρχαιρεσίες για εκλογή εκπροσώπων στην ΕΝΩΣΗ ήταν µόνο 19. 

Ορίσαµε 2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τη ∆ευτέρα 14 Νοεµβρίου 2011 στις 
18:00 στο ΞΕΝΙΑ. Επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διαπιστωθεί ποιοι 
είναι οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι για την ΕΝΩΣΗ από κάθε σχολειό και επειδή 
αρκετά σχολειά δεν έχουν ακόµη εκλέξει εκπροσώπους για την ΕΝΩΣΗ, σας 
παρακαλούµε θερµά: 
 

1. Να ενηµερώσετε τους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ των σχολείων σας να 
επισπεύσουν τη διαδικασία διεξαγωγής εκλογών εκπροσώπων για την 
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ (το αργότερο µέχρι τις 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011). 

 
2. Να µας αποστείλετε µέχρι 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011,στο τµήµα παιδείας 

(θυρίδα ή φαχ 2831341923 ή emai:nfloka@otenet.gr) τα απαιτούµενα 
πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών µε τα διαβιβαστικά σας. Εδώ 
πρέπει να επισηµάνουµε ότι κάποιοι ∆ιευθυντές ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ, µας 
έστειλαν τα µέλη του ∆.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ του σχολείου τους, 
και όχι τους εκλεγµένους εκπροσώπους στην ΕΝΩΣΗ. 

 
3. Να ενηµερώσετε τον πρόεδρο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ του σχολείου 

σας, για να ενηµερώσει µε τη σειρά του τους εκπροσώπους για την 
ΕΝΩΣΗ που έχουν εκλεγεί, ότι:  

 

α) η 2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2011 στις 18:00 στο ΞΕΝΙΑ και  
 

β) ότι οι εκπρόσωποι που θα παρευρεθούν εκεί θα πρέπει να έχουν 
µαζί τους αντίγραφο του πρακτικού της ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
που θα αποδεικνύει την εκλογή τους  και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ τους.  

 
 Τέλος, προς ενηµέρωση των ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ σας στέλνουµε το    
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ και τη σχετική ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 
 Σας ευχαριστούµε για την νοµοθεσία  
 
 
 



 
Νοµοθεσία  

∆4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 2 § 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.  

Αποφασίζουµε:  

Τα θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας των οργανώσεων γονέων των µαθητών των 
σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθορίζονται ως εξής  

Άρθρο 1 

Όργανα ∆ιοίκησης οργανώσεων γονέων  

1. Όργανα διοίκησης του Συλλόγου Γονέων, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων της 
Οµοσπονδίας Ενώσεως Συλλόγων Γονέων και της Συνοµοσπονδίας Γονέων είναι η 
Γεν Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτών, κατά περίπτωση.  

2. Η Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων αποτελείται από τους γονείς των µαθητών 
κάθε δηµόσιου ή ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι µετέχουν αυτοδικαίως σε αυτή, υπό 
την έννοια ότι (α) το καταστατικό δεν µπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει 
οποτεδήποτε µέλος του συλλόγου, µετά την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών του. 
,β) στις γενικές συνελεύσεις δεν καλούνται µόνο τα εγγεγραµµένα µέλη αλλά όλοι οι 
γονείς, οι οποίοι ακόµα και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, 
µετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, µπορεί να γίνουν µέλη του Συλλόγου 
και να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 
Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Ένωση γονέων.  

3. Η Γεν Συνέλευση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων αποτελείται από όλους τους 
εκπροσώπους των Συλλόγων γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή, δήµου ή 
δηµοτικού διαµερίσµατος.  

4. Η Γεν Συνέλευση της 0µοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων αποτελείται από 
όλους τους εκπροσώπους των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων κάθε νοµού 
(Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση) ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος.  

5. Η Γεν Συνέλευση της Συνοµοσπονδίας Γονέων αποτελείται από τους 
εκπροσώπους των 0µοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων όλης της χώρας.  

6. Τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού 
οργάνων καθώς και οι εκπρόσωποι αυτών στα ανώτερα όργανα εκλέγονται από τις 
Γενικές Συνελεύσεις µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.  

7. Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο καταστατικό 
τους. Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο σύλλογος γονέων σε σωµατείο, o 
∆ιευθυντής ή ο ασκών χρέη ∆ιευθυντή εκπαιδευτικός φροντίζει µόνο για την έγκαιρη 
σύγκληση Γεν. Συνέλευσης των γονέων όλων των µαθητών προκειµένου οι γονείς 
αυτοί να αποφασίσουν για τη συγκρότηση του συλλόγου τους ως σωµατείου. Για το 



σκοπό αυτό ο ∆ιευθυντής, τουλάχιστον δέκα πέντε ηµέρες πριν από τη γενική 
συνέλευση ενηµερώνει σχετικά τους γονείς.  

Άρθρο 2 

Σύλλογος Γονέων  

∆ιαδικασία ψηφοφορίας - Ανακήρυξη υποψηφίων - Αποτελέσµατα εκλογών.  

1. Η Ψηφοφορία για την ανάδειξη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των εκπροσώπων 
στα ανώτερα όργανα, είναι µυστική.  

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις, πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών τους, 
εκλέγουν κατά το καταστατικό, το όργανο που θα έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή 
της ψηφοφορίας, την καταµέτρηση των ψήφων, την κατανοµή των ψήφων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των Εκλεγέντων.  

3. Εφόσον δεν έχει ιδρυθεί σωµατείο ή δεν προβλέπεται από το καταστατικό η Γεν. 
Συνέλευση ορίζει τριµελή εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια των σχετικών 
εκλογών και των λοιπών συναφών προς αυτές διαδικασιών, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο.  

4. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
καταστατικό της Κατά την ψηφοφορία όµως πρέπει να ψηφίσουν γονείς που 
εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1 /3 των µαθητών της σχολικής µονάδας. Οι γονείς 
έχουν µία ψήφο o καθένας ανεξάρτητα από πόσα παιδιά εκπροσωπούν.  
Οι εκλογές επαναλαµβάνονται µέχρι δύο φορές, µε τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας 
του προηγουµένου εδαφίου, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το ως 
άνω ποσοστό των µαθητών. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και µετά την 
τρίτη επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των µαθητών του 
σχολείου, ο σύλλογος γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νοµίµως αλλά δε συµµετέχει 
στη σχολική επιτροπή, στο σχολικό συµβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση 
γονέων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το ∆.Σ. του Συλλόγου µπορεί να 
αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων 
απαρτίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.  
Η Εφορευτική Επιτροπή µετά τη διαπίστωση της απαρτίας της Γεν. Συνέλευσης, 
µεριµνά για την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαµβάνει οποιοδήποτε 
πρόσφορο µέτρο. κυρίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της µυστικότητας της 
ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της 
νοµιµοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.  

5. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εν λόγω εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην 
καταµέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων και  
(α) εφόσον στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια (i) καθορίζει 
το εκλογικό µέτρο διαιρώντας το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων µε τον αριθµό 
των µελών του διοικητικού συµβουλίου (εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει 
κλάσµα, δεν λαµβάνεται υπόψη) και (ii) καθορίζει τον αριθµό των θέσεων που 
καταλαµβάνει κάθε συνδυασµός στο διοικητικό συµβούλιο διαιρώντας τον αριθµό 
των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος µε το εκλογικό µέτρο. (iii) 
Μεµονωµένος υποψήφιος που έλαβε αριθµό ψήφων ίδιο ή µεγαλύτερο από το 
εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει 
υποψηφιότητα. (iv) Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις 
θέσεις που του ανήκουν καταλαµβάνει το πολύ τόσες θέσεις, όσοι είναι και οι 
υποψήφιοί του. (ν) Οι θέσεις που µένουν αδιάθετες σύµφωνα µε τις διατάξεις των 



προηγουµένων περιπτώσεων κατανέµονται από µία στους συνδυασµούς εκείνους 
που έχουν καταλάβει τουλάχιστον µία θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο 
ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το 1 /3 του εκλογικού µέτρου και που πλησιάζουν 
περισσότερο το εκλογικό µέτρο. (vi) Οι θέσεις που µένουν ακόµα αδιάθετες 
κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών που έχουν το µεγαλύτερο υπόλοιπο 
ψηφοδελτίων από µία θέση. Σε περίπτωση ισοδυναµίας γίνεται κλήρωση ενώπιον 
της επιτροπής που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών.  
β) Εφόσον οι εκλογές γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος µπορεί να 
θέσει σταυρούς προτίµησης µέχρι το 40% των εκλεγοµένων και οι θέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατανέµονται µε βάση τον αριθµό των σταυρών που έλαβε 
κάθε υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγοµένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθµό 
από 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη µονάδα.  

6. α) Όταν οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των Συλλόγων Γονέων 
στην Ένωση Γονέων γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος µπορεί να 
επιλέξει έναν µόνον από τους υποψηφίους. Όσοι εκπρόσωποι έχουν εκλεγεί µε 
διαφορετικό σύστηµα σταυροδοσίας πριν από τη δηµοσίευση της παρούσας 
απόφασης θεωρούνται ότι έχουν εκλεγεί νόµιµα, εφόσον έχουν εφαρµοσθεί κατά τα 
λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 53 του ν. 1566/85.  
β) `0ταν οι εκλογές των διοικητικών συµβουλίων των Ενώσεων Γονέων, των 
0µοσπονδιών Γονέων και της Συνοµοσπονδίας γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε 
εκπρόσωπος µπορεί να επιλέξει µέχρι το 40% των µελών που πρόκειται να 
εκλεγούν.  

Άρθρο 3 

Ένωση γονέων - Οµοσπονδία - Συνοµοσπονδία Γονέων - Εκλογές ανάδειξης 
εκπροσώπων.  

1. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο του Συλλόγου Γονέων, της Ένωσης του Συλλόγου 
Γονέων. της 0µοσπονδίας των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και της Συνοµοσπονδίας 
Γονέων, κατά περίπτωση, προβαίνει µε βάση τα προβλεπόµενα στις παρ. 3, 4 και 5 
του άρθρου 53 Ν. 1566Ι85. όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ 1β του Ν 
2521/1998 στο καθορισµό του αριθµού των εκπροσώπων τους στο αµέσως ανώτερο 
όργανο.  

2. Η Γενική Συνέλευση κάθε οργάνου προβαίνει στην εκλογή των εκπροσώπων του 
στο αµέσως ανώτερο όργανο εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 
2 της απόφασης αυτής. Το ∆.Σ. οποιουδήποτε οργάνου δεν µπορεί να απαγορεύσει 
τη συµµετοχή των εκλεγµένων εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα.  

3. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο του Συλλόγου Γονέων κά8ε σχολικής µονάδας 
ανακοινώνει εγγράφως στον οικείο ∆ήµαρχο ή πρόεδρο της Κοινότητας τα ονόµατα 
των εκπροσώπων µε τη σειρά εκλογής τους. Η ανακοίνωση αυτή δε λαµβάνεται 
υπόψη αν δεν συνοδεύεται από επικυρωµένο απόσπασµα των πρακτικών της Γεν. 
Συνέλευσης στο οποίο αναφέρονται τα ονόµατα αυτών που ψήφισαν και αυτών που 
έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι.  

4. Με τη φροντίδα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου γονέων κοινοποιούνται 
τα αποτελέσµατα των εκλογών στον ∆ιευθυντή του Σχολείου ο οποίος βεβαιώνει στο 
∆ήµαρχο ή το Πρόεδρο της Κοινότητας εγγράφως ότι από το µαθητικό δυναµικό του 
σχολείου, σε συνδυασµό µε τον αριθµό των ψηφισάντων, προκύπτει η απαρτία της 
Γεν. Συνέλευσης και δικαιολογείται ο αριθµός των εκπροσώπων.  



5. Τα ονόµατα όλων των εκπροσώπων αποστέλλονται από τα ∆.Σ. των Συλλόγων 
Γονέων στην Ένωση των Συλλόγων Γονέων. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής 
διαδικασίας και τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων των εκλογών, η διοίκηση της 
Ένωσης των Συλλόγων Γονέων καλεί όλους τους εκπροσώπους σε Γενική 
Συνέλευση, για να εκλέξουν το νέο διοικητικό Συµβούλιο και τα άλλα προβλεπόµενα 
όργανα και εκπροσώπους, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της 
απόφασης αυτής.  

6. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν υπάρχουν κατά την έναρξή των 
εργασιών της τα περισσότερα µέλη από όσα έχουν οριστεί.  

7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων ανακοινώνει µε τη 
σειρά εκλογής τους τα ονόµατα των επιλεγέντων ως εκπροσώπων της στην οικεία 
0µοσπονδία Γονέων µαζί µε επικυρωµένα πρακτικά από τα οποία προκύπτουν τα 
ονόµατα των ψηφισάντων και των εκλεγέντων.  
Τα αποτελέσµατα των εκλογών κοινοποιούνται µε τη φροντίδα του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων στον αρµόδιο Νοµάρχη ο οποίος 
προβαίνει σε διαπίστωση της νοµιµότητας της σχετικής διαδικασίας ως προς την 
απαρτία της Γεν. Συνέλευσης και τον αριθµό των εκπροσώπων και ενηµερώνει 
σχετικά την 0µοσπονδία Γονέων.  

8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 0µοσπονδίας Γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού 
διαµερίσµατος, ανακοινώνει τα ονόµατα των εκπροσώπων της στη Συνοµοσπονδία, 
µε τη σειρά εκλογής τους, µαζί µε επικυρωµένα πρακτικά από τα οποία προκύπτουν 
τα ονόµατα των ψηφισάντων και των εκλεγέντων.  
Τα αποτελέσµατα των εκλογών κοινοποιούνται µε τη φροντίδα των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των 0µοσπονδιών στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Α`/θµιας και 
Β΄/θµιας Εκπαίδευσης η οποία προβαίνει στη διαπίστωση της νοµιµότητας της 
διαδικασίας ως προς την απαρτία της Γεν. Συνέλευσης και τον αριθµό των 
εκπροσώπων και ενηµερώνει σχετικά τη Συνοµοσπονδία Γονέων.  

9. Η Γενική Συνέλευση της Συνοµοσπονδίας Γονέων προβαίνει στην εκλογή του 
διοικητικού Συµβουλίου της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 της απόφασης 
αυτής.  

Άρθρο 4 

Λοιπές διατάξεις  

1 ) Οι εκλογές για την ανάδειξη κατά περίπτωση ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 
Ενώσεων Γονέων, των 0µοσπονδιών Γονέων και της Συνοµοσπονδίας Γονέων 
διενεργούνται µετά την εκπνοή των προθεσµιών που προβλέπονται από τη διάταξη 
του άρθρου 2 του ν. 26 21 /1998 για την ανάδειξη ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
αµέσως κατώτερου συλλογικού οργάνου.  

2) Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει συγκροτηθεί σε σωµατείο ο Σύλλογος 
Γονέων ενός Σχολείου, η Ένωση Γονέων, η 0µοσπονδία Γονέων και η 
Συνοµοσπονδία καλούνται σε Γενική Συνέλευση κατά περίπτωση από τον οικείο 
∆ιευθυντή Σχολικής µονάδας. ∆ήµαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας, από τον αντίστοιχο 
Νοµάρχη και από το Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ιοίκησης Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Η Γενική αυτή Συνέλευση έχει 
ως σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη ∆.Σ., κατά περίπτωση και των 
εκπροσώπων τους στα ανώτερα όργανα, όπου απαιτείται.  



Άρθρο 5 

Μεταβατικές διατάξεις  

1 ) Οι Σύλλογοι Γονέων που υπάρχουν και λειτουργούν στα σχολεία Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ.53 ν. 1566/85, 
ως ίσχυε προ της αντικαταστάσεώς του µε το άρθρο 2 παρ.1 β του ν.2621 /1998, 
οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους και να το προσαρµόσουν στις 
διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2621 /1998 και της απόφασης αυτής. Αν δεν γίνει αυτό, 
µπορεί να συνεχίζουν να υπάρχουν ως σύλλογοι και να λειτουργούν σύµφωνα µε τον 
Αστικό Κώδικα. ∆εν µπορούν όµως τα ∆.Σ. ή τα µέλη των συλλόγων να µετέχουν 
στις διαδικασίες τα όργανα και τις σχολικές δραστηριότητες, όπως αυτά 
προβλέπονται από τον παραπάνω νόµο ν. 1566/85, όπως ισχύει.  

2) Μέχρι να γίνει τροποποίηση των καταστατικών των Συλλόγων Γονέων ή να 
συγκροτηθούν σε σωµατείο οι Σύλλογοι Γονέων αναγνωρίζονται ως Σύλλογοι όσοι 
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2621 /1998 και τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής.  

3) Όσοι Σύλλογοι γονέων ή 0µοσπονδίες έχουν εκλέξει ∆.Σ. χωρίς τήρηση των 
διαδικασιών και προϋποθέσεων της απόφασης αυτής υποχρεώνονται σε επανάληψη 
των εκλογών εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της. κατά 
παρέκκλιση των προθεσµιών του άρθρου 2.  

4) Κάθε αντίθετη διάταξη µε την απόφαση αυτή καταργείται.  

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

   

Ν. 2621/23-06-1998 (Φ.Ε.Κ. 136/Α`) 

Άρθρο 2  

Παρ. 1. Β) Το άρθρο 53 του Ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:  

Παρ. 1. Η συµµετοχή εκπροσώπων των γονέων των µαθητών της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα του παρόντος νόµου 
προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωµατείων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των εποµένων παραγράφων και του Αστικού Κώδικα.  

Παρ. 2. Οι γονείς των µαθητών κάθε δηµόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο 
γονέων, που φέρει την επωνυµία του σχολείου και συµµετέχουν αυτοδικαίως σε 
αυτόν. Η διοίκηση του συλλόγου γονέων , καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα 
προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία όργανα εκλέγονται. Οι εκλογές 
διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής, υπό την 
ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση 
που οι εκλογές γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος µπορεί να επιλέξει 
µέχρι το 40% των εκλεγοµένων. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο 
γονείς κάθε µαθητή. Οι εκλογές επαναλαµβάνονται µέχρι δύο φορές, εφόσον δεν 
ψηφίσουν γονείς, που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των µαθητών του 
σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και µετά την επανάληψη των 
εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των µαθητών του σχολείου, ο σύλλογος 



των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νοµίµως, αλλά δεν συµµετέχει στη σχολική 
επιτροπή, στο σχολικό συµβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.  

Παρ. 3. Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήµου ή δηµοτικού 
διαµερίσµατος συγκροτούν µία ένωση γονέων. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην 
ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα µαθητές, των οποίων οι γονείς 
έλαβαν µέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης του. Στην περίπτωση που 
οι γονείς που συµµετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους 
από τριάντα µαθητές, ο σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων µε ένα 
εκπρόσωπο.  

Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν 
µία οµοσπονδία γονέων.  

Παρ. 5. Οι οµοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν µια συνοµοσπονδία.  

Παρ. 6. Οι ως άνω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους συλλόγους γονέων των 
µαθητών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε 
ιδιωτικής σχολικής µονάδας και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου 
γονέων συγκροτούν το σχολικό συµβούλιο . Στα σχολικά συµβούλια των ιδιωτικών 
σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µετέχουν και τρις εκπρόσωποι 
των µαθητικών κοινοτήτων που ορίζονται µε απόφαση του συµβουλίου της 
µαθητικής κοινότητας.  

Παρ. 7. Στην έννοια ``γονείς``, κατά τις ως άνω διατάξεις περιλαµβάνονται και οι 
επίτροποι και οι νόµιµοι αντιπρόσωποι τους.  

Παρ. 8. Η εκπροσώπηση των γονέων, µέσω άλλου προσώπου, επιτρέπεται µόνον 
κατόπιν έγγραφης νοµίµως επικυρωµένης εξουσιοδότησης ή συµβολαιογραφικού 
πληρεξουσίου.  
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