
 

  

ΟΡΓΑΝΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ 

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ  ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 

Α.Σ.Γ.Μ.Ε 

 1. Όργανα διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Οµοσπονδιών 
Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας ( Α.Σ.Γ.Μ.Ε. 
), είναι η Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτών, κατά περίπτωση.  
 
2. Η Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων αποτελείται από τους γονείς των µαθητών κάθε σχολείου, οι 
οποίοι µετέχουν αυτοδικαίως σε αυτή, υπό την έννοια ότι: 
- Το καταστατικό δεν µπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε µέλος του συλλόγου, µετά την 
εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών του. 
- Στις Γεν. Συνελεύσεις δεν καλούνται µόνο τα εγγεγραµµένα µέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόµα και 
κατά την έναρξη των εργασιών της, µετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, µπορεί να γίνουν µέλη 
του συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπει ο νόµος. 
 
3. Η Γεν. Συνέλευση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων, αποτελείται από όλους τους εκλεγµένους 
εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήµου ή δηµοτικού 
διαµερίσµατος. 
 
4. Η Γεν. Συνέλευση της Οµοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, αποτελείται από όλους τους 
εκλεγµένους εκπροσώπους των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος. 
 
5. Η Γεν. Συνέλευση της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. αποτελείται από όλους τους εκλεγµένους εκπροσώπους των 
Οµοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων όλης της χώρας. 
 
6. Τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων (∆.Σ.) των κατά την παρ. 1 0ργάνων, καθώς και οι εκπρόσωποι 
αυτών στα ανώτερα όργανα, εκλέγονται από τις Γεν. Συνελεύσεις (Γ.Σ.) µε το σύστηµα της απλής 
αναλογικής.  
 
7. Οι Γ.Σ. συγκαλούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο καταστατικό.  
Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο σύλλογος γονέων σε σωµατείο, ο ∆ιευθυντής ή ο ασκών 
χρέη ∆/ντή εκπαιδευτικός, φροντίζει µόνο για την έγκαιρη σύγκληση Γ.Σ. των γονέων όλων των µαθητών, 
προκειµένου οι γονείς αυτοί να αποφασίσουν για τη συγκρότηση του συλλόγου τους ως σωµατείου. Για το 
σκοπό αυτό ο ∆/ντής, τουλάχιστον δέκα πέντε ηµέρες πριν από τη Γ.Σ. ενηµερώνει σχετικά τους γονείς.  
 

  

 

 



 

ΕΝΩΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  

Εκλογές Aνάδειξης Εκπροσώπων 
 
1. Το ∆.Σ. του Συλλόγου, της Ένωσης, της Οµοσπονδίας και της Συνοµοσπονδίας Γονέων κατά 
περίπτωση, προβαίνει µε βάση τα προβλεπόµενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 53 του νόµου 1566/85, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 1β του νόµου 2621/98, στον καθορισµό του αριθµού των 
εκπροσώπων τους στο αµέσως ανώτερο όργανο. 

 
2. Η Γ.Σ. κάθε οργάνου, προβαίνει στην εκλογή των εκπροσώπων του στο αµέσως ανώτερο όργανο, 
εφαρµόζοντας όσα προαναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Το ∆.Σ. οποιουδήποτε οργάνου, δεν 
µπορεί να απαγορεύσει τη συµµετοχή των εκλεγµένων εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα.   

 
3. Το ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων κάθε σχολικής µονάδας, ανακοινώνει εγγράφως στον ∆/ντή του σχολείου 
τα αποτελέσµατα των εκλογών. Ο ∆/ντής βεβαιώνει στο ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας 
εγγράφως, ότι από το µαθητικό δυναµικό του σχολείου σε συνδυασµό µε τον αριθµό ψηφισάντων, 
προκύπτει η απαρτία της Γ.Σ. και δικαιολογείται ο αριθµός των εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων και στη 
Σχ. Επιτροπή.  
Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από επικυρωµένο απόσπασµα της Γ.Σ., 
αντίγραφο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και κατάσταση ψηφισάντων. Σε αυτά θα 
αναφέρονται τα ονόµατα αυτών που ψήφισαν, µε την υπογραφή ενός εκάστου και τα ονόµατα αυτών που 
έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι στα αντίστοιχα όργανα. 

 
4. Τα ονόµατα όλων των εκπροσώπων, αποστέλλονται από τα ∆.Σ. των Συλλόγων Γονέων στην Ένωση 
Γονέων. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων των 
εκλογών, το ∆.Σ. της Ένωσης καλεί τους εκπροσώπους όλων των συλλόγων-µελών της σε Γενική 
Συνέλευση, προκειµένου αυτή να εκλέξει όλα τα όργανα και τους εκπροσώπους της, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται και αναφέρονται στην προηγούµενη ενότητα περί συλλόγων γονέων.  
Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία, αν υπάρχουν παρόντα κατά την έναρξη των εργασιών της, τα περισσότερα 
µέλη από όσα έχουν εκλεγεί.  

 
5. Το ∆.Σ. της Ένωσης ανακοινώνει, µε τη σειρά εκλογής τους, τα ονόµατα των εκλεγέντων ως 
εκπροσώπων της στην οικία Οµοσπονδία Γονέων, µαζί µε επικυρωµένα πρακτικά από τα οποία 
προκύπτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ψηφισάντων και των εκλεγέντων. 
Το ∆.Σ. ανακοινώνει επίσης στον οικείο ∆ήµαρχο τη σύνθεση του οργάνου και τον εκπρόσωπο της 
Ένωσης στην ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας (∆.Ε.Π.) µε τον αντικαταστάτη του. 
Τα αποτελέσµατα των εκλογών κοινοποιούνται µε τη φροντίδα του ∆.Σ. της Ένωσης στην οικεία 
Οµοσπονδία Γονέων και ανακοινώνονται στον αρµόδιο Νοµάρχη, ο οποίος προβαίνει σε διαπίστωση της 
νοµιµότητας της σχετικής διαδικασίας, ως προς την απαρτία της Γ.Σ. και τον αριθµό των εκπροσώπων.  
 
6. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων των 
εκλογών, το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας καλεί τους εκπροσώπους όλων των Ενώσεων-µελών της σε Γενική 
Συνέλευση, προκειµένου αυτή να εκλέξει όλα τα όργανα και τους εκπροσώπους της, σύµφωνα µε όσα 



προβλέπονται και αναφέρονται στην προηγούµενη ενότητα περί συλλόγων γονέων. 
 
Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία, αν υπάρχουν παρόντα κατά την έναρξη των εργασιών της, τα περισσότερα 
µέλη από όσα έχουν εκλεγεί. Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας κάθε νοµού, ανακοινώνει µε τη σειρά εκλογής 
τους, τα ονόµατα των εκλεγέντων ως εκπροσώπων της στη Συνοµοσπονδία, µαζί µε επικυρωµένα 
πρακτικά από τα οποία προκύπτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ψηφισάντων και των εκλεγέντων.  
 
Τα αποτελέσµατα των εκλογών κοινοποιούνται µε τη φροντίδα του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας στη Γεν. ∆/ση 
∆ιοίκησης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, η οποία προβαίνει σε διαπίστωση της νοµιµότητας της 
σχετικής διαδικασίας, ως προς την απαρτία της Γ.Σ. και τον αριθµό των εκπροσώπων και ενηµερώνει 
σχετικά την Συνοµοσπονδία Γονέων. Επίσης κοινοποιούνται στον οικείο Νοµάρχη, η σύνθεση του ∆.Σ. 
της Οµοσπονδίας και το όνοµα του εκπροσώπου της στην Νοµαρχιακή Επιτροπή Παιδείας και το όνοµα 
του αντικαταστάτη του.  
 
7. Η Γ.Σ. της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας( Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ) προβαίνει στην εκλογή 
του ∆.Σ. και των εκπροσώπων της στο Ε. ΣΥ.Π. σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στις προηγούµενες 
βαθµίδες.  
-  Οι εκλογές για την ανάδειξη κατά περίπτωση ∆.Σ. των Ενώσεων, των Οµοσπονδιών και της 
Συνοµοσπονδίας Γονέων, διενεργούνται µετά την εκπνοή των προθεσµιών που προβλέπονται από τη 
διάταξη του άρθρου 2 του νόµου 2621/98 για την ανάδειξη ∆.Σ. του αµέσως κατώτερου συλλογικού 
οργάνου. 
-  Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν συσταθεί σε σωµατείο ο Σύλλογος, η Ένωση, η Οµοσπονδία 
και η Συνοµοσπονδία Γονέων, καλούνται σε Γενική Συνέλευση κατά περίπτωση από τον οικείο ∆ιευθυντή 
της σχολικής µονάδας, ∆ήµαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας, Νοµάρχη και Γενικό ∆/ντη ∆ιοίκησης 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. Η Γενική αυτή Συνέλευση, έχει ως 
σκοπό τη σύσταση σωµατείου και τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη ∆.Σ. ή εκπροσώπων τους στα 
ανώτερα όργανα όπου απαιτείται.  

  

ΣΥΛΛΟΓΟΙ  ΓΟΝΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 

∆ιαδικασία ψηφοφορίας- Ανακήρυξη υποψηφίων-Αποτελέσµατα εκλογών 
 
1. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των ∆.Σ. και των εκπροσώπων είναι µυστική. 
2. Οι Γ.Σ. πριν από την έναρξη των εργασιών τους, εκλέγουν το όργανο που κατά το καταστατικό, 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 Γ.Σ. 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 Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο καταστατικό. Κατά την ψηφοφορία όµως 
πρέπει να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 των µαθητών της σχολικής µονάδας.  
Οι γονείς έχουν µία ψήφο ο 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, το ∆.Σ. θεωρείται ότι εκλέγεται νοµίµως, αλλά ο σύλλογος δεν 
συµµετέχει στη Σχολική Επιτροπή και στο Σχολικό Συµβούλιο, ούτε εκπροσωπείται στην Ένωση 
Γονέων. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το ∆.Σ. του συλλόγου µπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη των 
εκλογών, για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής 



εντός των νοµίµων προθεσµιών. 
  
Η Εφορευτική Επιτροπή µετά τη διαπίστωση της απαρτίας της Γ.Σ., 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 
νοµιµοποίησης αυτών ως εκλογέων.  
 
5. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η εν λόγω εφορευτική επιτροπή, προβαίνει στην καταµέτρηση των 
έγκυρων ψηφοδελτίων και εφόσον στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια 
- Kαθορίζει το εκλογικό µέτρο, διαιρώντας το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων µε τον αριθµό των 
µελών του διοικητικού συµβουλίου. Εφόσον κατά την διαίρεση αυτή προκύψει κλάσµα, δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 
- Kαθορίζει τον αριθµό των θέσεων που καταλαµβάνει κάθε συνδυασµός στο ∆.Σ., διαιρώντας τον 
αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός, µε το εκλογικό µέτρο. 
- Mεµονωµένος υποψήφιος που έλαβε αριθµό ψήφων ίδιο ή µεγαλύτερο από το εκλογικό µέτρο, 
καταλαµβάνει µία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα.  
- Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν, 
καταλαµβάνει το πολύ τόσες θέσεις, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. 
- 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. 
- 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. 
 
Εφόσον οι εκλογές γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος µπορεί να θέσει σταυρούς 
προτίµησης µέχρι το 40% των εκλεγοµένων και οι θέσεις του ∆.Σ. 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. 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

ΣΧΟΛΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Το Σχολικό Συµβούλιο (Σ.Σ.) λειτουργεί σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 51 του νόµου 
1566/85, µε την προσθήκη δύο παραγράφων (5 και 6) που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 1. α) του 
άρθρου 2 του νόµου 2621/98. 
  
Το Σ.Σ αποτελείται από τον σύλλογο των διδασκόντων, τα µέλη του ∆.Σ. του συλλόγου γονέων, τον 
εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Σ.Ε. και τρεις εκπροσώπους των µαθητικών κοινοτήτων 
που ορίζονται µε απόφαση του συµβουλίου τους. 
 
Το Σ.Σ. ασχολείται µε κάθε θέµα που αφορά την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του σχολείου και 
συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαήµερου του κάθε τριµήνου, 
έκτακτα δε όποτε το ζητήσει ο διευθυντής του σχολείου ή δύο τουλάχιστον φορείς που συµµετέχουν στο 
Σ.Σ.  
 
Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο διευθυντής του σχολείου και το Σ.Σ. λειτουργεί νόµιµα µε όσα µέλη είναι 
παρόντα.  
 

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Α) Η Σχολική Επιτροπή (Σ.Ε.) λειτουργεί σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφο 8 και 9 
του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110/27-8-90 τ.Α'). Συγκεκριµένα ορίζονται στις παρ. 8 και 9 τα εξής: 
     Συνιστώνται δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα µε την επωνυµία "Σχολικές Επιτροπές", διεπόµενα 
από το π.δ. 323/1989. Κάθε σχολική επιτροπή καλύπτει ένα ή περισσότερα δηµόσια σχολεία της 
Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες όπως αυτές εκτιµώνται 
από τον αντίστοιχο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών µετέχουν 
υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων, από ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων 
συλλόγων γονέων, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι και εκπρόσωπος των µαθητικών κοινοτήτων για τα 
σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
     Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη 
των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 
αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λ.π.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την 
επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισήγηση 
προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από 
τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η 
διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη 
κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
µονάδων. 
Η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων των δηµόσιων σχολείων και η συγκρότηση επιτροπής ελέγχου 
της λειτουργίας τους γίνεται από τη Σχολική Επιτροπή σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις ∆4/355/2-6-94 ΦΕΚ 506/30-6-1994 και ∆4/425/24-6-96 (ΦΕΚ 664/1-8-96 τ.Β'). 
Με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 καταργούνται τα άρθρα 40, 44 και 52 του Ν. 1566/1985 και 
κάθε άλλη γενική διάταξη που αφορά ζητήµατα ρυθµιζόµενα από το άρθρο αυτό. 
Το Π.∆. 323/1989 έχει αντικατασταθεί από το Π.∆. 410/95. 

 

 



 

 
Β) Συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής 
  Η Σ.Ε. συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, µία φορά το µήνα. 
Ο πρόεδρος καλεί επίσης τη Σ.Ε. σε συνεδρίαση όταν το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον των µελών της 
µε γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν (άρθρο 108 παρ. 1και 2 Π.∆. 
410/95). 
      Η πρόσκληση για συνεδρίαση περιέχει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και επιδίδεται µε απόδειξη 
στα µέλη της Σχολικής Επιτροπής τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. 
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση µπορεί να επιδοθεί την ίδια µέρα της συνεδρίασης. Πριν 
από τη συζήτηση η Σ.Ε. αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων. Η έλλειψη πρόσκλησης ή η 
πληµµελής πρόσκληση δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της συνεδρίασης, εάν το µέλος που δεν 
προσκλήθηκε ή δεν προσκλήθηκε νόµιµα παρίσταται στη συνεδρίαση (άρθρα 94 παρ. 2-3 και 119 Π.∆. 
410/95). 
      Η Σ.Ε. έχει απαρτία εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθµού των µελών της. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι 
από τους απόντες. 
Αν, µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Σ.Ε. δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη 
πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις µόνο για τα θέµατα που είναι γραµµένα στην αρχική ηµερήσια διάταξη, 
εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των 
µελών του. 
Στην πρόσκληση πρέπει να υπενθυµίζεται αυτή η δυνατότητα (άρθρα 95 και 119 π.δ. 410/95). 
     Η Σχολική Επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις της µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν 
υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του 
προέδρου. 
Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων είναι ο ακέραιος αριθµός που είναι αµέσως µεγαλύτερος από το ένα 
δεύτερο του αριθµού τους (άρθρα 95 παρ. 5 και 119 Π.∆. 410/95). 
      Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο 
αριθµείται, µονογράφεται και θεωρείται από τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής (άρθρα 198 παρ. 1 και 
203 παρ. 5 Π.∆. 410/95, άρθρο 11 παρ. 27 Ν. 2503/97, ΦΕΚ 107/Α). 
Τα πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις της Σχ. Επιτροπής και η γνώµη της µειοψηφίας, 
υπογράφονται από όλα τα µέλη που συµµετείχαν στη συνεδρίαση. 
Οι πληρωµές όλων των δαπανών της Σ.Ε. ενεργούνται υπό του προέδρου ή του αναπληρωτή του ή από 
µέλος της Σ.Ε. που έχει οριστεί από τον πρόεδρο. 
Την ευθύνη όµως για την οικονοµική διαχείριση εξακολουθεί πάντα να την έχει ο πρόεδρος της Σ.Ε. 
     Η Σχολική Επιτροπή επειδή αποτελεί δηµοτικό ή κοινοτικό νοµικό πρόσωπο συνεδριάζει όπως το 
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα (άρθρ. 95 Π.∆. 410/95), εκτός αν για 
λειτουργικούς λόγους έχει οριστεί άλλος χώρος (π.χ. σχολείο) για τις συνεδριάσεις της Σ.Ε. 
 
 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Σύµφωνα µε την από 12/9/2000 Υπουργική Απόφαση, Αρ. Πρωτ. Γ2/3181, σε κάθε Λύκειο και Τ.Ε.Ε. 

συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης, η οποία αποτελείται από τους 

εξής: 

- Το ∆ιευθυντή του σχολείου. 

- ∆ύο εκπαιδευτικούς που ορίζονται από τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων. 

- Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. 

- Έναν εκπρόσωπο του ∆εκαπενταµελούς Συµβουλίου των Μαθητών.  

 

Με δεδοµένο ότι τα µαθήµατα της Π.∆.Σ. ξεκινούν από 20 Σεπτεµβρίου, η επιτροπή στην πρώτη 

συνεδρίασή της που θα πρέπει να γίνει πριν την πιο πάνω ηµεροµηνία, αποφασίζει αν θα υλοποιηθεί το 

πρόγραµµα στη σχολική τους µονάδα και προτείνει τον σχεδιαστή αξιολόγησης του προγράµµατος. 

 

Η επιλογή των µαθητών και των καθηγητών, µονίµων και αναπληρωτών, που θα συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα της Π.∆.Σ., γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης κάθε Λυκείου και Τ.Ε.Ε.Ο σχεδιαστής 

αξιολόγησης διαµορφώνει το πρόγραµµα της Π.∆.Σ. µε βάση τις προτάσεις της επιτροπής 

παρακολούθησης. 

 

Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, προκειµένου να παρακολουθεί και να αξιολογεί την πορεία και την 

απόδοση της παρεχόµενης Π.∆.Σ. 

 

Αν το σχολείο δεν διαθέτει αρκετές αίθουσες για να στεγάσει την Π.∆.Σ., µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

άλλες κοντινού σχολείου ή να ενοικιαστούν κατάλληλοι χώροι εκτός σχολείου. 

  

Επίσης, οι µαθητές µπορούν να παρακολουθούν µέχρι 12 ώρες προγράµµατα της Π.∆.Σ., στο δικό τους ή 

σε άλλο σχολείο. Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να καταθέτουν στο άλλο σχολείο σχετική βεβαίωση από 

το σχολείο φοίτησής τους, ότι δεν παρακολουθούν και εκεί το ίδιο πρόγραµµα Π.∆.Σ.    

  

  

 

 

 

 

 


