ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ


Τα εγκεκριμένα από το Πρωτοδικείο Καταστατικά των Συλλόγων Γονέων οφείλουν να έχουν
αναπροσαρμοστεί βάσει του Νόμου 2621/1998 (ΦΕΚ Α’ 126) σε συνδυασμό με την Δ4/662/8-2-1999
(ΦΕΚ Β’ 77) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 του Ν.
1566/85) που ρύθμισε θέματα λειτουργίας των οργανώσεων γονέων των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.



Σε περίπτωση που το καταστατικό ενός Συλλόγου δεν έχει αναπροσαρμοστεί, ο Σύλλογος
εφαρμόζει τις προβλέψεις του Νόμου στα σημεία που υπάρχει διαφοροποίηση, ιδιαίτερα όσον
αφορά την εκλογική διαδικασία. Σημειώνεται δε, πως οι Σύλλογοι Γονέων που δεν έχουν
τροποποιήσει το καταστατικό τους, συνεχίζουν να λειτουργούν νόμιμα, εφόσον εφαρμόζουν την
κείμενη νομοθεσία και η τροποποίηση του καταστατικού δεν είναι προϋπόθεση νομιμότητας της
εκπροσώπησής του.



Για να λειτουργήσει ένας Σύλλογος Γονέων χρειάζεται να υπάρχει καταστατικό που έχει λάβει έγκριση από
το Πρωτοδικείο και να έχει κατατεθεί στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Χαλανδρίου και στην
Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Αθήνας (μέσω της αρμόδιας Ένωσης Συλλόγων Γονέων).



Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο Σύλλογος Γονέων σε Σωματείο, ο Διευθυντής ή ο ασκών χρέη
Διευθυντή εκπαιδευτικός, είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έγκαιρη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
των γονέων όλων των μαθητών, προκειμένου οι γονείς αυτοί να αποφασίσουν για τη συγκρότηση του
Συλλόγου τους ως Σωματείου και την εκλογή Δ.Σ., σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων. Για το σκοπό αυτό
ο Διευθυντής, τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ενημερώνει σχετικά τους
γονείς.

2. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Όργανα διοίκησης του Συλλόγου Γονέων είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η
Εξελεγκτική Επιτροπή (η τελευταία εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του Συλλόγου).



Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλους τους γονείς των μαθητών του σχολείου καθώς και τους
κηδεμόνες που έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση, και οι οποίοι μετέχουν αυτοδίκαια σε αυτήν υπό την
έννοια ότι :


Το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να συμμετέχει στα όργανα του Συλλόγου, αφού
τακτοποιηθεί οικονομικά.



Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι ανεξαιρέτως οι γονείς
και κηδεμόνες. Η Διεύθυνση του Σχολείου θα πρέπει να παραδώσει στο απερχόμενο Διοικητικό
Συμβούλιο και στην Εφορευτική Επιτροπή τις καταστάσεις με τα ονόματα των μαθητών του σχολείου
και τις καταστάσεις με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων & κηδεμόνων πριν την
έναρξη των αρχαιρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα της συμμετοχής και της
εκπροσώπησης του 1/3 των μαθητών του σχολείου (σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων (ε) &
(στ) της παρ. 1 του Άρθρου 6 του Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα – GDPR επιτρέπεται να
διαβιβαστούν αυτά τα δεδομένα γιατί ο Σύλλογος έχει έννομο συμφέρον και ασκεί λειτουργία Δημοσίου
Συμφέροντος).



Όλοι οι γονείς μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές του υποχρεώσεις ακόμα και κατά την έναρξη
των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, και κατόπιν να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα
όργανα που προβλέπονται.

3. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ


Στις εκλογές εκλέγονται: α) Διοικητικό Συμβούλιο, β) Αντιπρόσωποι στην Ένωση Συλλόγων Γονέων
και γ) Ελεγκτική Επιτροπή.
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Με βάση τον Νόμο 2621/1998 εκλέγεται και εκπρόσωπος στην Σχολική Επιτροπή. Όμως τώρα πλέον με
την εφαρμογή του «Καλλικράτη» στις δύο πλέον Σχολικές Επιτροπές που λειτουργούν στο επίπεδο του
Δήμου συμμετέχουν εκπρόσωποι που ορίζονται από την Ένωση Συλλόγων Γονέων. Άρα, κάθε Σύλλογος
μπορεί προαιρετικά να εκλέγει έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του για το Συμβούλιο
Σχολικής Κοινότητας, διαφορετικά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ένωση
Συλλόγων Γονέων Μαθητών προτείνει ο εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και ο
αναπληρωτής του να ορίζονται από το Δ.Σ και μάλιστα να είναι μέλη του Δ.Σ. ώστε να εξασφαλίζεται η
καλύτερη εκπροσώπηση και συνεργασία με το υπόλοιπο Δ.Σ.



Οι αρχαιρεσίες σε κάθε Σύλλογο πρέπει να γίνονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου των ζυγών ετών βάσει του
Ν.2621/1998, άρθρο 2 παρ. 11 και οπωσδήποτε πριν την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Χαλανδρίου, για να μπορούν να αντιπροσωπευθούν.



Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να καλέσει σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Στην
περίπτωση που δεν έχει συσταθεί Σύλλογος, τότε η Διεύθυνση του Σχολείου έχει την υποχρέωση να
συγκαλέσει Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων, ακόμη κι αν δεν υπάρχει καταστατικό του
Συλλόγου, με αποκλειστικό θέμα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και την διενέργεια εκλογών.



Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία (που υπολογίζεται βάσει των ταμειακά
ενήμερων μελών) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο καταστατικό της, ή, αν αυτό δεν επαρκεί, ότι ορίζει η
νομοθεσία. Προκηρύσσει τις εκλογές και εκλέγει την 3μελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία διενεργεί
όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι και
υποψήφιοι για τις εκλογές.



Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τις καταστάσεις των μελών από το απερχόμενο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου, συλλέγει τις υποψηφιότητες, συντάσσει τα ψηφοδέλτια και μεριμνά για την ομαλή
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο κυρίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της
μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποίησης
αυτών ως εκλογέων.



Οι υποψηφιότητες καταθέτονται εγγράφως στην Εφορευτική Επιτροπή πριν την έναρξη των εκλογών.



Ένας γονέας μπορεί να είναι υποψήφιος είτε για το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε για την Εξελεγκτική Επιτροπή,
ποτέ όμως και στα δύο αυτά όργανα. Μπορεί όμως να είναι επίσης υποψήφιος και για Αντιπρόσωπος στην
Ένωση και για το συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, αν το επιθυμεί.

4. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ


Για να είναι έγκυρες οι εκλογές του Συλλόγου πρέπει να ψηφίσουν οι γονείς και κηδεμόνες που
εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των ανήλικων μαθητών της σχολικής μονάδας.
Διαφορετικά οι εκλογές επαναλαμβάνονται υποχρεωτικά μέχρι δύο (2) φορές ακόμη, με τις ίδιες
προϋποθέσεις.



Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα, η διάρκεια της ψηφοφορίας να παραταθεί και την επόμενη μέρα, με
απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση ενημέρωση των γονέων.



Στην περίπτωση που στις αρχαιρεσίες δεν επιτυγχάνεται και μετά την τρίτη επανάληψη των εκλογών η
εκπροσώπηση του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών του σχολείου, τότε θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως μόνο
το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου, αλλά ο Σύλλογος δεν συμμετέχει στο
Σχολικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, ούτε αντιπροσωπεύεται στην Ένωση Συλλόγων
Γονέων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να αποφασίσει την
επαναπροκήρυξη των εκλογών, για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας εντός των νομίμων
προθεσμιών.

5. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ


Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όλοι οι γονείς και κηδεμόνες, δηλαδή μπορούν να
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ψηφίσουν και να ψηφιστούν και οι δύο (2) γονείς εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι σύμφωνα με το
καταστατικό του Συλλόγου.


Η ψηφοφορία είναι μυστική.



Κάθε γονέας δικαιούται να ψηφίσει μία (1) φορά και έχει μία (1) ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παιδιών που έχει στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος.



Όσοι ορίστηκαν κηδεμόνες μαθητών με δικαστική απόφαση οφείλουν να ενημερώσουν τον Διευθυντή με
την εγγραφή του μαθητή, ο οποίος και θα ενημερώσει το Σύλλογο Γονέων.



Κανένας γονέας δεν μπορεί να ψηφίσει με εξουσιοδότηση ή επιστολική ψήφο.



Για τους Συλλόγους Γονέων των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ, οι ενήλικοι μαθητές δεν
εκπροσωπούνται από τους γονείς τους και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ενός τρίτου
(1/3).

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ
Οι εκλογές διεξάγονται είτε με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι κατατίθενται
περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια, είτε με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα με το οποίο οι εκλογές
διεξάγονται με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Στην περίπτωση που κατατίθεται ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο τότε ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει
σταυρούς προτίμησης μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εκλεγομένων για τα όργανα του
Συλλόγου και τους εκπροσώπους του.


Για την εκλογή ενός 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου βάζουμε έως τρεις (3) σταυρούς, για 9μελές
Διοικητικό Συμβούλιο έως τέσσερις (4) σταυρούς, κλπ.



Για την εκλογή της 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής βάζουμε ένα (1) σταυρό προτίμησης.



Για την εκλογή εκπροσώπου στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας βάζουμε ένα (1) σταυρό προτίμησης.
Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να εκλέξουμε εκπρόσωπο για τη Σχολική Κοινότητα.
Υπάρχει η δυνατότητα, με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να οριστεί με απόφασή του.



Για την εκλογή αντιπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων :


Η αναλογία αριθμού αντιπροσώπων του Συλλόγου στην Ένωση είναι ένας (1) αντιπρόσωπος ανά
τριάντα (30) μαθητές.



Για να υπολογίσουμε πόσους σταυρούς μπορεί να βάλει ο κάθε ψηφοφόρος :



Υπολογίζουμε το μέγιστο αριθμό αντιπροσώπων στην Ένωση που μπορεί να έχει ο Σύλλογος αν
ψηφίσουν οι γονείς όλων των μαθητών του σχολείου, διαιρώντας τον συνολικό αριθμό των μαθητών
του σχολείου δια του τριάντα (30).



Οι σταυροί προτίμησης υπολογίζονται μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εν δυνάμει
εκλεγομένων.



Οι αντιπρόσωποι στην Ένωση Συλλόγων Γονέων είναι ένας (1) αντιπρόσωπος, ανά τριάντα (30)
μαθητές, των οποίων οι γονείς ψήφισαν και εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών. Σε περίπτωση
υπολοίπου από δεκαπέντε (15) και πάνω, εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος.
Παράδειγμα:
Σχολείο με δυναμικό 206 μαθητών: 206 ÷ 30 = 6,87 → 7: μπορούν να εκλεγούν μέχρι 7 αντιπρόσωποι
7 x 40% = 2,8 → 3 : βάζουμε μέχρι 3 σταυρούς
Ψήφισαν γονείς που εκπροσωπούν 104 μαθητές: οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται στην Ένωση είναι 3
(104 ÷ 30 = 3,46 → 3)



Ειδικά στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων, αν οι γονείς που συμμετείχαν στις εκλογές εκπροσωπούν
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λιγότερους από τριάντα (30) μαθητές, ο Σύλλογος Γονέων εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων με
έναν (1) αντιπρόσωπο.


Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής
Επιτροπής.

Σημείωση: Όπου προβλέπεται υπολογισμός ακέραιου αριθμού από αριθμητική πράξη που το αποτέλεσμά της είναι
δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο, κι αν το δεκαδικό μέρος είναι ακριβώς 0,5 στον
αμέσως μεγαλύτερο.

7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων ανακοινώνει εγγράφως τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών.
Τα σχετικά έγγραφα είναι τα κάτωθι :
1. Πρακτικό ψηφοφορίας της Εφορευτικής Επιτροπής στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός
των μαθητών που εκπροσωπήθηκαν από τους γονείς τους κατά
τις εκλογές καθώς και το
ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email) των εκλεγομένων και των
αναπληρωματικών σε κάθε όργανο.
2. Κατάσταση ψηφισάντων ενυπόγραφη.
3. Απόσπασμα Πρακτικού του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου με τη συγκρότηση του σε σώμα.
Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται (σε απλά αντίγραφα) :
1. Στην Διεύθυνση του Σχολείου
2. Στον Δήμο Χαλανδρίου (Αντιδήμαρχο Παιδείας)
3. Στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) του Δήμου Χαλανδρίου
4. Στην Ένωση Συλλόγων Γονέων μαζί με την βεβαίωση από την Διεύθυνση του σχολείου για το
μαθητικό δυναμικό ώστε να διαπιστωθεί η νομιμότητα των εκλογών (εκπροσωπήθηκε το 1/3 των
μαθητών) και να δικαιολογείται ο αριθμός των αντιπροσώπων στην Ένωση Γονέων.
8. ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ


Ο/Η σύμβουλος που πλειοψήφησε υποχρεούται να συγκαλέσει εντός οκτώ (8) ημερών από την λήξη των
αρχαιρεσιών το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο για την σύσταση και ανάδειξη προεδρείου. Η εκλογή του
προεδρείου γίνεται με τη διαδικασία των προτάσεων, τη συζήτηση και με μυστική ψηφοφορία ξεχωριστά
για κάθε θέση. Για τις θέσεις του προεδρείου μπορεί να προταθεί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ανεξάρτητα από τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε στις εκλογές.



Η θητεία των μελών των Οργάνων των Συλλόγων Γονέων, καθώς και των εκπροσώπων τους, λήγει
αυτοδικαίως, σε περίπτωση που τα παιδιά τους δεν φοιτούν πλέον στη Σχολική Μονάδα, οπότε
αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.



Τα Διοικητικά Συμβούλια που μένουν χωρίς πλήρη σύνθεση και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη,
εφόσον τα μέλη που παραμένουν στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι περισσότερα από τις κενές θέσεις (δηλ.
4 μέλη στα 7 ή 5 μέλη στα 9) συνεχίζουν να λειτουργούν έως τη λήξη της θητείας τους νόμιμα.



Η θητεία των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων παραμένει μέχρι την λήξη της θητείας του οργάνου, υπό την προϋπόθεση ότι
συνεχίζουν να έχουν παιδί που φοιτά σε σχολείο του Δήμου Χαλανδρίου, διαφορετικά αποχωρούν
αυτοδίκαια.
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