ΟΡΓΑΝΩΔΙ ΓΟΝΔΩΝ
Ν.1566/85 Απ. 53
Ν.2621 23.6.98 (Φ.Δ.Κ. 136/Α’) Άπθπο 2.
§1. Β) Σο άπθπο 53 ηος Ν. 1566/1985 ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ:
§ 1.

Η ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ παξόληνο λόκνπ πξνϋπνζέηεη ηε ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία
ζπιιόγσλ γνλέσλ σο ζσκαηείσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επνκέλσλ παξαγξάθσλ θαη ηνπ
Αζηηθνύ Κώδηθα.

§2. Οη γνλείο ησλ καζεηώλ θάζε δεκόζηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηνύλ έλα ζύιινγν γνλέσλ, πνπ θέξεη ηελ
επσλπκία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηέρνπλ απηνδηθαίσο ζε απηόλ. Η δηνίθεζε ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ ,
θαζώο θαη θάζε εθπξόζσπνο ζηα πξνβιεπόκελα από ηελ θείκελε λνκνζεζία όξγαλα εθιέγνληαη. Οη
εθινγέο δηεμάγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ην ζύζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο, ππό ηελ όηη ζηηο
εθινγέο θαηαηίζεληαη πεξηζζόηεξα από έλα ςεθνδέιηηα. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη εθινγέο γίλνληαη κε
εληαίν ςεθνδέιηην, θάζε ςεθνθόξνο κπνξεί λα επηιέμεη κέρξη ην 40% ησλ εθιεγνκέλσλ. Σηηο εθινγέο
απηέο ςεθίδνπλ ν έλαο ή θαη νη δύν γνλείο θάζε καζεηή. Οη εθινγέο επαλαιακβάλνληαη κέρξη δύν
θνξέο, εθόζνλ δελ ςεθίζνπλ γνλείο, πνπ λα εθπξνζσπνύλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην ησλ καζεηώλ ηνπ
ζρνιείνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηπγράλεηαη θαη κεηά ηελ επαλάιεςε ησλ εθινγώλ ε
εθπξνζώπεζε ηνπ ελόο ηξίηνπ ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, ν ζύιινγνο ησλ γνλέσλ ζεσξείηαη όηη
εθιέγεηαη λνκίκσο, αιιά δελ ζπκκεηέρεη ζηε ζρνιηθή επηηξνπή, ζην ζρνιηθό ζπκβνύιην θαη δελ
εθπξνζσπείηαη ζηελ έλσζε γνλέσλ.

§3.

Οη ζύιινγνη γνλέσλ ησλ ζρνιείσλ ηεο ίδηαο θνηλόηεηαο ή δήκνπ ή δεκνηηθνύ δηακεξίζκαηνο
ζπγθξνηνύλ κία έλσζε γνλέσλ. Κάζε ζύιινγνο εθπξνζσπείηαη ζηελ έλσζε γνλέσλ από έλαλ
εθπξόζσπν αλά ηξηάληα καζεηέο, ησλ νπνίσλ νη γνλείο έιαβαλ κέξνο ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε
ηεο δηνίθεζεο ηνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ θαηά ηα σο άλσ ζηηο εθινγέο
εθπξνζσπνύλ ιηγόηεξνπο από ηξηάληα καζεηέο, ν ζύιινγνο εθπξνζσπείηαη ζηελ έλσζε γνλέσλ κε έλα
εθπξόζσπν.

§4.

Οη ελώζεηο γνλέσλ θάζε λνκνύ ή λνκαξρηαθνύ δηακεξίζκαηνο ζπγθξνηνύλ κία νκνζπνλδία
γνλέσλ. ……………………………….

§5. Οη νκνζπνλδίεο γνλέσλ ηεο ρώξαο ζπγθξνηνύλ κηα ζπλνκνζπνλδία. ……………………..
§6.

Οη σο άλσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ ησλ καζεηώλ ησλ ηδησηηθώλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Ο ζύιινγνο ησλ δηδαζθόλησλ θάζε ηδησηηθήο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηα κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ ζπγθξνηνύλ ην ζρνιηθό ζπκβνύιην . Σηα ζρνιηθά
ζπκβνύιηα ησλ ηδησηηθώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κεηέρνπλ θαη ηξηο
εθπξόζσπνη ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ πνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο καζεηηθήο
θνηλόηεηαο.

§7. Σηελ έλλνηα γνλείο , θαηά ηηο σο άλσ δηαηάμεηο πεξηιακβάλνληαη θαη νη επίηξνπνη θαη νη λόκηκνη
αληηπξόζσπνη ηνπο.

§8.

Η εθπξνζώπεζε ησλ γνλέσλ, κέζσ άιινπ πξνζώπνπ, επηηξέπεηαη κόλνλ θαηόπηλ έγγξαθεο
λνκίκσο επηθπξσκέλεο εμνπζηνδόηεζεο ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ.

Γ4/633/19.11.98

δ) Ο ηξόπνο εθπξνζώπεζεο ησλ γνλέσλ , κέζσ άιινπ πξνζώπνπ αλαθέξεηαη ξεηά
ζηηο § 7 & 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2621/98
Καηά ηελ αιεζή έλλνηα ηεο δηάηαμεο , θάζε αληηπξόζσπνο κπνξεί λα εθπξνζσπεί
ηνπο γνλείο (ή έλα από απηνύο) κόλνλ ελόο καζεηή.
Οη ζύιινγνη Γνλέσλ ππνρξενύληαη λα έρνπλ αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ζύκθσλα
κε ην άξζξν 2 § 9 ηεο 1027411/842/ΓΜ/1998 η.193 Β’ απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ.

§9. Η ζεηεία όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. ηνπ ζπιιόγνπ ησλ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ Γ.Σ. ηεο έλσζεο,
ηεο νκνζπνλδίαο θαη ηεο ζπλνκνζπνλδίαο γνλέσλ είλαη δηεηήο, θαζώο θαη ε ζεηεία ησλ εθπξνζώπσλ
ηνπο ζηα πξνβιεπόκελα όξγαλα από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48, 49, 50, 51, 52, θαη 53 ηνπ Ν.
1566/1985. Η ζεηεία ησλ γνλέσλ ή θεδεκόλσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα αλσηέξσ όξγαλα, ιήγεη
απηνδηθαίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ηέθλα ηνπο δελ θνηηνύλ πιένλ ζην ζρνιείν.

§10.

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο ππεξηζρύνπλ ηπρόλ αληηζέησλ δηαηάμεσλ ησλ θαηαζηαηηθώλ
ζπιιόγνπ, έλσζεο νκνζπνλδίαο θαη ζπλνκνζπνλδίαο.

§11.

Μεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο νη ζύιινγνη γνλέσλ, νη ελώζεηο ζπιιόγσλ γνλέσλ, νη
νκνζπνλδίεο ελώζεσλ ζπιιόγσλ γνλέσλ θαη ε ζπλνκνζπνλδία δηεμάγνπλ εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε
λέσλ αηξεηώλ δηνηθήζεσλ. Οη εθινγέο απηέο δηεμάγνληαη κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ
παξαγξάθσλ εληόο ησλ παξαθάησ πξνζεζκηώλ:
α) Γηα ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ κέρξη 31.12.98

§12.

Με απόθαζε ηνπ ΥΠ.Δ.Π.Θ., ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ.

§13. (Σρνιή γνλέσλ)
§14.

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ , όπνπ δελ έρεη ηδξπζεί ζύιινγνο γνλέσλ , κεξηκλά κόλν γηα ηε
ζύγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ γνλέσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζεί απηόο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξόληνο. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εκέξεο πξηλ από ηε γεληθή
ζπλέιεπζε , θαιεί ηνπο γνλείο θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ην ζύιινγν ησλ δηδαζθόλησλ.

ςγκπόηηζη και λειηοςπγία οπγανώζευν γονέυν ηυν μαθηηών ηυν
ζσολείυν Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ
Γ4/662 α/ 23-12-1998 ΤΠ.Δ.Π.Θ.
Έρνληαο ππόςε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 Ν.1566/85, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 § 1 β
ηνπ Ν.2621 /1998, β) ην γεγνλόο όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.
Απνθαζίδνπκε:
Τα ζέκαηα ζπγθξόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαλώζεσλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζνξίδνληαη σο εμήο

Άπθπο 1
πθπο 1

Όπγανα Γιοίκηζηρ οπγανώζευν γονέυν
1.Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ, ηεο Έλσζεο Σπιιόγσλ Γνλέσλ ηεο Οκνζπνλδίαο
Δλώζεσο Σπιιόγσλ Γνλέσλ θαη ηεο Σπλνκνζπνλδίαο Γνλέσλ είλαη ε Γελ Σπλέιεπζε θαη ην Γηνηθεηηθό
Σπκβνύιην απηώλ, θαηά πεξίπησζε.
2. Η Γελ. Σπλέιεπζε ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ απνηειείηαη από ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ θάζε δεκόζηνπ
ή ηδησηηθνύ ζρνιείνπ, νη νπνίνη κεηέρνπλ απηνδηθαίσο ζε απηή, ππό ηελ έλλνηα όηη (α) ην θαηαζηαηηθό
δελ κπνξεί λα απνθιείζεη γνλέα λα γίλεη νπνηεδήπνηε κέινο ηνπ ζπιιόγνπ, κεηά ηελ εθπιήξσζε ηπρόλ
ππνρξεώζεώλ ηνπ. ,β) ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο δελ θαινύληαη κόλν ηα εγγεγξακκέλα κέιε αιιά όινη
νη γνλείο, νη νπνίνη αθόκα θαη θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, κεηά ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο, κπνξεί λα γίλνπλ κέιε ηνπ Σπιιόγνπ θαη λα ππνβάιινπλ
ππνςεθηόηεηα σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή Δθπξόζσπνη ηνπ Σπιιόγνπ ζηελ Έλσζε
γνλέσλ.
3 Η Γελ Σπλέιεπζε ηεο Έλσζεο Σπιιόγσλ Γνλέσλ απνηειείηαη από όινπο ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ
Σπιιόγσλ γνλέσλ ησλ ζρνιείσλ ηεο ίδηαο θνηλόηεηαο ή, δήκνπ ή δεκνηηθνύ δηακεξίζκαηνο.
4 Η Γελ Σπλέιεπζε ηεο 0κνζπνλδίαο Δλώζεσλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ απνηειείηαη από όινπο ηνπο
εθπξνζώπνπο ησλ Δλώζεσλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ θάζε λνκνύ (Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε) ή
λνκαξρηαθνύ δηακεξίζκαηνο.
5 Η Γελ Σπλέιεπζε ηεο Σπλνκνζπνλδίαο Γνλέσλ απνηειείηαη από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ
0κνζπνλδηώλ Δλώζεσλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ όιεο ηεο ρώξαο.

6. Τα κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ησλ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ νξγάλσλ θαζώο θαη
νη εθπξόζσπνη απηώλ ζηα αλώηεξα όξγαλα εθιέγνληαη από ηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο κε ην ζύζηεκα ηεο
απιήο αλαινγηθήο.
7. Οη Γεληθέο Σπλειεύζεηο ζπγθαινύληαη, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθό ηνπο. Σηελ
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπγθξνηεζεί ν ζύιινγνο γνλέσλ ζε ζσκαηείν, o Γηεπζπληήο ή ν αζθώλ ρξέε
Γηεπζπληή εθπαηδεπηηθόο θξνληίδεη κόλν γηα ηελ έγθαηξε ζύγθιεζε Γελ. Σπλέιεπζεο ησλ γνλέσλ όισλ

ησλ καζεηώλ πξνθεηκέλνπ νη γνλείο απηνί λα απνθαζίζνπλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ ζπιιόγνπ ηνπο σο
ζσκαηείνπ. Γηα ην ζθνπό απηό ν Γηεπζπληήο, ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε εκέξεο πξηλ από ηε γεληθή
ζπλέιεπζε ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνπο γνλείο.

Άπθπο 2
ύλλογορ Γονέυν
Γιαδικαζία τηθοθοπίαρ - Ανακήπςξη ςποτηθίυν - Αποηελέζμαηα
εκλογών.
1. Η Ψεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε ησλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ θαη ησλ εθπξνζώπσλ ζηα αλώηεξα
όξγαλα, είλαη κπζηηθή.
2. Οη Γεληθέο Σπλειεύζεηο, πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ ηνπο, εθιέγνπλ θαηά ην
θαηαζηαηηθό, ην όξγαλν πνπ ζα έρεη ηελ επζύλε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, ηελ θαηακέηξεζε
ησλ ςήθσλ, ηελ θαηαλνκή ησλ ςήθσλ θαη ηε ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ πξαθηηθώλ αλάδεημεο ησλ
Δθιεγέλησλ.
3. Δθόζνλ δελ έρεη ηδξπζεί ζσκαηείν ή δελ πξνβιέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό ε Γελ. Σπλέιεπζε νξίδεη
ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθώλ εθινγώλ θαη ησλ ινηπώλ ζπλαθώλ πξνο
απηέο δηαδηθαζηώλ, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν.
4. Η Γελ. Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθό ηεο Καηά ηελ
ςεθνθνξία όκσο πξέπεη λα ςεθίζνπλ γνλείο πνπ εθπξνζσπνύλ ηνπιάρηζηνλ ην 1 /3 ησλ καζεηώλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη γνλείο έρνπλ κία ςήθν o θαζέλαο αλεμάξηεηα από πόζα παηδηά εθπξνζσπνύλ.
Οη εθινγέο επαλαιακβάλνληαη κέρξη δύν θνξέο, κε ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο απαξηίαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ
εδαθίνπ, εθόζνλ δελ ςεθίζνπλ γνλείο πνπ εθπξνζσπνύλ ην σο άλσ πνζνζηό ησλ καζεηώλ. Σηελ
πεξίπησζε πνπ δελ επηηπγράλεηαη θαη κεηά ηελ ηξίηε επαλάιεςε ησλ εθινγώλ ε εθπξνζώπεζε ηνπ
ελόο ηξίηνπ ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, ν ζύιινγνο γνλέσλ ζεσξείηαη όηη εθιέγεηαη λνκίκσο αιιά δε
ζπκκεηέρεη ζηε ζρνιηθή επηηξνπή, ζην ζρνιηθό ζπκβνύιην θαη δελ εθπξνζσπείηαη ζηελ έλσζε γνλέσλ.
Σηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ην Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ επαλαπξνθήξπμε
εθινγώλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνϋπνζέζεσλ απαξηίαο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο, κεξηκλά γηα ηελ
νκαιή δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, ιακβάλεη νπνηνδήπνηε πξόζθνξν κέηξν. θπξίσο ζε όηη αθνξά ηε
δηαζθάιηζε ηεο κπζηηθόηεηαο ηεο ςεθνθνξίαο, ηεο δηαπίζησζεο ηεο ηαπηόηεηαο ησλ ςεθνθόξσλ θαη
ηεο λνκηκνπνηήζεσο απηώλ σο εθινγέσλ.
5. Μεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο ε ελ ιόγσ εθνξεπηηθή επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηακέηξεζε ησλ
έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θαη
(α) εθόζνλ ζηηο εθινγέο θαηαηίζεληαη πεξηζζόηεξα από έλα ςεθνδέιηηα (i) θαζνξίδεη ην εθινγηθό
κέηξν δηαηξώληαο ην ζύλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ κε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ (εθόζνλ θαηά ηε δηαίξεζε απηή πξνθύςεη θιάζκα, δελ ιακβάλεηαη ππόςε) θαη (ii)
θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ πνπ θαηαιακβάλεη θάζε ζπλδπαζκόο ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην
δηαηξώληαο ηνλ αξηζκό ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο κε ην εθινγηθό κέηξν.
(iii) Μεκνλσκέλνο ππνςήθηνο πνπ έιαβε αξηζκό ςήθσλ ίδην ή κεγαιύηεξν από ην εθινγηθό κέηξν
θαηαιακβάλεη κία έδξα ζην όξγαλν γηα ην νπνίν είρε ζέζεη ππνςεθηόηεηα. (iv) Σπλδπαζκόο πνπ
πεξηιακβάλεη ππνςεθίνπο ιηγόηεξνπο από ηηο ζέζεηο πνπ ηνπ αλήθνπλ θαηαιακβάλεη ην πνιύ ηόζεο
ζέζεηο, όζνη είλαη θαη νη ππνςήθηνί ηνπ. (λ) Οη ζέζεηο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ πξνεγνπκέλσλ πεξηπηώζεσλ θαηαλέκνληαη από κία ζηνπο ζπλδπαζκνύο εθείλνπο πνπ έρνπλ
θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κία ζέζε θαη νη νπνίνη ζπγθεληξώλνπλ ππόινηπν ςεθνδειηίσλ κεγαιύηεξν από
ην 1 /3 ηνπ εθινγηθνύ κέηξνπ θαη πνπ πιεζηάδνπλ πεξηζζόηεξν ην εθινγηθό κέηξν. (vi) Οη ζέζεηο πνπ
κέλνπλ αθόκα αδηάζεηεο θαηαλέκνληαη κεηαμύ ησλ ζπλδπαζκώλ πνπ έρνπλ ην κεγαιύηεξν ππόινηπν

ςεθνδειηίσλ από κία ζέζε. Σε πεξίπησζε ηζνδπλακίαο γίλεηαη θιήξσζε ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο πνπ
είλαη ππεύζπλε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ.
β) Δθόζνλ νη εθινγέο γίλνληαη κε εληαίν ςεθνδέιηην, θάζε ςεθνθόξνο κπνξεί λα ζέζεη ζηαπξνύο
πξνηίκεζεο κέρξη ην 40% ησλ εθιεγνκέλσλ θαη νη ζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαηαλέκνληαη
κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ζηαπξώλ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο. Δθόζνλ ην 40% ησλ εθιεγνκέλσλ
αληηζηνηρεί ζε δεθαδηθό αξηζκό από 0,5 θαη άλσ ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επόκελε κνλάδα.
6. α) Όηαλ νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθπξνζώπσλ ησλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ ζηελ Έλσζε Γνλέσλ
γίλνληαη κε εληαίν ςεθνδέιηην, θάζε ςεθνθόξνο κπνξεί λα επηιέμεη έλαλ κόλνλ από ηνπο ππνςεθίνπο.
Όζνη εθπξόζσπνη έρνπλ εθιεγεί κε δηαθνξεηηθό ζύζηεκα ζηαπξνδνζίαο πξηλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο
παξνύζαο απόθαζεο ζεσξνύληαη όηη έρνπλ εθιεγεί λόκηκα, εθόζνλ έρνπλ εθαξκνζζεί θαηά ηα ινηπά νη
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 1566/85.
β) '0ηαλ νη εθινγέο ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ Δλώζεσλ Γνλέσλ, ησλ 0κνζπνλδηώλ Γνλέσλ θαη
ηεο Σπλνκνζπνλδίαο γίλνληαη κε εληαίν ςεθνδέιηην, θάζε εθπξόζσπνο κπνξεί λα επηιέμεη κέρξη ην
40% ησλ κειώλ πνπ πξόθεηηαη λα εθιεγνύλ.

Άπθπο 3
Ένυζη γονέυν - Ομοζπονδία - ςνομοζπονδία Γονέυν - Δκλογέρ
ανάδειξηρ εκπποζώπυν.
1. Τν Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ, ηεο Έλσζεο ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ. ηεο
0κνζπνλδίαο ησλ Δλώζεσλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ θαη ηεο Σπλνκνζπνλδίαο Γνλέσλ, θαηά πεξίπησζε,
πξνβαίλεη κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 53 Ν. 1566Ι85. όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 παξ 1β ηνπ Ν 2521/1998 ζην θαζνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ
εθπξνζώπσλ ηνπο ζην ακέζσο αλώηεξν όξγαλν.
2. Η Γεληθή Σπλέιεπζε θάζε νξγάλνπ πξνβαίλεη ζηελ εθινγή ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ζην ακέζσο
αλώηεξν όξγαλν εθαξκνδνκέλσλ αλαιόγσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο απηήο. Τν Γ.Σ.
νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ δελ κπνξεί λα απαγνξεύζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εθιεγκέλσλ εθπξνζώπσλ ζηα
αλώηεξα όξγαλα.
3. Τν Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θά8ε ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθνηλώλεη εγγξάθσο
ζηνλ νηθείν Γήκαξρν ή πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο ηα νλόκαηα ησλ εθπξνζώπσλ κε ηε ζεηξά εθινγήο
ηνπο. Η αλαθνίλσζε απηή δε ιακβάλεηαη ππόςε αλ δελ ζπλνδεύεηαη από επηθπξσκέλν απόζπαζκα ησλ
πξαθηηθώλ ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα νλόκαηα απηώλ πνπ ςήθηζαλ θαη απηώλ
πνπ έρνπλ εθιεγεί σο εθπξόζσπνη.
4. Με ηε θξνληίδα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπιιόγνπ γνλέσλ θνηλνπνηνύληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ ν νπνίνο βεβαηώλεη ζην Γήκαξρν ή ην
Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο εγγξάθσο όηη από ην καζεηηθό δπλακηθό ηνπ ζρνιείνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ
αξηζκό ησλ ςεθηζάλησλ, πξνθύπηεη ε απαξηία ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο θαη δηθαηνινγείηαη ν αξηζκόο ησλ
εθπξνζώπσλ.
5. Τα νλόκαηα όισλ ησλ εθπξνζώπσλ απνζηέιινληαη από ηα Γ.Σ. ησλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ ζηελ Έλσζε
ησλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε γλσζηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ εθινγώλ, ε δηνίθεζε ηεο Έλσζεο ησλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ θαιεί όινπο ηνπο
εθπξνζώπνπο ζε Γεληθή Σπλέιεπζε, γηα λα εθιέμνπλ ην λέν δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηα άιια
πξνβιεπόκελα όξγαλα θαη εθπξνζώπνπο, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο
απηήο.
6. Η Γελ. Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία, αλ ππάξρνπλ θαηά ηελ έλαξμή ησλ εξγαζηώλ ηεο ηα
πεξηζζόηεξα κέιε από όζα έρνπλ νξηζηεί.

7. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Έλσζεο ησλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ αλαθνηλώλεη κε ηε ζεηξά εθινγήο
ηνπο ηα νλόκαηα ησλ επηιεγέλησλ σο εθπξνζώπσλ ηεο ζηελ νηθεία 0κνζπνλδία Γνλέσλ καδί κε
επηθπξσκέλα πξαθηηθά από ηα νπνία πξνθύπηνπλ ηα νλόκαηα ησλ ςεθηζάλησλ θαη ησλ εθιεγέλησλ.
Τα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ θνηλνπνηνύληαη κε ηε θξνληίδα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο
Έλσζεο ησλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ ζηνλ αξκόδην Ννκάξρε ν νπνίνο πξνβαίλεη ζε δηαπίζησζε ηεο
λνκηκόηεηαο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο σο πξνο ηελ απαξηία ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο θαη ηνλ αξηζκό ησλ
εθπξνζώπσλ θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηελ 0κνζπνλδία Γνλέσλ.
8. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο 0κνζπνλδίαο Γνλέσλ θάζε λνκνύ ή λνκαξρηαθνύ δηακεξίζκαηνο,
αλαθνηλώλεη ηα νλόκαηα ησλ εθπξνζώπσλ ηεο ζηε Σπλνκνζπνλδία, κε ηε ζεηξά εθινγήο ηνπο, καδί κε
επηθπξσκέλα πξαθηηθά από ηα νπνία πξνθύπηνπλ ηα νλόκαηα ησλ ςεθηζάλησλ θαη ησλ εθιεγέλησλ.
Τα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ θνηλνπνηνύληαη κε ηε θξνληίδα ησλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ησλ
0κνζπνλδηώλ ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο Α'/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ε νπνία πξνβαίλεη
ζηε δηαπίζησζε ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο σο πξνο ηελ απαξηία ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο θαη ηνλ
αξηζκό ησλ εθπξνζώπσλ θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηε Σπλνκνζπνλδία Γνλέσλ.
9. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Σπλνκνζπνλδίαο Γνλέσλ πξνβαίλεη ζηελ εθινγή ηνπ δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο απηήο.

Άπθπο 4
Λοιπέρ διαηάξειρ
1 ) Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε θαηά πεξίπησζε Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ησλ Δλώζεσλ Γνλέσλ, ησλ
0κνζπνλδηώλ Γνλέσλ θαη ηεο Σπλνκνζπνλδίαο Γνλέσλ δηελεξγνύληαη κεηά ηελ εθπλνή ησλ
πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 26 21 /1998 γηα ηελ αλάδεημε
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ακέζσο θαηώηεξνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ.
2) Δθόζνλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ έρεη ζπγθξνηεζεί ζε ζσκαηείν ν Σύιινγνο Γνλέσλ ελόο
Σρνιείνπ, ε Έλσζε Γνλέσλ, ε 0κνζπνλδία Γνλέσλ θαη ε Σπλνκνζπνλδία θαινύληαη ζε Γεληθή
Σπλέιεπζε θαηά πεξίπησζε από ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Σρνιηθήο κνλάδαο. Γήκαξρν ή Πξόεδξν
Κνηλόηεηαο, από ηνλ αληίζηνηρν Ννκάξρε θαη από ην Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γηνίθεζεο Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Κ.Υ. ηνπ ΥΠΔΠΘ. Η Γεληθή απηή Σπλέιεπζε έρεη σο ζθνπό ηε
δηελέξγεηα εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε Γ.Σ., θαηά πεξίπησζε θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο ζηα αλώηεξα
όξγαλα, όπνπ απαηηείηαη.

Άπθπο 5
Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ
1 ) Οη Σύιινγνη Γνλέσλ πνπ ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ ζηα ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ.53 λ. 1566/85, σο ίζρπε πξν ηεο
αληηθαηαζηάζεώο ηνπ κε ην άξζξν 2 παξ.1 β ηνπ λ.2621 /1998, νθείινπλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ην
θαηαζηαηηθό ηνπο θαη λα ην πξνζαξκόζνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2621 /1998 θαη ηεο
απόθαζεο απηήο. Αλ δελ γίλεη απηό, κπνξεί λα ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ σο ζύιινγνη θαη λα
ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηνλ Αζηηθό Κώδηθα. Γελ κπνξνύλ όκσο ηα Γ.Σ. ή ηα κέιε ησλ ζπιιόγσλ λα
κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηα όξγαλα θαη ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από
ηνλ παξαπάλσ λόκν λ. 1566/85, όπσο ηζρύεη.
2) Μέρξη λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαζηαηηθώλ ησλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ ή λα ζπγθξνηεζνύλ ζε
ζσκαηείν νη Σύιινγνη Γνλέσλ αλαγλσξίδνληαη σο Σύιινγνη όζνη ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2621 /1998 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο απηήο.

3) Όζνη Σύιινγνη γνλέσλ ή 0κνζπνλδίεο έρνπλ εθιέμεη Γ.Σ. ρσξίο ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη
πξνϋπνζέζεσλ ηεο απόθαζεο απηήο ππνρξεώλνληαη ζε επαλάιεςε ησλ εθινγώλ εληόο πξνζεζκίαο
ηξηώλ (3) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο. θαηά παξέθθιηζε ησλ πξνζεζκηώλ ηνπ άξζξνπ 2.
4) Κάζε αληίζεηε δηάηαμε κε ηελ απόθαζε απηή θαηαξγείηαη.
Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.

Γ4/33/19.1.87 Αποθ. ΤΠ.Δ.Π.Θ.
(ΦΔΚ 65Β’/87)
Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε δηελέξγεηα εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε Γ.Σ. ησλ ζπιιόγσλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ
ή εθπξνζώπσλ ησλ γνλέσλ ζηελ έλσζε νκνζπνλδία ή ζπλνκνζπνλδία γνλέσλ, γίλεηαη κε εληαίν
ςεθνδέιηην νη ππνςήθηνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ςεθνδέιηην απηό ζεσξνύληαη ρσξηζηνί ππνςήθηνη
θαη νη εθινγείο δειώλνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο, κε ηελ παξάζεζε ζηαπξνύ ζην όλνκα ενόρ μόνο
ςποτηθίος.

Η/9876/1985 Απόθ. ΤΠ.Δ.Π.Θ.
(Φ.Δ.Κ. 736Β’/85)
Αξ.3.
§1.Η κπζηηθόηεηα ηεο ςεθνθνξίαο επηηπγράλεηαη κε απνκόλσζε θαηά νπνηαλδήπνηε ηξόπν ελόο
ρώξνπ έηζη, ώζηε λα κελ είλαη εκθαλέο ζε θάζε ηξίην πσο ςεθίδεη ν θάζε εθινγέαο.
Αξ.7.
§1. Οη ζύιινγνη θαη κόλν πνπ ππάγνληαη ζηα άξζξα 1, 2 θαη 11 ζπγθξνηνύλ ηελ έλσζε γνλέσλ ηνπ
δήκνπ, δεκνηηθνύ δηακεξίζκαηνο ή θνηλόηεηαο. Αλ ππάξρεη ζε θάπνηα θνηλόηεηα έλα κόλν ζρνιείν,
ηόηε ν ζύιινγνο ηνπ ζεσξείηαη όηη είλαη έλσζε θαη εθιέγεη εθπξόζσπν ή εθπξνζώπνπο γηα ηελ
νκνζπνλδία ζύκθσλα κε ην άξζξν 8.
§4. Τν Γ.Σ. ηνπ ζπιιόγνπ αλαθνηλώλεη κε έγγξαθν ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ηα νλόκαηα ησλ
εθπξνζώπσλ. Τν έγγξαθν δε ιακβάλεηαη ππόςε αλ δελ ζπλνδεύεηαη θαη από επηθπξσκέλν (από ηνλ
πξόεδξν θαη ην γεληθό γξακκαηέα) πιήξεο απόζπαζκα ησλ πξαθηηθώλ ηεο Γ.Σ., ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ηα νλόκαηα όζσλ ςήθηζαλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο. Ο δηεπζπληήο ηνπ
ζρνιείνπ θαη κε ηε ζεηξά εθινγήο γλσζηνπνηεί ηα νλόκαηα απηά, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 10, ζην
δήκαξρν ή ηνλ πξόεδξν ηεο θνηλόηεηαο, αθνύ ηνλ βεβαηώζεη όηη από ηνλ θαηάινγν ηνπ δπλακηθνύ ηνπ
ζρνιείνπ πξνθύπηεη θαη ε απαξηία ηεο Γ.Σ. θαη ε αλαινγία πνπ δηθαηνινγεί ηνλ αξηζκό ησλ
εθπξνζώπσλ.
Ο δήκαξρνο ή ν πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο ζπγθεληξώλεη ηα νλόκαηα όισλ ησλ εθπξνζώπσλ θαη ηα
ζηέιλεη ζηελ έλσζε .......
Αξ.10.
§1. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αλ δηαπηζηώζεη όηη δελ ππάξρεη απαξηία γηα ηελ εθινγή εθπξνζώπσλ
ζηελ έλσζε, δελ γλσζηνπνηεί νλόκαηα ζην δήκαξρν ή ηνλ πξόεδξν ηεο θνηλόηεηαο. Γηα θάζε
πεξίπησζε δηαθσλίαο απνθαζίδεη ύζηεξα από έγγξαθε αίηεζε ν λνκάξρεο
§2.Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ν Ννκάξρεο ή ν Γ.Γ. ηνπ ΥΠΔΠΘ ζηέιλνπλ θαηά πεξίπησζε ηνλ νξζό
αξηζκό ησλ εθπξνζώπσλ θαη θαηά ηε ζεηξά εθινγήο.

§3. Αλ θάπνηνη εθπξόζσπνη ηζνςεθνύλ, ε ζεηξά θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε θιήξσζε.

