ΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ
Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΜΟΘΕΣΗΜΕΝΟ, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα, εκφράζει
τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη από το
Νόμο 1566/1998 όπως αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 2621/1998. ΜΕΛΗ του είναι ΟΛΟΙ ΟΙ
ΓΟΝΕΙ με ενεργά μέλη τους εγγεγραμμένους, που έχουν και το δικαίωμα να εκλέγουν και
να εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου. EΔΡΑ του υλλόγου Γονέων είναι το σχολείο, όπου
το υμβούλιο χολικής Κοινότητας πρέπει να παραχωρήσει χώρο για τις συνεδριάσεις, τη
φύλαξη των βιβλίων και τα λοιπά υπάρχοντα του συλλόγου. Κυρίαρχο όργανο είναι η Γενική
υνέλευση των γονέων που συνέρχεται τακτικά 1 φορά το χρόνο, δίνει τις βασικές
κατευθύνσεις και εκλέγει κάθε 2 χρόνια το Διοικητικό υμβούλιο (Δ.), την Ελεγκτική
Επιτροπή (Ε.Ε), τους Αντιπροσώπους στην Ένωση υλλόγων Γονέων του Δήμου και
εκπρόσωπο στο «υμβούλιο χολικής Κοινότητας». Ο ΚΟΠΟ και ο τρόπος λειτουργίας
κάθε συλλόγου ορίζεται από το εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ του και
σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους. Δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Λειτουργεί μόνο με
την αγάπη και την εθελοντική συμμετοχή των γονιών.
ΠΟΙΟ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΕΩΝ
ΠΡΨΣΑΡΦΙΚΟ ΣΟΦΟ είναι η αναβαθμισμένη ΔΗΜΟΙΑ ΔΨΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ για τους
μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπλα του η σύνθεση των
απόψεων, η συλλογικότητα, η προβολή και η διεκδίκηση με κάθε νόμιμο τρόπο των
αιτημάτων που βοηθούν την πραγματοποίηση αυτού του στόχου. Η πολύχρονη παρουσία
των υλλόγων Γονέων μέσα στα σχολεία και ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχει μεγάλη συμμετοχή,
έχει δώσει δείγματα ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ μεταξύ Σοπ. Αυτοδιοίκησης,
Εκπαιδευτικών, Γονέων, Μαθητών με σημαντικά αποτελέσματα στην καλή λειτουργία των
σχολείων. ΕΠΑΓΡΤΠΝΕΙ συνεχώς για θέματα και προβλήματα ΠΕΡΙΥΡΟΤΡΙΗ των
σχολείων, ΑΥΑΛΕΙΑ, ΤΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ και ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΤΑΙΘΗΙΑ.
Με πρωτοβουλία των υλλόγων Γονέων λειτουργούν ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ,
πολιτιστικά, αθλητικά Δημιουργικής απασχόλησης και οργανώνονται ΕΚΔΗΛΨΕΙ που
αναδεικνύουν την ποιότητα της σχολικής και τοπικής ζωής. υμμετέχει ΙΟΣΙΜΑ στη
ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ, που αφορούν την ΟΡΓΑΝΨΗ και ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ του σχολείου,
συμμετέχοντας με τον εκλεγμένο εκπρόσωπό του στο «υμβουλίου χολικής Κοινότητας»
(ΥΕΚ318/2011) Απόφαση 8440/24-02-2011 του Τπ. Εσωτερικών.
ΕΝΩΗ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Η Ένωση Γονέων είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των γονέων και μέλη της είναι, μετά από
απόφαση Γενικής υνέλευσης, οι εγγεγραμμένοι σύλλογοι γονέων των σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας. Είναι νομικά
κατοχυρωμένη από το Νόμο 1566/19 όπως αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 2621/1998.
Κυρίαρχο όργανο είναι η Γενική υνέλευση των υλλόγων Γονέων που συνέρχεται τακτικά 1
φορά το χρόνο, δίνει τις βασικές κατευθύνσεις και εκλέγει κάθε 2 χρόνια το Διοικητικό
υμβούλιο (Δ.) ,την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε), τους Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία
Ενώσεων υλλόγων Γονέων του Δήμου, εκπρόσωπο στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και
εκπροσώπους στις χολικές επιτροπές. κοπός της είναι η προβολή των προβλημάτων των
σχολείων του Δήμου και ο συντονισμός της δράσης όλων για την λύση τους. Η ανάπτυξη, ο
εκσυγχρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμιση της παιδείας. Σέλος η διεκδίκηση για
αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης. Ο ρόλος της
Ένωσης Γονέων είναι δίπλα στους υλλόγους- Μέλη της. Αυτό σημαίνει ότι οι ύλλογοι
Γονέων αντιμετωπίζουν τα όποια προβλήματα έχουν
στα σχολεία τους έχοντας την αρωγή και καθοδήγηση της Ένωσης, όπου σε συνεργασία με
τους αρμόδιους φορείς, θα γίνουν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την εξεύρεσή της
καλύτερης δυνατής λύσης. Στηρίζει και δεν υποκαθιστά το έργο του θεσμοθετημένου
οργάνου όπως αυτό του υλλόγου Γονέων.

υμβούλιο χολικής Κοινότητας
(ΥΕΚ 318/2011)
Αρ. Πρωτ. 8440/24-02-2011/Τπ.Εσωτερικών
Με απόφαση των χολικών Επιτροπών του Δήμου μας, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή
σχολικό συγκρότημα, το «υμβούλιο χολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως
5 μέλη. το υμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας
εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον
ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Σο υμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που
δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία
χολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους. Ο Διευθυντής που
συμμετέχει στο «υμβούλιο χολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη
διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Με
απόφαση της χολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε
διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Σο
ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με
προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της χολικής
Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον
τραπεζικό λογαριασμό.
ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΦΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Σο χολικό υμβούλιο –σύμφωνα με τον νόμο- είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο και καθοριστικό
όργανο για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και την επικοινωνία διδασκόντων και
γονέων.
Πρόεδρος του χολικού υμβουλίου είναι ο Διευθυντής του κάθε σχολείου και συμμετέχουν
ο ύλλογος Διδασκόντων και το Διοικητικό υμβούλιο του υλλόγου Γονέων. Βάσει του
Νόμου επιβάλλεται η συνεδρίασή του 3 φορές το χρόνο. Η σωστή λειτουργία του χολικού
υμβουλίου συντελεί στο να αντιμετωπίζονται μέσα από διάλογο τα προβλήματα που
απασχολούν το σχολείο και το ανθρώπινο δυναμικό του. Για την Β’ θμια εκπαίδευση, σαν
γονείς οφείλουμε να επιδιώκουμε την παρουσία του Μαθητικού υμβουλίου στην
συνεδρίαση του χ. υμβουλίου, για να επιτυγχάνεται μια πληρέστερη επικοινωνία με τους
μαθητές του κάθε χολείου, αλλά και να διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά μας στους κανόνες
της δημοκρατικής λειτουργίας…..
ΕΚΛΟΓΕ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΑ
ύμφωνα με τον Ν.2621/1998 και την κανονιστικού περιεχομένου Τπουργική Απόφαση
14/662/1999 που ρύθμισαν θέματα λειτουργίας των οργανώσεων γονέων των μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των οποίων η εφαρμογή είναι
υποχρεωτική για τους υλλόγους Γονέων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
Για να είναι ΕΓΚΤΡΕ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕ του υλλόγου, για να μπορεί δηλαδή ο ύλλογος να
εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων, στο υμβούλιο χολικής Κοινότητας και να συμμετέχει
στο χολικό υμβούλιο, πρέπει να ψηφίσουν σε μυστική με κάλπη ψηφοφορία, γονείς που
εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του χολείου. Διαφορετικά οι εκλογές επαναλαμβάνονται
μέχρι 2 φορές και αν και την τρίτη φορά δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός, τότε
θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως μόνο το Διοικητικό υμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή
του υλλόγου. Σην εκλογική διαδικασία ελέγχει και καταμετρά τα ψηφοδέλτια, αποκλειστικά
και μόνο η 3 μελής Εφορευτική Επιτροπή, ( δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι σε
κανένα όργανο του υλλόγου), που εκλέγεται από την Εκλογοαπολογιστική υνέλευση που
προηγείται των εκλογών, με ανάταση των χεριών. το ψηφοδέλτιο αναγράφονται χωριστά οι
υποψήφιοι για Δ.., οι υποψήφιοι για την «Ένωση», οι υποψήφιοι για το «υμβούλιο
χολικής Κοινότητας» και οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή. Εκτός της Ελεγκτικής
Επιτροπής μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος σε όλα τα παραπάνω όργανα. Εφόσον οι

υποψήφιοι κατεβαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι
το 40% των μελών κάθε οργάνου Π.χ. για 7μελές Δ.. «σταυρώνουμε» μέχρι 3 υποψηφίους.
Κάθε γονέας δικαιούται να ψηφίσει μία φορά και έχει μία ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό
των παιδιών που εκπροσωπεί. Κάθε ύλλογος Γονέων εκπροσωπείται στη
Ένωση υλλόγων Γονέων στην οποία υπάγεται, από 1 εκπρόσωπο ανά 30 μαθητές των
οποίων οι γονείς ψήφισαν.
ΗΜΕΙΨΕΙ: 1. Οι Τποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να είναι και
υποψήφιοι για το Δ..
2. Οι υποψήφιοι για Δ.. μπορούν να είναι υποψήφιοι και για
αντιπρόσωποι στην «Ένωση» και υποψήφιοι για εκπρόσωπο στο
υμβούλιο χολικής Κοινότητας.
3. Για κάθε όργανο οι υποψήφιοι εκλέγονται χωριστά.
4. Για την Ένωση τελικά εκλέγονται 1 για κάθε 30 μαθητές:

