
 
 

 
 

 

 

ύλλογοι Γονϋων: μοχλού διεκδύκηςησ και προϊςπιςησ τησ δημόςιασ, 

δωρεϊν και ενιαύασ παιδεύασ προσ όφελοσ των παιδιών μασ ςτο παρόν 

και ςτο μϋλλον.  Ο θεςμικόσ τουσ ρόλοσ και η ςχϋςη τουσ με τουσ φορεύσ 
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

A’ μϋροσ 

 Φαιρετιςμόσ από την Πρόεδρο του Δ τησ Ένωςησ Γονϋων 

 Η ανϊγκη κινητοπούηςησ του γονεώκού κινόματοσ 

 Ο ρόλοσ και τα όρια ενόσ ςυλλόγου Γονϋων  

 Οι αρχαιρεςύεσ και η ανϊγκη ςυμμετοχόσ  

 Σο ςυμβούλιο ςχολικόσ κοινότητασ και το ςχολικό ςυμβούλιο  

 Η ιεραρχύα ςτη ςχολικό κοινότητα 

 Η  Ένωςη Γονϋων ωσ Δευτεροβϊθμιο όργανο  

Β’ Μϋροσ 

 Οι ςχολικϋσ επιτροπϋσ  

 Η Δημοτικό Επιτροπό Παιδεύασ (ΔΕΠ) 

Γ’ Μϋροσ 

 Εργολαβύεσ, επιςκευϋσ και ςυντηρόςεισ ςχολεύων  

 Παραχωρόςεισ χώρων   

 Ανταποδοτικό τϋλοσ Υόρου Ηλεκτροδοτούμενων Φώρων (ΥΗΦ)  

 χολικού τροχονόμοι  

 Καθαρύςτριεσ – Σραπεζοκόμοι  

 Δραςτηριότητεσ ςυλλόγων  

 Υορολογικϋσ υποχρεώςεισ   

Κλεύςιμο τησ Ημερύδασ 

 Η παγύδα που κρύβει ο εθελοντιςμόσ  

 Οι κοινού ςτόχοι και οι διεκδικόςεισ πανελλαδικϊ 

 Η ανϊγκη ςτόριξησ των ςυλλόγων και η ενεργό ςυμμετοχό των γονϋων. 
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Φαιρετιςμόσ  

Ειςήγηςη: Aύρα Μπαςακίδου-Καράμπελα, Πρόεδροσ τησ Ένωςησ Γονέων  

Κηρύςςοντασ την ϋναρξη των εργαςιών τησ Ημερύδασ μασ με θϋμα : «Η γνώςη εύναι 

η δύναμό μασ» θϋλω, εκ μϋρουσ του Διοικητικού υμβουλύου, να ευχαριςτόςω 

όλουσ για τη ςυμμετοχό τουσ ςόμερα. Η ςημερινό ημερύδα δεν θα μπορούςε να 

πραγματοποιηθεύ εϊν τα μϋλη του Δ δεν εργϊζονταν ςυςτηματικϊ για να 

προετοιμϊςουν τισ ςχετικϋσ ειςηγόςεισ. Ιδιαύτερα όμωσ πρϋπει να τονύςουμε την 

ςημαντικότατη ςυνειςφορϊ των μελών του Δ.. κ.κ. Ηλϋκτρασ ωτηρϊκου που εύχε 

την ευθύνη για την όλη διοργϊνωςη, πύρου Καμινϊρη, Μαύρησ Ριζκ-Καρακατςϊνη 

και Εύησ Φατζοπούλου.  

Διοργανώςαμε την ςημερινό ημερύδα γιατύ εκτιμόςαμε ότι πρϋπει να καλύψουμε 

την ανϊγκη που εύναι υπαρκτό λόγω τησ πολυπλοκότητασ και τησ ποικιλύασ των 

θεμϊτων που αςχολεύται μύα οργϊνωςη γονϋων. Ανϊγκη που εντεύνεται από τη 

ςημαντικό ανανϋωςη των μελών ςτουσ υλλόγουσ και την Ένωςη Γονϋων που θα 

ςυντελεςτεύ, μιασ και φϋτοσ αποχωρεύ μεγϊλοσ αριθμόσ ςτελεχών του γονεώκού 

κινόματοσ ςτην Αγύα Παραςκευό, ςτελϋχη που ϋχουν ςυμπυκνωμϋνη γνώςη και 

εμπειρύα. Υυςικϊ, η εμπειρύα δεν μεταδύδεται, μϋροσ τησ γνώςησ όμωσ μπορεύ να 

μεταδοθεύ.  Επιπλϋον, η ανϊγκη αυτό εκφρϊςτηκε και από νϋα μϋλη μασ ςτη Γενικό 

υνϋλευςη του Μαρτύου του 2014. 

Εκτόσ τησ ανϊγκησ, μϋςα από αυτό την ημερύδα θϋλουμε να αναδεύξουμε το γεγονόσ 

ότι η εποχό των διεκδικόςεων που ςτηρύζονται ςτα «θϋλω» ό ςτα «πρϋπει» ϋχει 

περϊςει. 

Πιςτεύουμε ότι κϊθε διεκδύκηςό μασ για να ϋχει αποτϋλεςμα οφεύλει να ςτηρύζεται 

ςε επιχειρόματα 

-για να πεύθουμε τουσ γονεύσ που εύναι ιδιαύτερα επιφυλακτικού ό ιδιωτεύουν 

-για να διεκδικούμε αυτό που θϋλουμε από αυτόν που κϊθε φορϊ πρϋπει να το 

διεκδικούμε  

-για να ςτηρύζουμε με προτϊςεισ τισ διεκδικόςεισ μασ αναιρώντασ τισ 

προςχηματικϋσ αρνόςεισ 

-για να αποκαλύπτουμε ϊμεςα και με λογικϊ επιχειρόματα ποιοσ εν τϋλει φταύει 

Έχουμε την πεπούθηςη ότι η ςτόριξη των επιχειρημϊτων απαιτεύ την χρόςη 

κϊποιων «εργαλεύων».  
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Σο πρώτο «εργαλεύο» εύναι η «ψυχό»  που θα μπορούςε να περιγραφεύ με τα 

παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ: πϊθοσ, θϊρροσ, αποφαςιςτικότητα, εντιμότητα, 

διαφύλαξη τησ αξιοπρϋπειασ προςωπικόσ και ςυλλογικόσ, ζωντϊνια, επαφό με την 

πραγματικότητα και με το κοινωνικό περιβϊλλον 

Σο δεύτερο «εργαλεύο» εύναι το «μυαλό» που θα μπορούςε να περιγραφεύ με την 

αξιοπούηςη τησ πληροφόρηςησ, τησ διαςταύρωςησ , τησ εμβϊθυνςησ  με μελϋτη, με 

την ςύγκριςη των δεδομϋνων και επιλογό αυτών που κϊθε φορϊ ςτηρύζει τα 

«θϋλω», την επύκληςη τησ λογικόσ, την ςαφόνεια ςτη διατύπωςη. 

όμερα θα ςτοχεύςουμε ςτο «μυαλό». Θα προςπαθόςουμε να καλύψουμε το 

μϋροσ τησ «πληροφόρηςησ» μϋςω των ειςηγόςεων και του οπτικού υλικού.  

Με τισ ερωτόςεισ που θα τεθούν και τισ απαντόςεισ που θα προςπαθόςουμε να 

δώςουμε καθώσ και το υλικό που θα ςασ διανεύμουμε ηλεκτρονικϊ θα 

προςπαθόςουμε να καλύψουμε και το μϋροσ τησ «διαςταύρωςησ». 

Σα υπόλοιπα εύναι  δικό ςασ, καθημερινό και ςε βϊθοσ χρόνου δουλειϊ, όπου πϊντα 

θα εύμαςτε δύπλα ςασ για να ςασ βοηθϊμε, όμωσ τη δουλειϊ πρϋπει να την 

κϊνετε εςεύσ οι ύδιοι ο καθϋνασ προςωπικϊ και τα Διοικητικϊ ςασ υμβούλια 

ςυλλογικϊ. 
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Η ανϊγκη κινητοπούηςησ του γονεώκού 
κινόματοσ 

Ειςήγηςη: Αντώνησ Παπάζογλου, Αντιπρόεδροσ τησ Ένωςησ Γονέων  

ε μύα περύοδο ιδιαύτερα δύςκολη για να βρουν τρόπο ϋκφραςησ οι 

ςυλλογικότητεσ, μϋςα ςε ςυνθόκεσ αντύξοεσ με το ύδιο το ςύςτημα να επιβϊλει ϋνα 

κλύμα που μόνο τη δρϊςη και τη λειτουργύα τουσ δεν ευνοεύ, το γονεώκό κύνημα, 

πρϋπει να βρει απαντόςεισ αλλϊ και τρόπουσ να δημιουργόςει ςυνθόκεσ 

ανϊπτυξησ με πολύπλευρη λειτουργύα και δρϊςεισ. 

το ερώτημα αν αυτό εύναι ρομαντιςμόσ ό ιδεοληψύα, ϋρχεται να απαντόςει η 

ύδια η πραγματικότητα που εκφρϊζεται μϋςα από τη καθημερινότητα που 

βιώνουμε ςόμερα οι γονεύσ αλλϊ και τα παιδιϊ μασ. 

Οι προςδοκύεσ για ϋνα εκπαιδευτικό ςύςτημα που ςτο κϋντρο θα εύναι ο 

μαθητόσ και οι ανϊγκεσ του, ϋνα εκπαιδευτικό ςύςτημα που η οργϊνωςη, οι δομϋσ 

του και αυτό που παρϊγει θα εύναι για την κοινωνύα μασ εργαλεύο πολύπλευρησ 

γνώςησ, ανϊπτυξησ, προόδου και πολιτιςμού, γύνεται όλο και περιςςότερο ϋνα 

μακρινό ϊπιαςτο όνειρο.  

Με όχημα την διαχρονικό υποχρηματοδότηςη και πρόςχημα τισ 

δημοςιονομικϋσ δυςκολύεσ, διαπιςτώνουμε μοιραύα την ολομϋτωπη επύθεςη ςε 

όλα τα επύπεδα τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ μϋςα από την οπούα ςαφϋςτατα 

επιδιώκεται η αλλαγό του χαρακτόρα τησ παιδεύασ. Όπωσ όλα τα δημόςια 

κοινωνικϊ αγαθϊ που αντιμετωπύζονται με όρουσ ελεύθερησ αγορϊσ (κόςτοσ – 

όφελοσ) παύουν να υπηρετούν τον ϊνθρωπο και τισ ανϊγκεσ του. Η μόρφωςη από 

δικαύωμα μεταλλϊςςεται ςε δυνατότητα που εύτε υπϊρχει εύτε όχι. 

Η γνώςη, με την ϋννοια τησ όςο το δυνατό πιο ςφαιρικόσ ορθολογικόσ και 

επιςτημονικόσ μόρφωςησ τησ νϋασ γενιϊσ, που θα την καθιςτϊ ικανό να 

διαπραγματεύεται να διεκδικεύ και να παύζει ρόλο ςτην διαμόρφωςη του 

προςανατολιςμού τησ ανϊπτυξησ, αντικαθύςταται από την ελεγχόμενη και 

κατευθυνόμενη μιςό-ειδύκευςη και ϊρα χωρύσ ρόλο και δικαιώματα . 

 Αυτό  όμωσ δεν εύναι μονόδρομοσ ούτε μπορούμε να αποδεχτούμε ότι  εύναι το 

μϋλλον για τα παιδιϊ μασ. Οι γονεύσ ϋχουμε χρϋοσ, και αυτό ύςωσ εύναι 

μονόδρομοσ για εμϊσ, να υπεραςπιςτούμε τισ αξύεσ τησ δημόςιασ Παιδεύασ 

και εντϋλει το μϋλλον των παιδιών μασ. Αυτό  εύναι μια διαδικαςύα που ξεφεύγει 

από τα ςτενϊ όρια τησ οικογϋνειασ, ξεφεύγει από τισ ατομικϋσ λύςεισ και την 
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προςωπικό αγανϊκτηςη ό την ςιωπηλό διαμαρτυρύα του καναπϋ. Εύναι μια 

διαδικαςύα που περνϊει ςτισ αξύεσ μιασ ςταθερϊ ςυνεπούσ ςτϊςησ, αντύςταςησ, 

ακόμα και ςύγκρουςησ όταν χρειϊζεται, προκειμϋνου η διαρκόσ ταύτιςη με ιδανικϊ 

μϋςα από μύα ομϊδα με ςυγκεκριμϋνη αποςτολό και κουλτούρα να μασ κϊνει να 

αιςθανθούμε ότι το εύροσ των επιλογών μασ μεγαλώνει.  

Έτςι,  ςόμερα όςο ποτϋ ϊλλοτε, εύναι αναγκαιότητα η εναςχόληςη με την 

καθημερινότητα των παιδιών μασ ςτο ςχολεύο τουσ και ϊρα η 

δραςτηριοπούηςό μασ και η ςυςπεύρωςη, το δυνϊμωμα των ςυλλόγων 

γονϋων. Οι ςύλλογοι αν το θελόςουν μπορούν να μπουν ςτο επύκεντρο τησ 

τοπικόσ κοινωνύασ. Να γύνουν φορεύσ πλούςιου προβληματιςμού, 

ανταλλαγόσ απόψεων και παρϊδειγμα ςυνθϋςεων. Η ενότητα, απαραύτητο 

ςυςτατικό του γονεώκού κινόματοσ, εύναι δεδομϋνη γιατύ ςτηρύζεται ςτη βϊςη των 

κοινών προβλημϊτων. Ο προςανατολιςμόσ ςταθερϊ υπϋρ τησ υπερϊςπιςησ 

τησ ενιαύασ, δημόςιασ και δωρεϊν εκπαύδευςησ. Η ςυμμετοχό, που εύναι 

ζητούμενο, μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςα από τη δρϊςη και τα γεγονότα που θα 

δημιουργούν οι ύλλογοι: -Με τακτικϋσ ςυγκεντρώςεισ και ςυζητόςεισ εφ’ όλησ τησ 

ύλησ ό θεματικϋσ. -Με παρεμβϊςεισ και αιτόματα τεκμηριωμϋνα, όπου θα δϋνουμε 

το μικρό, το καθημερινό με την αιτύα που γεννϊει το πρόβλημα. Αν δεν αναδεύξουμε, 

για παρϊδειγμα, τι φταύει για  τα κενϊ ςτα ςχολεύα, πώσ θα απαιτόςουμε να μην 

υπϊρχουν; Αν δεν αναδεύξουμε γιατύ δεν υπϊρχουν καθαρύςτριεσ ό ςχολικού 

φύλακεσ  κατϊ την διϊρκεια των μαθημϊτων, πώσ θα διεκδικόςουμε καθαρϊ 

ςχολεύα, προώπόθεςη για την υγεύα, την αναβϊθμιςη τησ αιςθητικόσ και την 

προςταςύα των παιδιών μασ; 

Εϊν δε ςυνειδητοποιόςουμε τισ ευθύνεσ τησ κεντρικόσ διούκηςησ για την 

αδυναμύα που πολλϋσ φορϋσ δεύχνει ο Δόμοσ να εύναι ϊμεςα αποτελεςματικόσ ςε 

παρεμβϊςεισ τεχνικού χαρακτόρα ό επαρκούσ χρηματοδότηςησ, πώσ θα 

παρεμβαύνουμε ουςιαςτικϊ για να αλλϊξει ςυνολικϊ ο τρόποσ που αντιμετωπύζεται 

η παιδεύα ςτην χώρα μασ; 

Δεν πρϋπει να υποτιμούμε κανϋνα αύτημα. Σα αξιολογούμε, τα ιεραρχούμε και 

τα εντϊςςουμε ςτο πρόγραμμα δρϊςησ, απαιτώντασ  ϊμεςα ό μακροπρόθεςμα την 

αντιμετώπιςό τουσ ςτην πρϊξη. Γνωρύζουμε πλϋον από την εμπειρύα του γονεώκού 

κινόματοσ ότι για όλα μπορεύ να βρεθεύ λύςη αρκεύ να υπϊρχει βούληςη ό 

δυναμικϋσ κινητοποιόςεισ. (π.χ. παρϋμβαςη για ΥΗΦ). 

  Διαμορφώνουμε αιτόματα  που θα απευθύνουμε προσ τουσ ιθύνοντεσ 

(Διευθύνςεισ ςχολεύων & Εκπαύδευςησ, Τπουργεύο, Δόμο) όπου, εξαντλώντασ τον 

δημιουργικό διϊλογο, θα δύνουμε τη ςκυτϊλη ςε πιο δυναμικϋσ λύςεισ 
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κινητοποιώντασ τα μϋλη μασ. Σισ μορφϋσ παρϋμβαςησ μπορούμε να τισ επιλϋγουμε 

και να τισ αποφαςύζουμε ςυλλογικϊ ςε κϊθε ςύλλογο ό ςε ςυνεργαςύα με ϊλλουσ 

ςυλλόγουσ, με ςυντονιςτό την Ένωςη. 

Ο ςυντονιςμόσ και η αλληλεγγύη μεταξύ των ςυλλόγων εύναι απαραύτητη 

προώπόθεςη για την επιτυχύα. Σο πρόβλημα ενόσ ςχολεύου εύναι πρόβλημα όλων 

των ςχολεύων τησ πόλησ. Η επύλυςό του, εκτόσ από την αποτελεςματικότητα που 

την ϋχει ανϊγκη το γονεώκό κύνημα, εύναι και επϋνδυςη για το μϋλλον όλων των 

ςχολεύων και ϋχουμε πλούςια εμπειρύα ςτην πόλη μασ από ςυντονιςμϋνη δρϊςη και 

παρεμβϊςεισ με τουσ ύδιουσ τουσ γονεύσ πρωταγωνιςτϋσ. 

Η πραγματικό δύναμη δεν εύναι «το καλό Δ.. των 7 ό των 9 μελών». Η 

πραγματικό δύναμη πηγϊζει από την κινητοπούηςη των ύδιων των γονϋων-

μελών του υλλόγου που εθελοντικϊ θα μπουν ςτη διαδικαςύα με αγωνιςτικό 

διϊθεςη και αυταπϊρνηςη. ε αυτό θα τουσ εμπνεύςει ο ύδιοσ ο ύλλογοσ με τη 

λειτουργύα και τη δρϊςη του. Οι ςύλλογοι ενημερώνουν τουσ γονεύσ (απαραύτητη 

προώπόθεςη για την ευαιςθητοπούηςό τουσ) καλλιεργούν τισ αξύεσ τησ 

ςυλλογικότητασ, τησ αλληλεγγύησ (αντιμετωπύζοντασ τισ ςυνϋπειεσ τησ 

ανθρωπιςτικόσ κρύςησ που πλόττει την κοινωνύα), του ςεβαςμού ςτη 

διαφορετικότητα αλλϊ και τησ αγωνιςτικόσ ςυλλογικόσ δρϊςησ. Η διοργϊνωςη 

Πολιτιςτικών, καλλιτεχνικών και κοινωνικών  εκδηλώςεων βοηθϊει ςτην ςύςφιξη 

των ςχϋςεων των μελών και εδραιώνει την ςυνεργαςύα και την εμπιςτοςύνη ςτην 

ςχολικό κοινότητα. υμμϊχουσ μασ ςε αυτό μπορούμε και πρϋπει να ϋχουμε τουσ 

εκπαιδευτικούσ ςτην βϊςη τησ αντιμετώπιςησ των κοινών προβλημϊτων με 

οριοθϋτηςη και ςεβαςμό ςτο ρόλο του καθϋνα, αλλϊ κοινό ςτόχο την προςταςύα 

και αναβϊθμιςη τησ Δημόςιασ Παιδεύασ .  

 Και επειδό το ζότημα τησ παιδεύασ δεν αφορϊ μόνο τουσ γονεύσ εύναι ςτο χϋρι 

μασ να γύνει υπόθεςη όλησ τησ κοινωνύασ. Με ςυνεργαςύα και ςυνεννόηςη με 

ϊλλουσ φορεύσ τησ πόλησ, με κοινϋσ εκδηλώςεισ και δρϊςεισ. Οι πολύτεσ κϊθε 

γειτονιϊσ πρϋπει να λϋνε «το ςχολεύο μασ» και αυτό ϋμπρακτα να αποτυπώνεται 

ςτην κοινωνύα. Έτςι, παύζοντασ το ρόλο του ςαν δημόςια περιουςύα, 

προςτατευμϋνο από κϊθε απόπειρα εμπορικόσ ό εμπορευματικόσ χρόςησ,  

φυλαςςόμενο και φωτιζόμενο, να γύνει  τόποσ ςυνϊντηςησ, καλλιτεχνικόσ 

δημιουργύασ και παραγωγόσ πολιτιςμού, αθλητιςμού, ελεύθερου παιχνιδιού και  

ζωντανόσ επικοινωνύασ  πρώτα και κύρια για τα παιδιϊ μασ,  τουσ ςυλλόγουσ 

γονϋων και για όλουσ τουσ πολύτεσ τησ πόλησ μασ . 
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Ο ρόλοσ και τα όρια ενόσ ςυλλόγου Γονϋων  

Ειςήγηςη: Μαίρη Ριζκ-Καρακατςάνη, Μέλοσ Δ τησ Ένωςησ Γονέων  

Ο Νόμοσ 1566/30-9-1985 που αναφϋρεται ςτη δομό και λειτουργύα τησ 

πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ προβλϋπει ότι: «οι γονεύσ των 

μαθητών κϊθε δημόςιου ςχολεύου ςυγκροτούν ϋνα ύλλογο Γονϋων, που 

φϋρει την επωνυμύα του ςχολεύου και ςυμμετϋχουν αυτοδικαύωσ ςε αυτόν» 

(ϊρθρο 53, παρ. 2). Όλοι οι γονεύσ ό κηδεμόνεσ που ϋχουν παιδιϊ ςτο ςχολεύο 

αποτελούν τη Γενικό υνϋλευςη του υλλόγου, η οπούα εκλϋγει κϊθε δύο χρόνια το 

7μελϋσ Διοικητικό υμβούλιο του. Σο Δ.. υλοποιεύ τισ αποφϊςεισ των Γενικών 

υνελεύςεων, εκπροςωπεύ τουσ γονεύσ και φροντύζει για τη δραςτηριοπούηςη τουσ 

και την ενημϋρωςη τουσ. Προςπαθεύ να δημιουργεύ ςυνθόκεσ ςυμμετοχόσ και 

ϋκφραςησ όλων των γονϋων. Η ςυμμετοχό όμωσ, και η δραςτηριοπούηςη του κϊθε 

γονϋα, αφού οι ςυνθόκεσ υπϊρχουν, εύναι πλϋον ατομικό του ευθύνη.  

Με καλό Θϋληςη, χεδιαςμό, υνεργαςύα όλων των φορϋων τησ χολικόσ 

Κοινότητασ και Προτεραιότητα ςτην ικανοπούηςη όλων των δικαιωμϊτων των 

μαθητών, το ςχολεύο μπορεύ να αλλϊξει και να γύνει ΦΟΛΕΙΟ. 

 

Η αδιαφορύα ςκοτώνει την ψυχό μασ! 

     Πόςο εύκολο εύναι τελικϊ να αδιαφορεύσ; Πόςο ϋχει περϊςει ςαν ςυμπεριφορϊ 

ςτην καθημερινότητα μασ; ημεύα των καιρών; Όχι! Δεν θϋλω να το πιςτϋψω! 

Πιςτεύω ςτον ϊνθρωπο και ςτην δύναμη του. Κλειςτόκαμε ςτο καβούκι μασ 

ενδιαφερόμενοι μόνο για το ςπύτι μασ, την οικογϋνεια μασ. Όμωσ ςτην 

πραγματικότητα αποκλεύεται να μην επηρεαςτούμε από τα προβλόματα των γύρω 

μασ. Σρανό απόδειξη, η ςημερινό παγκόςμια κρύςη. Ντόμινο τελικϊ αποδεύχτηκε ότι 

εύναι η ζωό μασ. Μόπωσ όμωσ ακόμα και αν, ϋνα μόνο τουβλϊκι αντιςταθεύ, 

μπορεύ να ανακοπεύ η πορεύα του ντόμινο; 

Η ενεργόσ ςυμμετοχό εμϊσ των γονϋων ςτα δρώμενα του ςχολεύου ό ακόμα και 

του Δόμου μασ, παραδειγματύζει τα παιδιϊ μασ ςτο να εύναι ενεργού πολύτεσ. 

Αναπτύςςουν το αύςθημα κοινωνικόσ ευθύνησ, τησ ςυνεργαςύασ, του εθελοντιςμού, 

τησ ςυμμετοχόσ, τησ κοινωνικότητασ γενικότερα. Σο κυριότερο: μαθαύνουν να 

κρύνουν, να αναλαμβϊνουν πρωτοβουλύεσ, να ϋχουν δημιουργικό ςκϋψη, να ϋχουν 

αντύληψη τησ πραγματικότητασ. Σα παιδιϊ ϋχουν τη δύναμη και το όνειρο να 

παλϋψουν για κϊτι καλύτερο . 
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Ποιοσ ο ρόλοσ του υλλόγου Γονϋων; 

 Πρωταρχικόσ λοιπόν ςτόχοσ, εύναι η αναβαθμιςμϋνη ΔΗΜΟΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑ για τουσ μαθητϋσ τησ Πρωτοβϊθμιασ και τησ Δευτεροβϊθμιασ 

Εκπαύδευςησ. Όπλα του: η ςύνθεςη των απόψεων, η ςυλλογικότητα, η προβολό και 

η διεκδύκηςη με κϊθε νόμιμο τρόπο των αιτημϊτων που βοηθούν την 

πραγματοπούηςη αυτού του ςτόχου. 

     Η πολύχρονη παρουςύα των υλλόγων Γονϋων μϋςα ςτα ςχολεύα και ιδιαύτερα 

εκεύ όπου υπϊρχει μεγϊλη ςυμμετοχό, ϋχει δώςει δεύγματα ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ μεταξύ Εκπαιδευτικών, Γονϋων και Μαθητών, με ςημαντικϊ 

αποτελϋςματα ςτην καλό λειτουργύα των ςχολεύων. 

 ΕΠΑΓΡΤΠΝΕΙ ςυνεχώσ για θϋματα και προβλόματα 

 ΠΕΡΙΥΡΟΤΡΙΗ των ςχολεύων,  ΑΥΑΛΕΙΑ και ΚΣΗΡΙΑΚΗ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΘΗΙΑ και ςυμβϊλλει ςτην προώθηςη αυτών, όπου και όποτε 

χρειϊζεται. 

 Με πρωτοβουλύα των υλλόγων Γονϋων λειτουργούν τμόματα 

επιμόρφωςησ, πολιτιςτικϊ, αθλητικϊ, δημιουργικόσ απαςχόληςησ και 

οργανώνονται  εκδηλώςεισ και ημερύδεσ που αναδεικνύουν την ποιότητα 

τησ ςχολικόσ και τοπικόσ ζωόσ. 

 υμμετϋχει  ΙΟΣΙΜΑ ςτη λόψη αποφϊςεων,  που αφορούν την  οργϊ-

νωςη και λειτουργύα του ςχολεύου, ςυμμετϋχοντασ με τον εκλεγμϋνο 

εκπρόςωπό του ςτο  «υμβουλύο χολικόσ Κοινότητασ» (ΥΕΚ318/2011) 

Απόφαςη 8440/24-02-2011 του Τπ. Εςωτερικών. 

 Ο ύλλογοσ ςτα πλαύςια τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ϋχει και ϋναν 

ϊλλο ςημαντικό ρόλο. Πρϋπει να εύναι ο θεματοφύλακασ των δικαιωμϊτων 

των μαθητών του ςχολεύου αφού αυτού δεν μπορούν ό δεν προβλϋπεται να 

μπορούν να εκφραςτούν. 

      Οι ςπουδαιότεροι από τουσ ςτόχουσ που αναλαμβϊνουν να υπηρετόςουν οι 

ύλλογοι  Γονϋων εύναι η επαγρύπνηςη τησ ςυνεχούσ προαγωγόσ, τησ 

βελτύωςησ και αναβϊθμιςησ τησ εκπαύδευςησ των νϋων ςτο ςχολεύο, αλλϊ 

και η ςυμβολό τουσ ςτην αντιμετώπιςη διαφόρων προβλημϊτων που 

διαρκώσ προκύπτουν ς’ αυτό, και λόγω τησ αναγκαςτικόσ ςυμβύωςησ των 

μαθητών. Σο μϋγεθοσ επιτυχύασ τουσ εξαρτϊται, κατϊ κύριο λόγο, απ’ το βαθμό 
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ςυνεργαςύασ διδϊςκοντα-διδαςκόμενου (εκπαιδευτικού-μαθητό) και φυςικϊ του 

γονϋα, όπου ο ρόλοσ του εύναι  ςημαντικόσ και η ςυμβολό του ςτη ςχολικό ζωό 

καταλυτικόσ ςημαςύασ. Εδώ να τονύςω, πωσ τα όρια και η τόρηςό τουσ εύναι εξύςου 

ςημαντικϊ και απαραύτητα, δεν πρϋπει να παρεμβαύνει ο γονϋασ ςτην εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα και ςτουσ τρόπουσ λειτουργύασ και εφαρμογόσ τησ, παρϊ μόνον όταν 

ςυντρϋχουν πολύ ςοβαρού λόγοι (παραβατικό ςυμπεριφορϊ εκπαιδευτικού, 

ακαταλληλότητα ό αδυναμύα εξαςκόςεωσ τησ διδακτικόσ ιδιότητασ). ε μια τϋτοια 

περύπτωςη, υπϊρχει ςυγκεκριμϋνο πρωτόκολλο διαδικαςιών που πρϋπει να 

ακολουθηθεύ, ςε ςυνεργαςύα με την Ένωςη Γονϋων και την Δ/νςη του ςχολεύου. 

Όπωσ όμωσ, δεν πρϋπει να παρεμβαύνει, κατϊ τον ύδιο τρόπο δεν επιτρϋπεται ηθικϊ 

και πρακτικϊ να υπερβαύνει τησ δικαιοδοςύασ του ςε ζόλο και προςφορϊ,  υπϋρ  δε 

κϊποιου προςωπικού οφϋλουσ, προσ τον ύδιο ό το παιδύ του, ςτο πρόςωπο κϊποιου 

εκπαιδευτικού ό ακόμα αυτού του/τησ Δ/ντό-ντιασ!  

  Ο ρόλοσ μασ εύναι ςυγκεκριμϋνοσ και το ϋργο μασ πολύτιμο. Θεωρώ ότι οι γονεύσ 

που εύμαςτε δύπλα ςτα παιδιϊ μασ, πρϋπει πϊντα να εύμαςτε και δύπλα ςτο ςχολεύο. 

Σο ςχολεύο δεν εύναι ϋνα «δημόςιο κτόριο» ό κϊτι ξϋνο, εύναι το ςπύτι μασ.  

Αναλογιζόμενη  ότι τα παιδιϊ μου, όταν δεν κοιμούνται, ζουν το μιςό χρόνο τησ 

ημϋρασ τουσ ςτο ςπύτι και το υπόλοιπο μιςό ςτο ςχολεύο, θεωρώ ότι το καθόκον 

μου ωσ γονϋα δεν «εξαντλεύται» ςτο ςπύτι  και δεν μπορώ να καταλϊβω την 

εγκληματικό αδιαφορύα, όςων αδιαφορούν για όςα βιώνουν τα παιδιϊ ςτο ςχολεύο. 

 Ο ύλλογοσ Γονϋων δεν εύναι ϋνα ςωματεύο (πολιτιςτικό, αθλητικό ό 

περιβαλλοντικό), που χρειϊζεται την υποςτόριξη κϊποιου φορϋα, ενδεχομϋνωσ του 

Δόμου ό όποιου ϊλλου, με την  διϊθεςη επιχορόγηςησ ό ϊλλησ βοόθειασ. Ο ύλλογοσ 

Γονϋων πρϋπει να υποςτηρύζεται από τουσ ύδιουσ τουσ γονεύσ γιατύ η προςπϊθεια 

αυτό δεν εύναι ατομικό αλλϊ ςυλλογικό. Για να μπορούν να τον δϋχονται ωσ ιςότιμο 

ομιλητό, πρϋπει να ϋχει δυναμικό και πολυπληθό παρουςύα, ώςτε να γύνεται 

ςεβαςτόσ και υπολογύςιμοσ. 

 Οι ύλλογοι Γονϋων δεν πρϋπει να εύναι,  ούτε φερϋφωνα, ούτε «οχόματα» 

προςωπικών ό ϊλλων φιλοδοξιών. Η παρουςύα μασ εύναι νομικϊ κατοχυρωμϋνη με 

ςκοπό να  αξιοποιόςουμε το δικαύωμα αυτοδιαχεύριςησ, ελϋγχου και προώθηςησ 

λύςεων για την αντιμετώπιςη των προβλημϊτων που βιώνουν τα παιδιϊ μασ αλλϊ 

και εμεύσ οι ύδιοι ςτο ςχολεύο και ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα.  
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Οι αρχαιρεςύεσ και η ανϊγκη ςυμμετοχόσ  

Ειςήγηςη: Aύρα Μπαςακίδου-Καράμπελα, Πρόεδροσ τησ Ένωςησ Γονέων  

την διαδικαςύα αρχαιρεςιών ςε ςυλλόγουσ γονϋων και Ένωςη για όλουσ μασ το 

ζητούμενο εύναι ϋνα: Η όςο το δυνατόν μεγαλύτερη ςυμμετοχό των γονϋων. Αυτό 

επιτυγχϊνεται μόνο με την ςταθερό λειτουργύα του υλλόγου Γονϋων το 

προηγούμενο διϊςτημα. Παρϊ τισ ϋντονεσ κοινωνικϋσ δυςκολύεσ που 

αντιμετωπύζουμε λόγω τησ ιδιώτευςησ του κόςμου και τησ επιλογόσ του για 

ατομικϋσ λύςεισ, εμεύσ δύνουμε την μϊχη να ςτηρύξουν τον ύλλογο Γονϋων. Η 

δυςκολύα που ο νόμοσ ϋχει, για νομιμοπούηςη των εκλογών με τη ςυμμετοχό 

γονϋων τουλϊχιςτον του 1/3 των μαθητών, για εμϊσ μετατρϋπεται ςε «όπλο» για 

να μαζικοποιόςουμε τισ εκλογϋσ μασ. 

το πληροφοριακό υλικό που θα ςασ ςταλεύ ηλεκτρονικϊ θα υπϊρχουν όλεσ οι 

απαραύτητεσ πληροφορύεσ για τισ διαδικαςύεσ. όμερα θα ςταθούμε ςτα βαςικϊ 

βόματα ώςτε οι εκλογϋσ να γύνουν ϋτςι, που κανϋνασ να μην μπορεύ να 

αμφιςβητόςει το αποτϋλεςμα. 

Η δομό και η λειτουργύα των Οργϊνων των Γονϋων διϋπονται από το ϊρθρο 53 

του 1566/30-9-1985,  το ϊρθρο 2 του Ν. 2621/98 και τησ υπουργικόσ απόφαςησ 

Δ4/662/23.12.98 

ΙΔΡΤΗ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΕΩΝ 

Όπου δεν ϋχει ιδρυθεύ ύλλογοσ, φροντύζουμε για την ύδρυςη, με βϊςη τον αςτικό 

κώδικα: 

ύλλογοσ γονϋων ιδρύεται ςε κϊθε ςχολικό μονϊδα. υςτεγαζόμενα ςχολεύα 

δεν μπορεύ να ϋχουν ενιαύο ςύλλογο, εκτόσ από τα ςχολεύα που λειτουργούν ενιαύα 

με απόφαςη του Τπουργεύου Παιδεύασ. 

Για την ύδρυςη ςυλλόγου γονϋων χρειϊζονται το λιγότερο 21 γονεύσ, οι οπούοι ςε  

γενικό ςυνϋλευςη  θα αποφαςύςουν για το καταςτατικό του και θα εκλϋξουν  

προςωρινό διούκηςη. Aκολουθώντασ όλεσ τισ νόμιμεσ διαδικαςύεσ, μόλισ 

τελεςιδικόςει η απόφαςη για την εγγραφό του ςυλλόγου ςτο πρωτοδικεύο, η 

προςωρινό διούκηςη φροντύζει ώςτε να γύνουν αρχαιρεςύεσ ςύμφωνα με την 

Τπουργικό απόφαςη Δ4/662/23.12.98 & τον Ν. 2621/98 και μϋςα ςτα χρονικϊ 

πλαύςια που αυτόσ ορύζει. 

http://www.syllogos1dim.gr/PDFs/nomos1566-85.pdf
https://docs.google.com/file/d/1mnTTbzXfx0M68TeyIz8OUHr19HfC4-IkI53ph2hOWccj3SvT9_JAylaLFvFR/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1FH8PgUXUF6XADja3MB5JedN9El1FBLOOWnHYydvciKALIj13I8BGc8jDgTvP/edit
http://edu.klimaka.gr/nomothesia/symvulia-epitropes/1700-syllogos-gonewn-kwdikopoihsh-nomothesias.html
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ε περύπτωςη που δεν ϋχει ιδρυθεύ οργϊνωςη γονϋων ό υπϊρχει καταςτατικό αλλϊ 

δεν ϋχει ςυςταθεύ ςύλλογοσ, τότε τη ςύγκληςη – και μόνο – τησ Γενικόσ υνϋλευςησ 

του υλλόγου Γονϋων ϋχει υποχρϋωςη να ςυγκαλϋςει ο οικεύοσ Διευθυντόσ τησ 

χολικόσ Μονϊδασ.  

Έδρα του ςυλλόγου γονϋων εύναι το ςχολεύο.  

ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ 

Η Γενικό υνϋλευςη (Γ..) των μελών του υλλόγου αποτελεύται από όλουσ τουσ 

γονεύσ των μαθητών κϊθε ςχολεύου και από κηδεμόνεσ οι οπούοι ϋχουν οριςτεύ με 

δικαςτικό απόφαςη. 

τισ Γενικϋσ υνελεύςεισ δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμϋνα μϋλη, αλλϊ 

όλοι οι γονεύσ, οι οπούοι ακόμα και κατϊ την ϋναρξη των εργαςιών τησ, μετϊ την 

εκπλόρωςη των υποχρεώςεών τουσ, μπορεύ να γύνουν μϋλη του ςυλλόγου και να 

υποβϊλλουν υποψηφιότητα εκλογόσ ςτα όργανα που προβλϋπονται. 

Οι Γενικϋσ υνελεύςεισ ςυγκαλούνται ςύμφωνα με όςα ορύζονται από το 

Καταςτατικό. 

Η απαρτύα ςτη Γ.. ορύζεται από το Καταςτατικό. Σο ςύνηθεσ εύναι ότι απαρτύα 

ϋχουμε με το 1/3 των ταμειακϊ  εντϊξει μελών, αλλϊ, εϊν δεν υπϊρχει απαρτύα, 

καλεύται ςυνϋλευςη για την επόμενη εβδομϊδα (2η προςπϊθεια) όπου υπϊρχει 

απαρτύα όςοι κι αν εύναι οι παρόντεσ. 

Όργανα Διούκηςησ των υλλόγων Γονϋων εύναι η Γενικό υνϋλευςη και το 

Διοικητικό υμβούλιο ενώ όργανο ελϋγχου του Διοικητικού υμβουλύου εύναι η 

Ελεγκτικό Επιτροπό. 

ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ  ΠΟΤ ΕΚΛΕΓΟΝΣΑΙ 

 Για το ύλλογο Γονϋων: το Δ του υλλόγου, o εκπρόςωποσ για το ςυμβούλιο 

ςχολικόσ κοινότητασ  και οι εκπρόςωποι ςτην Ένωςη υλλόγων Γονϋων 

 

ΘΗΣΕΙΑ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Η θητεύα των Οργϊνων και των εκπροςώπων, ς’ όλα τα επύπεδα, εύναι για 

δύο (2) χρόνια. 

Η θητεύα των μελών των Οργϊνων των υλλόγων Γονϋων, καθώσ και των 

εκπροςώπων τουσ λόγει αυτοδικαύωσ, ςε περύπτωςη που τα τϋκνα τουσ δεν 

φοιτούν πλϋον ςτη χολικό Μονϊδα, οπότε αντικαθύςτανται από τουσ 

http://edu.klimaka.gr/nomothesia/symvulia-epitropes/1700-syllogos-gonewn-kwdikopoihsh-nomothesias.html
http://edu.klimaka.gr/nomothesia/symvulia-epitropes/1700-syllogos-gonewn-kwdikopoihsh-nomothesias.html
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αναπληρωματικούσ. Ο εκλεγμϋνοσ αντιπρόςωποσ  ςτην Ένωςη παραμϋνει 

μϋχρι τισ επόμενεσ εκλογϋσ εφ’ όςον ϋχει παιδύ που φοιτϊ ςε δημόςιο ςχολεύο 

του Δόμου. Αν ο γονϋασ δεν ϋχει πλϋον παιδύ μαθητό, αυτόσ αυτοδύκαια 

αποχωρεύ από όλα τα όργανα των γονϋων. 

ΦΡΟΝΟ ΑΡΦΑΙΡΕΙΩΝ 

Οι οργανώςεισ γονϋων, ς’ όλα τα επύπεδα, διεξϊγουν τισ εκλογικϋσ 

διαδικαςύεσ - ςύμφωνα με το Νόμο 2621/98 - εντόσ των παρακϊτω 

προθεςμιών: 

o Για τουσ υλλόγουσ Γονϋων: Από επτϋμβρη μϋχρι και 31/12 κϊθε 

ζυγού ϋτουσ 

o Για τισ Ενώςεισ Γονϋων: Από 1 Ιανουαρύου μϋχρι τϋλοσ 

Υεβρουαρύου του επόμενου  μονού ϋτουσ 

Οι προθεςμύεσ αυτϋσ πρϋπει να τηρούνται ώςτε να υπϊρχει ςυνϋχεια και 

εναρμόνιςη με την εκπροςώπηςη των γονϋων ςτισ οργανώςεισ των 

επόμενων βαθμύδων. 

ε περύπτωςη που οι ημερομηνύεσ αυτϋσ δεν τηρηθούν επακριβώσ και 

μετατεθούν επ’ ολύγον, οι οργανώςεισ αυτϋσ ϋχουν τη δυνατότητα να 

ςτεύλουν εκπροςώπουσ τουσ ςτισ υπερκεύμενεσ οργανώςεισ, μόνο εφόςον οι 

αρχαιρεςύεσ τουσ πραγματοποιηθούν πριν από τη Γενικό υνϋλευςη τησ 

υπερκεύμενησ οργϊνωςησ και εφόςον κατατεθούν τα νομιμοποιητικϊ τουσ 

ϋγγραφα. 

Η μεύωςη του ςυνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού υμβουλύου 

μιασ οργϊνωςησ γονϋων, εξαιτύασ παραιτόςεωσ κϊποιων μελών ό 

απομϊκρυνςόσ τουσ για ϊλλο λόγο, δε ςυνιςτϊ ϋλλειψη διοικόςεωσ, εϊν ο 

αριθμόσ των μελών που απομϋνουν (μετϊ και την πρόςκληςη των 

αναπληρωματικών μελών) αρκεύ για το ςχηματιςμό απαρτύασ, όπωσ αυτό 

προβλϋπεται από το καταςτατικό και κατϊ ςυνϋπεια το Διοικητικό 

υμβούλιο μπορεύ να ςυνεχύςει κανονικϊ τη θητεύα του. 

ε περύπτωςη που δεν υπϊρχει απαρτύα, πρϋπει να ςυγκληθεύ Γενικό 

υνϋλευςη για την εκλογό νϋασ Διούκηςησ και ελεγκτικόσ επιτροπόσ. 

Αν υπϊρχουν ελλεύψεισ, εκλϋγονται και οι εκπρόςωποι τησ οργϊνωςησ που 

προβλϋπονται από το καταςτατικό τησ και το νόμο. 

Για να εξαςφαλιςτεύ, όμωσ, η ςυνϋχεια και η εναρμόνιςη με την 

εκπροςώπηςη των γονϋων ςτισ παραπϊνω βαθμύδεσ, η θητεύα του οργϊνου 
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αυτού, καθώσ και των εκπροςώπων του δεν θα εύναι διετόσ (θα εύναι μόνο 

για το εναπομεύναν διϊςτημα τησ θητεύασ του προηγούμενου Διοικητικού 

υμβουλύου και των εκπροςώπων) και θα πρϋπει να γύνουν εκ νϋου εκλογϋσ 

ςτισ προβλεπόμενεσ από το Νόμο ημερομηνύεσ.  

ΑΡΦΑΙΡΕΙΕ 

 Δικαύωμα να εκλϋγουν και να εκλϋγονται, ϋχουν όλοι οι γονεύσ  

 Κϊθε γονϋασ ϋχει μύα ψόφο, ανεξϊρτητα πόςα παιδιϊ ϋχει ςτη χολικό 

Μονϊδα που λειτουργεύ ο ύλλογοσ. 

 Δεν ψηφύζει κϊποιοσ γονϋασ αντύ ϊλλου με εξουςιοδότηςη. 

 Οι ενόλικοι μαθητϋσ δεν εκπροςωπούνται από τουσ γονεύσ τουσ  και δεν 

λαμβϊνονται υπόψη για τον υπολογιςμό του 1/3. 

 Οι αρχαιρεςύεσ διενεργούνται από την Εφορευτικό Επιτροπό που εκλϋγεται 

με μυςτικό ψηφοφορύα από τη Γ.. 

Σα Όργανα του υλλόγου και οι Εκπρόςωποι ςτο υμβούλιο χολικόσ Κοινότητασ 

και ςτην Ένωςη, εκλϋγονται με μυςτικό ψηφοφορύα 

Οι εκλογϋσ μπορούν να γύνουν με το ςύςτημα τησ απλόσ αναλογικόσ, υπό την 

προώπόθεςη  ότι ςτισ εκλογϋσ κατατύθενται περιςςότερα του ενόσ ψηφοδϋλτια . 

την περύπτωςη αυτό οι ςταυρού προτύμηςησ ανϋρχονται μϋχρι τον αριθμό των 

εκλεγομϋνων, ςε κϊθε όργανο.  

Όταν οι εκλογϋσ γύνονται με ενιαύο ψηφοδϋλτιο (πλειοψηφικό εκλογικό ςύςτημα), 

όλοι οι υποψόφιοι γρϊφονται με απόλυτη αλφαβητικό ςειρϊ. τισ εκλογϋσ με ενιαύο 

ψηφοδϋλτιο, μπορούν να μπουν ςταυρού προτύμηςησ, μϋχρι το ςαρϊντα τοισ εκατό 

(40%) των εκλεγομϋνων ςε κϊθε αξύωμα. Εφόςον το 40% των εκλεγομϋνων  

αντιςτοιχεύ ςε δεκαδικό αριθμό,  ςτρογγυλοποιεύται ςτην πληςιϋςτερη μονϊδα (για 

5μελό διοικητικϊ ςυμβούλια ϋωσ 2 ςταυρού, για 7μελό ϋωσ 3, για 9μελό ϋωσ 4)  

Η ςταυροδότηςη για τουσ εκπροςώπουσ ςτην Ένωςη Γονϋων, ςτο ενιαύο 

ψηφοδϋλτιο, ϋχει ωσ εξόσ: Τποθϋτουμε ότι ςτισ εκλογϋσ εκπροςωπούνται όλοι οι 

μαθητϋσ του ςχολεύου (π.χ. 300), τότε θα εκλϋγονταν 10 εκπρόςωποι (1/30 

μαθητϋσ). Σο 40% του 10 εύναι 4 και επομϋνωσ μπαύνουν μϋχρι 4 ςταυρού. 

Για να θεωρεύται νόμιμη η εκπροςώπηςη του υλλόγου ςτα προβλεπόμενα από το 

Νόμο Όργανα (υμβούλιο χολικόσ Κοινότητασ και Ένωςη υλλόγων Γονϋων), θα 

πρϋπει, ςτισ αρχαιρεςύεσ εκλογόσ των Οργϊνων του υλλόγου, να πϊρουν μϋροσ 
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γονεύσ που εκπροςωπούν τουλϊχιςτον το ϋνα τρύτο (1/3) των μαθητών τισ 

χολικόσ Μονϊδασ που λειτουργεύ ο ύλλογοσ. 

ε περύπτωςη που ςτισ αρχαιρεςύεσ, δεν επιτυγχϊνεται η ςυμμετοχό γονϋων που να 

εκπροςωπούν το ϋνα τρύτο (1/3) των μαθητών, οι εκλογϋσ επαναλαμβϊνονται 

μϋχρι δύο φορϋσ, με τισ ύδιεσ προώποθϋςεισ. Εϊν δεν επιτευχθεύ η προβλεπόμενη 

απαρτύα, θεωρεύται ότι τα Όργανα του υλλόγου εκλϋγονται νομύμωσ, δεν μπορούν 

όμωσ να μετϋχουν ςτην Ένωςη Γονϋων. 

Σο Δ.. μπορεύ να αποφαςύςει την επαναπροκόρυξη εκλογών για την επύτευξη των 

προώποθϋςεων απαρτύασ (1/3), εντόσ των νομύμων προθεςμιών. 

Σο μϋτρο για την εκλογό εκπροςώπων των υλλόγων ςτισ Ενώςεισ Γονϋων και 

Κηδεμόνων, εύναι ϋνασ (1) εκπρόςωποσ, ανϊ τριϊντα (30) μαθητϋσ, των οπούων οι 

γονεύσ πόραν μϋροσ ςτισ αρχαιρεςύεσ εκλογόσ των Οργϊνων του υλλόγου. ε 

περύπτωςη υπολούπου από δεκαπϋντε (15) και πϊνω,  εκλϋγεται ϋνασ (1) ακόμη 

εκπρόςωποσ. ε υλλόγουσ που οι ψηφύςαντεσ εκπροςωπούν λιγότερουσ των 

τριϊντα (30) μαθητών, εκλϋγεται ϋνασ (1) εκπρόςωποσ. 

Αν κϊποιοσ γονϋασ ϋχει εκλεγεύ εκπρόςωποσ από 2 ςυλλόγουσ ςτην Ένωςη Γονϋων 

, δεν μπορεύ να ψηφύςει 2 φορϋσ (ό παραιτεύται και καταλαμβϊνει ϊλλοσ τη θϋςη 

του ό δεν ψηφύζει δυο φορϋσ). Σο ύδιο ιςχύει και για όποιον εύναι εκλεγμϋνοσ 

εκπρόςωποσ ςτην Ομοςπονδύα από 2 Ενώςεισ κ.ο.κ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΑΡΦΑΙΡΕΙΩΝ 

Σο Διοικητικό υμβούλιο του ςυλλόγου γονϋων ανακοινώνει εγγρϊφωσ: 

1. τη Διεύθυνςη τησ χολικόσ Μονϊδασ, τα πρακτικϊ νομιμοπούηςησ των 
αρχαιρεςιών, (αντύγραφο πρακτικού αρχαιρεςιών Εφορευτικόσ Επιτροπόσ, 
ςτο οπούο θα φαύνονται οι εκλεγμϋνοι και οι αναπληρωτϋσ τουσ ςε κϊθε 
όργανο, κατϊςταςη ψηφιςϊντων ενυπόγραφη, καθώσ και κατϊςταςη 
κατανομόσ των αξιωμϊτων ςτο Δ..), όλα επικυρωμϋνα. τα πρακτικϊ θα 
πρϋπει να αναγρϊφεται ο αριθμόσ των μαθητών που εκπροςωπόθηκαν από 
τουσ γονεύσ τουσ κατϊ  τισ εκλογϋσ, ώςτε να εύναι εφικτόσ και ο υπολογιςμόσ 
και ο ϋλεγχοσ περύ του ορθού υπολογιςμού των εκπροςώπων ςε κϊθε 
πρωτοβϊθμια και υπερκεύμενη οργϊνωςη . Η Διεύθυνςη υπογρϊφει το 
πρακτικό τησ Εφορευτικόσ Επιτροπόσ βεβαιώνοντασ τον ςυνολικό αριθμό 
μαθητών του ςχολεύου και το πρακτικό αυτό κατατύθεται ςτην Ένωςη 
Γονϋων, όπωσ επύςησ και όλα τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ.  

http://edu.klimaka.gr/nomothesia/symvulia-epitropes/1700-syllogos-gonewn-kwdikopoihsh-nomothesias.html
http://edu.klimaka.gr/nomothesia/symvulia-epitropes/1700-syllogos-gonewn-kwdikopoihsh-nomothesias.html
http://edu.klimaka.gr/nomothesia/symvulia-epitropes/1700-syllogos-gonewn-kwdikopoihsh-nomothesias.html


w w w . e n o s i g o n e o n a g i a s p a r a s k e v i s . w o r d p r e s s . c o m  

Σο ςυμβούλιο ςχολικόσ κοινότητασ  

Ειςήγηςη: Ηλέκτρα ωτηράκου, Μέλοσ Δ τησ Ένωςησ Γονέων  

Μετϊ την κατϊργηςη των ςχολικών επιτροπών ανϊ ςχολικό μονϊδα , οι οπούεσ 

διαχειρύζονταν τα οικονομικϊ και αποφϊςιζαν για τισ εργαςύεσ ό τισ αγορϋσ που 

απαιτούνταν ςε κϊθε ςχολεύο, και τη μετατροπό τουσ ςε ενιαύεσ χολικϋσ 

Επιτροπϋσ ανϊ βαθμύδα Εκπαύδευςησ, θεςπύςτηκαν και τα υμβούλια χολικόσ 

Κοινότητασ. 

Σο υμβούλιο χολικόσ Κοινότητασ διαπιςτώνει τισ ανϊγκεσ και τα προβλόματα 

που δημιουργούνται ςτη λειτουργύα του ςχολεύου ό του ςχολικού ςυγκροτόματοσ 

και διατυπώνει ςχετικϋσ προτϊςεισ ςτην οικεύα χολικό Επιτροπό για την καλύτερη 

ςτόριξη τησ λειτουργύασ τουσ. 

Η ενεργοπούηςη του υμβουλύου γύνεται με απόφαςη τησ οικεύασ χολικόσ 

Επιτροπόσ, μετϊ από αύτημα του διευθυντό του ςχολεύου ςτην οπούα αναφϋρονται 

τα μϋλη του,  ςε δόμουσ όπου υπϊρχουν πϊνω από δύο ςχολικϋσ μονϊδεσ ό 

ςχολικϊ ςυγκροτόματα ανϊ βαθμύδα,  και  αποτελεύται από 3 ϋωσ 5 μϋλη. 

το υμβούλιο ςυμμετϋχουν οπωςδόποτε ο διευθυντόσ ςχολεύου ωσ πρόεδροσ, 

τουλϊχιςτον ϋνασ εκπρόςωποσ γονϋων, τουλϊχιςτον ϋνασ εκπρόςωποσ του 

ςυλλόγου διδαςκόντων, και τουλϊχιςτον ϋνασ εκπρόςωποσ των μαθητικών 

κοινοτότων για τα ςχολεύα τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. 

Ο Διευθυντόσ που ςυμμετϋχει ςτο «υμβούλιο χολικόσ Κοινότητασ» 

διαχειρύζεται το ποςό που τύθεται ςτη διϊθεςη του για την αντιμετώπιςη 

λειτουργικών αναγκών των ςχολικών μονϊδων. 

Εύναι απαραύτητη η ενεργοπούηςη των υμβουλύων χολικόσ Κοινότητασ ςε 

κϊθε ςχολικό μονϊδα ώςτε να μπορεύ και ο ύλλογοσ Γονϋων να ϋχει ενεργό 

ρόλο και να παρεμβαύνει με ουςιαςτικϋσ προτϊςεισ ςχετικϊ  με τισ ανϊγκεσ 

τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 

ε καμύα περύπτωςη δεν πρϋπει να ςυγχϋουμε το υμβούλιο χολικόσ 

Κοινότητασ με το χολικό υμβούλιο. 
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Σο ςχολικό ςυμβούλιο 

Ειςήγηςη: Ηλέκτρα ωτηράκου, Μέλοσ Δ  τησ Ένωςησ Γονέων  

το ςχολικό ςυμβούλιο ςυμμετϋχει ο Διευθυντόσ του ςχολεύου, ο ύλλογοσ 

Διδαςκόντων, το Δ του υλλόγου Γονϋων, εκπρόςωποι των μαθητών για τα 

ςχολεύα τησ Β’θμιασ Εκπαύδευςησ και ϋνασ εκπρόςωποσ από το Δόμο. 

το ςχολικό ςυμβούλιο ςυζητούνται θϋματα που ϋχουν να κϊνουν με τη λειτουργύα 

αλλϊ και τα προβλόματα τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Όλα τα ςυμμετϋχοντα μϋλη 

εκφρϊζουν τισ απόψεισ τουσ και λαμβϊνουν κοινϋσ αποφϊςεισ για την καλύτερη 

λειτουργύα τησ ςχολικόσ μονϊδασ ςτα πλαύςια τησ κοινόσ τουσ πορεύασ. 

Σο χολικό υμβούλιο ςυνεδριϊζει (κατϊ το ϊρθρο 2 του Ν.2821/98) 

υποχρεωτικϊ 3 φορϋσ ανϊ διδακτικό ϋτοσ (το πρώτο 10ημερο κϊθε 

τριμόνου) και ϋκτακτα όποτε το ζητόςει ο Διευθυντόσ ό 2 φορεύσ που 

ςυμμετϋχουν ς’αυτό. 

Ο πρόεδροσ διορύζει ϋνα από τα μϋλη του ςυμβουλύου ωσ γραμματϋα για την τόρηςη 

πρακτικών, τα οπούα ακολούθωσ θα πρϋπει να υπογρϊφονται από όλα τα μϋλη. 

Σο χολικό ςυμβούλιο ςυγκαλεύται με πρόςκληςη από τον Πρόεδρο όπου 

αναφϋρονται όλα τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ και η οπούα επιδύδεται ςτα 

μϋλη 3 τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν τη ςυνεδρύαςη.  
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Η ιεραρχύα ςτη ςχολικό κοινότητα 
Ειςήγηςη: Γιάννησ Νικολουδάκησ, Σαμίασ Δ τησ Ένωςησ Γονέων  

Η ςχολικό κοινότητα όπωσ κϊθε οργανωμϋνη κοινωνύα ϋχει ςυγκεκριμϋνη ιεραρχύα. 

τη βϊςη τησ βρύςκονται οι μαθητϋσ οι οπούοι αποτελούν και το βαςικό πληθυςμό 

τησ ςχολικόσ κοινότητασ. 

Ο κύριοσ δϊςκαλοσ κϊθε τϊξησ για τα δημοτικϊ ό ο υπεύθυνοσ τμόματοσ για τα 

ςχολεύα τησ Β’θμιασ εύναι υπεύθυνοσ για τα όςα ςυμβαύνουν ςτο τμόμα του και ςε 

αυτόν θα πρϋπει να αναφϋρεται καταρχϊσ ο μαθητόσ ό ο γονιόσ, όταν υπϊρχει 

κϊποιο θϋμα. 

Ο ύλλογοσ Διδαςκόντων, ο οπούοσ πραγματοποιεύ ςυχνϋσ ςυνελεύςεισ, ςυζητϊει 

και παύρνει αποφϊςεισ πϊνω ςε παιδαγωγικϊ θϋματα αλλϊ και ςε περιςτατικϊ που 

προκύπτουν ςτο ςχολεύο. 

Ο Διευθυντόσ εύναι η κεφαλό κϊθε ςχολικόσ μονϊδασ. Έχει την πλόρη ευθύνη για 

όςα ςυμβαύνουν ςε αυτόν. Εύναι ο κύριοσ υπεύθυνοσ απϋναντι ςε τρύτουσ και εύναι 

εκεύνοσ που εκπροςωπεύ το ςχολεύο όπου χρειϊζεται. 

Οι χολικού ςύμβουλοι ϋχουν την ευθύνη τησ επιςτημονικόσ και παιδαγωγικόσ 

καθοδόγηςησ και υποςτόριξησ των εκπαιδευτικών τησ περιφϋρειασ τουσ ό τησ 

ειδικότητασ που εκπροςωπούν. Ενθαρρύνουν κϊθε προςπϊθεια για επιςτημονικό 

ϋρευνα ςτο χώρο τησ Εκπαύδευςησ και ςυμμετϋχουν ςτην αξιολόγηςη του 

εκπαιδευτικού ϋργου και των εκπαιδευτικών των ςχολεύων τησ περιοχόσ τουσ. 

Οι κατηγορύεσ χολικών υμβούλων εύναι διϊφορεσ: Τπϊρχουν διαφορετικού 

ςχολικού ςύμβουλοι ανϊ ειδικότητα ςτην Β’θμια ενώ ςτην Α’θμια υπϊρχουν ειδικόσ 

αγωγόσ, δημοτικόσ εκπαύδευςησ και προςχολικόσ αγωγόσ. 

 Οι χολικού ύμβουλοι Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ϋχουν την αρμοδιότητα τησ 

παιδαγωγικόσ καθοδόγηςησ προγραμμϊτων ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ ό ϊλλων 

καινοτόμων προγραμμϊτων αντιςταθμιςτικού χαρακτόρα τα οπούα εφαρμόζονται 

ςτα ςχολεύα ευθύνησ τουσ. 

Οι χολικού ύμβουλοι Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ϋχουν την αρμοδιότητα τησ 

καθοδόγηςησ τησ Ενιςχυτικόσ Διδαςκαλύασ (Ε.Δ.), η οπούα εφαρμόζεται ςτα 

Γυμνϊςια και τησ Πρόςθετησ Διδακτικόσ τόριξησ (Π.Δ..), η οπούα εφαρμόζεται 

ςτα Ενιαύα Λύκεια και Σ.Ε.Ε. ςτα μαθόματα τησ ειδικότητϊσ τουσ.  

 Οι χολικού ύμβουλοι υπϊγονται ςτην οικεύα Περιφερειακό Διεύθυνςη 

Εκπαύδευςησ.  
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Οι Διευθυντϋσ τησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ϋχουν τη 

γενικό ευθύνη τησ διούκηςησ και του ελϋγχου λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων 

τησ εκπαιδευτικόσ περιφϋρειασ ευθύνησ τουσ. Εποπτεύουν, ελϋγχουν, ςυντονύζουν 

και καθοδηγούν τη λειτουργύα των Γραφεύων Εκπαύδευςησ, των Γραφεύων Σεχνι-

κόσ - Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Υυςικόσ Αγωγόσ, καθώσ και τη λειτουργύα 

των ςχολικών μονϊδων τησ ευθύνησ τουσ. 

υμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα τησ αξιολόγηςησ, όπωσ ορύζεται από την κεύμενη 

νομοθεςύα Εύναι διοικητικού και πειθαρχικού προώςτϊμενοι των Προώςταμϋνων 

Γραφεύων και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλόλων που υπϊγονται ςτη 

Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ. 

Μετϋχουν ςτα Περιφερειακϊ Τπηρεςιακϊ υμβούλια και ςτισ νομαρχιακϋσ 

επιτροπϋσ και ςυγκροτούν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ επιτροπϋσ εξετϊςεων και 

παρακολούθηςησ - ςυντονιςμού διδακτϋασ ύλησ. 

Παρϋχουν οδηγύεσ ςτουσ Διευθυντϋσ των ςχολικών μονϊδων ςχετικϊ με τη 

διούκηςη και λειτουργύα των ςχολεύων. Αναλαμβϊνουν πρωτοβουλύεσ για 

καινοτόμεσ δρϊςεισ και αξιοπούηςη των νϋων τεχνολογιών ςτην εκπαύδευςη, 

αντιμετωπύζουν ενδεχόμενα κρύςιμα προβλόματα, επιλύουν διαφορϋσ, ςυμβϊλλουν 

ςτη ςύνθεςη ιδεών και απόψεων και αύρουν αμφιβολύεσ και αμφιςβητόςεισ. 

Ενεργούν γενικότερα με γνώμονα την αρχό ότι η διούκηςη τησ Εκπαύδευςησ πρϋπει 

να αςκεύται όχι μόνο με την εφαρμογό νομικών διατϊξεων και επιςτημονικών 

αρχών αλλϊ με ανθρώπινο πρόςωπο για την εξυπηρϋτηςη των πολιτών και τησ 

κοινωνύασ. 

Οι Περιφερειακού Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ υπϊγονται ςτον Τπουργό Εθνικόσ 

Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. τη περιοχό τησ ευθύνησ τουσ αςκούν τισ αρμο-

διότητεσ τισ οπούεσ εκχωρεύ εκϊςτοτε ο Τπουργόσ Εθνικόσ Παιδεύασ και Θρη-

ςκευμϊτων. Διαχειρύζονται την εκπαιδευτικό πολιτικό, ειςηγούνται ςτον Τπουργό 

για όλα τα θϋματα τησ αρμοδιότητϊσ τουσ και ϋχουν την ευθύνη τησ ςύνδεςησ των 

περιφερειακών υπηρεςιών τησ εκπαύδευςησ με τισ αντύςτοιχεσ κεντρικϋσ υπηρεςύεσ 

και τα όργανα προγραμματιςμού, αξιολόγηςησ και ϋρευνασ του Τπουργεύου 

Εθνικόσ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, όπωσ το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο (Π.Ι.), το 

Κϋντρο Εκπαιδευτικόσ Έρευνασ (Κ.Ε.Ε), τον Οργανιςμό Επιμόρφωςησ 

Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), τον Οργανιςμό χολικών κτηρύων (Ο..Κ.) κ.λ.π. 

Ο Τπουργόσ Εθνικόσ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων εύναι το ανώτερο μϋλοσ ςτην 

ιεραρχύα τησ ςχολικόσ κοινότητασ και ο κύριοσ διαχειριςτόσ και υπεύθυνοσ για τα 

θϋματα παιδεύασ ςτη χώρα μασ.  
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Ο ρόλοσ τησ Ένωςησ υλλόγων Γονϋων  
(η καρδιά και ο νουσ των υλλόγων Γονέων) 

Ειςήγηςη: Γιώργοσ Κρητικίδησ, Μέλοσ  Δ τησ Ένωςησ Γονέων  

Πρωταρχικόσ τόχοσ για την Ένωςη Γονϋων αποτελεύ η  ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑ για τουσ μαθητϋσ τησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. Η 

ςύνθεςη των απόψεων, η ςυλλογικότητα, η προβολό και η διεκδύκηςη με κϊθε 

νόμιμο τρόπο των αιτημϊτων εύναι τα όπλα για την πραγματοπούηςη αυτού του 

ςτόχου. 

κοπόσ τησ εύναι η προβολό των προβλημϊτων των ςχολεύων του Δόμου  και 

ο ςυντονιςμόσ τησ δρϊςησ όλων για την λύςη τουσ.    

Ο  ρόλοσ τησ Ένωςησ Γονϋων εύναι δύπλα ςτουσ υλλόγουσ - Μϋλη τησ, παρϋχοντασ 

ςε αυτούσ την  αρωγό και καθοδόγηςη τησ για να αντιμετωπύςουν τα όποια 

προβλόματα ϋχουν ςτα ςχολεύα τουσ. τηρύζει και δεν υποκαθιςτϊ το ϋργο του 

θεςμοθετημϋνου οργϊνου όπωσ αυτό του υλλόγου Γονϋων.  

Ειδικότερα ο ρόλοσ τησ Ένωςησ Γονϋων εύναι και:  

 Η μελϋτη και προβολό των προβλημϊτων των χολεύων του Δόμου και ο 

ςυντονιςμόσ τησ δρϊςησ όλων των υλλόγων Γονϋων και Κηδεμόνων με 

ςτόχο την επύλυςη αυτών εύτε ςε ςυνολικό επύπεδο εύτε ανϊ εκπαιδευτικό 

μονϊδα, ανϊλογα με το παρουςιαζόμενο πρόβλημα. 

 Οι παραςτϊςεισ και η υποβολό υπομνημϊτων ςτουσ αρμόδιουσ για την 

ενημϋρωςό τουσ και τη λύςη των προβλημϊτων, καθώσ και η χρόςη κϊθε 

μϋςου δημοςιότητασ  

 Η ςυμμετοχό τησ Ένωςησ ςτισ Δημοτικϋσ Επιτροπϋσ επεξεργαςύασ και 

αποφϊςεων για τα προβλόματα τησ παιδεύασ και η ςυμμετοχό των υλλόγων 

Γονϋων ςτα όργανα διούκηςησ των χολεύων. 

 Η ανϊπτυξη ςτενόσ ςυνεργαςύασ με γονεύσ, μαθητϋσ, εκπαιδευτικούσ, Σοπικό 

Αυτοδιούκηςη και μαζικούσ φορεύσ (Πολιτιςτικού, Αθλητικού, Σοπικού, 

Εκπαιδευτικούσ κ.ϊ). 

 

 Η προώθηςη και η ανϊπτυξη κοινών πολιτιςτικών και αθλητικών 

δραςτηριοτότων των χολεύων του Δόμου ςε ςυνεργαςύα με την Σοπικό 

Αυτοδιούκηςη. 
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Η ενημϋρωςη γονϋων και κηδεμόνων για τα ζητόματα τησ Εκπαύδευςησ και η 

δραςτηριοπούηςό τουσ για την επύτευξη των ςκοπών τησ Ένωςησ. (Έκδοςη 

ϋντυπου υλικού, οργϊνωςη διαλϋξεων, ομιλιών, ςυγκεντρώςεων και ϊλλων 

εκδηλώςεων). 
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Οι ςχολικϋσ επιτροπϋσ 

Ειςήγηςη: πύροσ Καμινάρησ,  Ειδικόσ Γραμματέασ τησ Ένωςησ Γονέων & Εκπρόςωποσ 

ςτη χολική Επιτροπή τησ Β’θμιασ  

Η ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Ιςτορικϊ θα ςασ πω ότι εύναι μια αλλαγό που ϋφεραν ο  Καλλικρατικόσ νόμοσ. 

υγκεκριμϋνα ςυγχωνεύτηκαν οι ςχολικϋσ επιτροπϋσ που προβλϋπονταν  από μια 

για κϊθε ςχολικό ςυγκρότημα με πρόεδρο οριζόμενο από το Δημοτικό υμβούλιο 

και μϋλη τουσ διευθυντϋσ των ςχολεύων ου ςχολικού ςυγκροτόματοσ, εκπροςώπουσ 

των υλλόγων Γονϋων και δημότεσ,  ςε δύο για όλα τα ςχολεύα του Δόμου .  

ΥΕΚ 318/2011 αρθ. 8440 

 αρθ.5 του ν.1894 /1990(ΥΕΚ110Α 

Ν. 1566/85 ϊρθρο 53 παρ.1 και 2 

 Γνωμ. Ν..Κ. 315/93   κλπ 

13172/24.3.1995 (ΥΕΚ217 Β΄) 

 

ΕΡΓΟ ΣΩΝ ΦΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 Έργο κϊθε .Ε. εύναι η διαχεύριςη των πιςτώςεων που τησ διατύθενται για την 

κϊλυψη 

 των δαπανών λειτουργύασ των αντύςτοιχων ςχολεύων (θϋρμανςησ, φωτι-

ςμού, ύδρευςησ, τηλεφώνου, αποχϋτευςησ, αγορϊσ αναλώςιμων υλικών κλπ ) 

 αμοιβόσ  καθαριςτριών  

 εκτϋλεςησ ϋργων για την επιςκευό και ςυντόρηςη των αντύςτοιχων 

ςχολεύων καθώσ και κϊποιων ειδών του εξοπλιςμού τουσ 

 Επύςησ, ειςηγεύται ςτισ αντύςτοιχεσ διευθύνςεισ Πρωτοβϊθμιασ και 

Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ για τον εφοδιαςμό από τον Ο..Κ. των 

αντύςτοιχων ςχολεύων με ϋπιπλα και εξοπλιςτικϊ εύδη και από το 

ΤΠ.Ε.Π.Θ. με βιβλύα για τισ αντύςτοιχεσ ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ 

 Διαχειρύζεται ϋςοδα από την ενδεχόμενη εκμετϊλλευςη των ςχολικών 

κυλικεύων 

 Διαθϋτει τα διδακτόρια  για χρόςεισ κοινόσ ωφϋλειασ  

 Λαμβϊνει κϊθε ϊλλο μϋτρο που κρύνεται αναγκαύο για τη ςτόριξη τησ 

διοικητικόσ λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων.  
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΙΣΩΕΩΝ 

Για την κατανομό των εγκεκριμϋνων πιςτώςεων ςτα ςχολεύα η Ε για την 

κϊλυψη των αναγκών των ςχολικών μονϊδων λαμβϊνει υπόψη τησ  τον 

αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των τμημϊτων, των αιθουςών 

διδαςκαλύασ, τη λειτουργύα γυμναςτηρύων, των αιθουςών πολλαπλών 

χρόςεων, εργαςτηρύων, βιβλιοθηκών κ.λ.π., την παλαιότητα των κτιρύων, 

καθώσ και τισ ειδικότερεσ ανϊγκεσ των ςχολικών μονϊδων. 

ΚΑΘΕ ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΟΛΑ ΣΑ ΦΟΛΕΙΑ ΣΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΗ . 

Άρα ϋχουμε : 

•Πρωτοβϊθμια ςχολικό επιτροπό   ( νηπιαγωγεύα- δημοτικϊ)  

•Δευτεροβϊθμια ςχολικό επιτροπό (γυμνϊςια – λύκεια)  

 

ΤΝΘΕΗ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Η .Ε. αποτελεύται από 15 μϋλη, τα οπούα μαζύ με τουσ αναπληρωτϋσ τουσ 

ορύζονται από το δημοτικό ςυμβούλιο. Με την ύδια απόφαςη του δημοτικού 

ςυμβουλύου ορύζονται ο πρόεδροσ, ο αντιπρόεδροσ καθώσ και τα 

υπόλοιπα μϋλη τησ .Ε.  

Μϋλη του διοικητικού ςυμβουλύου τησ .Ε. εύναι δημοτικού ςύμβουλοι  ό 

δημότεσ ό κϊτοικοι του οικεύου δόμου . 

   Σα μϋλη τησ χολικόσ Επιτροπόσ ορύζεται να εύναι από την μειοψηφύα και 

την πλειοψηφύα του δημοτικού αντύςτοιχα . 

 Επύςησ,  από την Ένωςη Γονϋων ορύζονται 2 εκπρόςωποι των γονϋων ςτη 

χολικό Επιτροπό 

  Ενώ ορύζεται 1 εκπρόςωποσ μϋλοσ από το 15μελϋσ μαθητικό ςυμβούλιο του 

μεγαλύτερου ςυγκροτόματοσ δευτεροβϊθμιασ ωσ εκπρόςωποσ των 

μαθητών και ςυμμετϋχει ιςότιμα με τα υπόλοιπα μϋλη τησ .Ε ςτη λόψη 

αποφϊςεων . 

 Σϋςςερεισ διευθυντϋσ  των ςχολικών μονϊδων με ςειρϊ αρχαιότητασ 
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 Με απόφαςη του δημοτικού ςυμβουλύου τα μϋλη τησ Ε μπορούν να 

αντικαταςταθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ τουσ για ςοβαρό λόγο που 

αφορϊ ςτην ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ. 

 Η θητεύα τουσ ορύζεται με την απόφαςη του δημοτικού  ςυμβουλύου και 

ακολουθεύ ςυνόθωσ τη θητεύα του  

 

ΣA ΕΟΔΑ 

 Σα ϋςοδα των χολικών Επιτροπών προϋρχονται: 
i. Από τισ επιχορηγόςεισ των δόμων , Υ Η Φ , υπουργεύα ,κλπ 

ii. Από προςόδουσ τησ ςχολικόσ περιουςύασ. 

iii. Από εκποιόςεισ περιουςιακών ςτοιχεύων. 

iv. Από κϊθε εύδουσ ειςφορϋσ, δωρεϋσ, κληρονομιϋσ και κληροδοςύεσ. 

v. Από κϊθε ϊλλη νόμιμη πηγό. 

ΓΙΑ ΑΜΕΕ  ΔΑΠΑΝΕ 

Με απόφαςη τησ χολικόσ Επιτροπόσ προςδιορύζεται το ποςό που τύθεται ςτη 

διϊθεςη κϊθε διευθυντό ςχολεύου για την αντιμετώπιςη λειτουργικών αναγκών 

των ςχολικών μονϊδων. Για την αντιμετώπιςη ϊμεςων δαπανών επιτρϋπεται η 

διατόρηςη από τον διευθυντό ςχολεύου μετρητών μϋχρι 500 ευρώ. την περύπτωςη 

που πρόκειται για ςυγκρότημα ςχολεύου επιτρϋπεται η διατόρηςη ποςού μϋχρι 

1.000 ευρώ. 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

 Για κϊθε ειςπραττόμενο υπϋρ των χολικών Επιτροπών ϋςοδο εκδύδεται 

τριπλότυπο εύςπραξησ. Η εύςπραξη ενεργεύται από τον πρόεδρο τησ ςχολικόσ 

επιτροπόσ.  

Για τον ϋλεγχο τησ οικονομικόσ διαχεύριςησ των χολικών Επιτροπών τηρούνται 

υποχρεωτικϊ τα ακόλουθα βιβλύα: 

 Βιβλύο «ΕΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ»   που τηρεύται από   ΦΟΛ. ΕΠΙΣΡΟΠΕ  

Κατϊςταςη ειςπρϊξεων - πληρωμών που τηρεύται ςε κϊθε ςχολικό μονϊδα κλπ. 

Όπωσ όλα τα Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου Δικαύου  

ΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ  ΓΟΝΕΩΝ -Η ΕΝΩΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ 

ΜΕΛΗ  ΦΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 
Οι ςύλλογοι  γονϋων - η ϋνωςη γονϋων και τα εκλεγμϋνα μϋλη των   ςχολικών 

επιτροπών θα πρϋπει να  ςυνεργϊζονται για να μπορούν οι ςύλλογοι να ϋχουν  
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εικόνα των οικονομικών του ςχολεύου τουσ δηλ επιχορηγόςεισ  Δόμου - υπουργεύου 

κ. ϊ  ώςτε : 

 Να οργανώνουν τισ διεκδικόςεισ τουσ  καλύτερα και με  ςτοχευόμενεσ 

κινόςεισ  ςτουσ ανϊ βαθμύδα   υπεύθυνουσ  για τισ καθυςτερόςεισ ϋργων ό 

ελλεύψεων ςτα ςχολεύα . 

 Να μπορούν να ξϋρουν οι ςύλλογοι τι χρόματα υπϊρχουν ςτο ταμεύο του 

ςχολεύου τουσ για να μην  μπορούν οι διευθυντϋσ- managers  να μασ 

μετατρϋπουν  ςε  χορηγούσ. 

  Να μη μπορούν οι διευθυντϋσ να κϊνουν ϋξοδα  εισ βϊροσ  των αναγκών των 

παιδιών  μασ για εκπαύδευςη  ό λόγουσ υγεύασ και να καταςκευϊζουν  

κουζινούλεσ - κουρτινούλεσ – δερμϊτινεσ πολυθρόνεσ κ.ϊ.  και ό, τι ϊλλο 

μπορεύ να φανταςτεύ κανεύσ.- 
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Η Δημοτικό Επιτροπό Παιδεύασ (ΔΕΠ) 

Ειςήγηςη: Εύη Ματιάτου-Χατζοπούλου, Γραμματέασ τησ Ένωςησ Γονέων & Εκλεγμένη 

εκπρόςωποσ τησ Δημοτικήσ Επιτροπήσ Παιδείασ  

ε κϊθε δόμο ό δημοτικό διαμϋριςμα λειτουργεύ Δημοτικό Επιτροπό Παιδεύασ. 
Αποτελεύ τον ανώτερο φορϋα ςτα θϋματα παιδεύασ ςτο Δόμο, καθώσ βρύςκεται 
πϊνω από τισ ςχολικϋσ επιτροπϋσ και ϋχει τον τελικό λόγο ςτισ αποφϊςεισ που  
προωθούνται  ςτο δημοτικό ςυμβούλιο. Για παρϊδειγμα η κατανομό των 
πιςτώςεων ςτισ ςχολικϋσ επιτροπϋσ γύνεται με απόφαςη δημοτικού ςυμβουλύου 
πϊντα  όμωσ μετϊ από ςχετικό ειςόγηςη τησ ΔΕΠ. Επύςησ η τελικό παραχώρηςη 
χώρων ςτα δημοτικϊ κτόρια υπογρϊφεται από το δόμαρχο μετϊ από ειςόγηςη τησ 
ΔΕΠ και πϊντα ςύμφωνα με αυτόν. 
 
Η  επιτροπό ςυνεδριϊζει ςτην  ϋδρα  του  δόμου  ό  όπου  αλλού  οριςθεύ τακτικϊ  
ανϊ  δύμηνο και  ϋκτακτα όταν  το  ζητόςει  ο πρόεδροσ  ό  το  1/3 των   μελών  τησ. 
Ο πρόεδροσ καλεύ  τα μϋλη  με  πρόςκληςη και  την ςτϋλνει 3 μϋρεσ πριν την ϋναρξη 
τησ  ςυνεδριϊςεωσ.  Μόνο  ςε  κατεπεύγουςεσ  περιπτώςεισ η πρόςκληςη επιδύδεται 
1 μϋρα πριν. την πρόςκληςη αναγρϊφονται  τα  θϋματα ημερόςιασ  διϊταξησ και  ο  
ειςηγητόσ  κϊθε  θϋματοσ. Εϊν  υπϊρχουν  θϋματα εκτόσ  ημερόςιασ διϊταξησ 
αποφαςύζεται επύ τόπου εϊν θα  ςυζητηθούν. 
 
Η  επιτροπό απαρτύζεται  από  τον/την  πρόεδρο που ορύζεται από το δημοτικό 
ςυμβούλιο και μπορεύ να εύναι και ο δόμαρχοσ, 1 εκπρόςωπο από  την  ΕΛΜΕ 
(ςυνδικαλιςτικόσ φορϋασ) 1 διευθυντό που ορύζεται από τον προώςτϊμενο τησ  
β΄βϊθμιασ , 1 διευθυντό που  ορύζεται από τον προώςτϊμενο τησ  α΄βϊθμιασ, 1 
εκπρόςωπο από  τον  Περικλό (ςυνδικαλιςτικόσ φορϋασ), 1 εκπρόςωπο από 
την παραγωγικό τϊξη - από την ΕΝΕΒΑΠ  και 1 εκπρόςωπο  από  την  Ένωςη 
υλλόγων Γονϋων. Όλα  τα  μϋλη  διορύζονται από τον Δόμαρχο εκτόσ από τον 
Πρόεδρο και τον φορϋα παραγωγικόσ τϊξησ που ορύζονται από το δημοτικό 
ςυμβούλιο. Ο κϊθε  φορϋασ δικαιούται  να  αντικαταςτόςει τον  εκπρόςωπό  του  
αρκεύ η  αλλαγό  να  επιδοθεύ 48 ώρεσ  πριν την  ϋναρξη  τησ  ςυνεδρύαςησ. Σο  νϋο  
μϋλοσ  ςυνεχύζει  μϋχρι  το  τϋλοσ τησ  θητεύασ. 
 
Με  την  απόφαςη Δημϊρχου για την ςυγκρότηςη τησ επιτροπόσ ορύζεται ο 
γραμματϋασ με τον αναπληρωτό του από υπαλλόλουσ του  δόμου.  Η  θητεύα  του 
προϋδρου και των μελών  ςύμφωνα  με  το  ϊρθρο 50 του Ν. 1566/85 εύναι  
διετόσ.   
 
Για να ληφθεύ απόφαςη απαιτεύται να υπϊρχει απαρτύα (δηλαδό τουλϊχιςτον 3 
ςτουσ 7). Για  τη  λόψη  απόφαςησ απαιτεύται πλειοψηφύα των παρόντων μελών. ε 
περύπτωςη ιςοψηφύασ  υπεριςχύει η  ψόφοσ  του  προϋδρου.  Οι  αποφϊςεισ  και  
ειςηγόςεισ  γρϊφονται  ςτα  πρακτικϊ που  υπογρϊφονται  από  τον  πρόεδρο, τα 



w w w . e n o s i g o n e o n a g i a s p a r a s k e v i s . w o r d p r e s s . c o m  

μϋλη  και  το γραμματϋα.  τα  πρακτικϊ καταχωρούνται και οι γνώμεσ των 
μειοψηφούντων μελών. 
Η  επιτροπό  ςτισ  ςυνεδριϊςεισ  τησ  μπορεύ  να  καλεύ οποιονδόποτε  εκπαιδευτικό, 
ιδιώτη, ό διοικητικό υπϊλληλο για  να  δώςει  πληροφορύεσ  ό  γνώμεσ  ςχετικϊ  με  
τα  θϋματα  προσ  ςυζότηςη όμωσ  αποχωρεύ από  τη  ςυνεδρύαςη πριν την  
ψηφοφορύα. 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 
 Η ΔΕΠ  ειςηγεύται ςτο δόμαρχο ό δημοτικό ςυμβούλιο θϋματα ςχετικϊ  : 

o με  την  καλύτερη  οργϊνωςη  των  ςχολεύων τησ πρωτοβϊθμιασ ό 
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

o την  κατανομό  των  πιςτώςεων για  λειτουργικϋσ  δαπϊνεσ των  
ςχολεύων 

 παρακολουθεύ   
o την  ανϋγερςη  των  ςχολικών  κτηρύων 
o την  επιςκευό  και  ςυντόρηςό  τουσ 
o το  ϋργο  των  ςχολικών  επιτροπών 
o την ύδρυςη-κατϊργηςη-ςυγχώνευςη ςχολεύων 
o τον απολογιςμό ό ιςολογιςμό των ςχολικών επιτροπών  καθώσ και 

ϋλεγχο αυτών 
 προτεύνει  ςτο δόμαρχο για ςχολεύα που δεν χρηςιμοποιούνται,  τη χρόςη  

τουσ για ϊλλεσ  ανϊγκεσ κοινόσ  ωφϋλειασ  κλπ 
 
Απευθυνόμαςτε ςτη ΔΕΠ όταν εντοπύζουμε  ότι  δεν  λειτουργούν  ςωςτϊ  

κϊποιεσ  από  τισ  παραπϊνω  αρμοδιότητεσ  και πρϋπει  να  παρθούν  

αποφϊςεισ  ό  να  ςταλούν θϋματα  ςτο  δημοτικό ςυμβούλιο. 
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Εργολαβύεσ, επιςκευϋσ και ςυντηρόςεισ 
ςχολεύων  

Ειςήγηςη: Ηλέκτρα ωτηράκου, Μέλοσ  Δ τησ Ένωςησ Γονέων  

Kύριοσ υπεύθυνοσ για τη ςυντόρηςη και τισ επιςκευϋσ των ςχολεύων εύναι ο Δόμοσ.  

Από τισ πιο  απλϋσ  όπωσ εύναι το ετόςιο βϊψιμο των ςχολεύων εςωτερικϊ και 

εξωτερικϊ ϋωσ τισ πιο δύςκολεσ όπωσ εύναι οι αύλειοι χώροι, οι ςτεγανοποιόςεισ, οι  

επιςκευϋσ-ςυντηρόςεισ τουαλετών κ.α. 

Οι ανϊγκεσ των ςχολεύων καταγρϊφονται από τουσ ςυλλόγουσ γονϋων ςε 
ςυνεργαςύα με τουσ διευθυντϋσ και το ςύλλογο διδαςκόντων και κατατύθενται ςτο 
τμόμα Παιδεύασ του Δόμου. Σο τμόμα Παιδεύασ θα πρϋπει ςε ςυνεργαςύα με την 
τεχνικό υπηρεςύα να ιεραρχόςει  τισ ανϊγκεσ των ςχολεύων και να δρομολογόςει 
την επύλυςη των πιο ϊμεςων και ουςιαςτικών προβλημϊτων δύνοντασ 
προτεραιότητα ςτην αςφϊλεια και την υγεύα των μαθητών τησ πόλησ, ενώ 
ταυτόχρονα να προγραμματύςει εργαςύεσ ςυντόρηςησ καθώσ όςο τα προβλόματα 
δεν αντιμετωπύζονται, ςυνεχύζουν να ςυςςωρεύονται και να οξύνονται ενώ 
προκύπτουν ςυνεχώσ και νϋα . 

Οι εργαςύεσ που μπορούν να γύνουν ςε ϋνα ςχολεύο εύναι κυρύωσ 2 ειδών: 

- Μικρϋσ παρεμβϊςεισ χαμηλού κόςτουσ  η πληρωμό των οπούων μπορεύ να 

γύνει μϋςω των ςχολικών επιτροπών, με την εξόσ διαδικαςύα:  

o Για ποςϊ μϋχρι 150 ευρώ κόβεται τιμολόγιο και πληρώνει ο διευθυντόσ. 

Σο τιμολόγιο το ςτϋλνει ςτη ςχολικό επιτροπό. 

o Για ποςϊ μϋχρι 1000 ευρώ ο διευθυντόσ μπορεύ να προχωρόςει ςε 

απ’ευθεύασ ανϊθεςη χωρύσ τη διαδικαςύα των 3 προςφορών και χωρύσ 

ϋγκριςη τησ ςχολικόσ επιτροπόσ. 

o Για ποςϊ μεγαλύτερα από 1000 ευρώ ο διευθυντόσ του ςχολεύου 

παύρνει 3  προςφορϋσ, επιλϋγει την πιο ςυμφϋρουςα, παύρνει ϋγκριςη 

από τη ςχολικό επιτροπό και αναθϋτει την εργαςύα η οπούα και 

πληρώνεται με χρόματα που του διατύθονται από τη ςχολικό επιτροπό.  

- Μεγαλύτερα ϋργα με υψηλότερο κόςτοσ τα οπούα εντϊςςονται ςτισ 

λεγόμενεσ «ανοιχτϋσ εργολαβύεσ». Ο Δόμοσ κϊθε χρόνο ςτον προώπολογιςμό 

του εντϊςςει ϋνα κονδύλι για ϋργα το οπούο δημοπρατεύται και αποτελεύ την 

ετόςια εργολαβύα. Πολλϋσ φορϋσ βϋβαια λόγω  γραφειοκρατύασ μύα 

εργολαβύα μπορεύ να ολοκληρωθεύ ςε περιςςότερο από 1 χρόνο. Οι ανοιχτϋσ 

εργολαβύεσ ςε μύα πόλη που ςϋβεται τον εαυτό τησ και την παιδεύα θα πρϋπει  

να εύναι ετόςιεσ και τα κονδύλια να εξαντλούνται ςε δημιουργικό ϋργο . Η 
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Ένωςη Γονϋων φροντύζει με παρϋμβαςό τησ κϊθε χρόνο ςτη ςυζότηςη για 

τον ετόςιο προώπολογιςμό του Δόμου να  εγγρϊφονται ςτον αντύςτοιχο 

κωδικό ποςϊ που να μπορούν να καλύψουν εργαςύεσ επιςκευών 

καταθϋτοντασ πϊντα και προτϊςεισ. 

Οι ανοιχτϋσ εργολαβύεσ χωρύζονται ςυνόθωσ ςε 2 μϋρη, ηλεκτρομηχανολογικϊ 

και οικοδομικϊ.  

Εκτόσ όμωσ από τισ ανοιχτϋσ εργολαβύεσ υπϊρχουν και ϊλλα κονδύλια τα οπούα 

μπορούν να διεκδικηθούν από το Δόμο ώςτε να γύνουν ϋργα ςτα ςχολεύα όπωσ για 

παρϊδειγμα μϋςω των Κτιριακών Τποδομών (ΟΚ). Τπϊρχουν πολλϊ 

παραδεύγματα ςχολεύων που επιςκευϊςτηκαν μϋςω τϋτοιων προγραμμϊτων ό και 

μεμονωμϋνων εργαςιών που ϋγιναν ςε ςχολεύα ςε πολλούσ δόμουσ τησ χώρασ. 

Σϋλοσ ϋχουν υπϊρξει περιπτώςεισ εργαςιών που ϋχουν γύνει με ϋξτρα κονδύλι από 

το Δόμο με απόφαςη δημϊρχου και ςυνόθωσ μετϊ από αύτημα του υλλόγου 

Γονϋων ςτο Δημοτικό υμβούλιο, όταν αφορϊ ϋργο που ϋχει να κϊνει με την 

αςφϊλεια και την υγεύα των μαθητών και εύναι ϊμεςο και κατεπεύγον. 
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Παραχωρόςεισ ςχολικών χώρων   

Ειςήγηςη: Aύρα Μπαςακίδου-Καράμπελα, Πρόεδροσ τησ Ένωςησ Γονέων  

Σο θϋμα τησ παραχώρηςησ χώρων δημόςιων ςχολεύων εύναι εξαιρετικόσ ςημαςύασ 

γιατύ, εϊν δεν αντιμετωπιςτεύ ςτην ςωςτό του διϊςταςη, ενϋχει τον κύνδυνο τησ 

παραχώρηςησ δημόςιου χώρου ΚΟΙΝΩΥΕΛΟΤ ςκοπού ςε φορεύσ/ 

οργανιςμούσ/ εταιρεύεσ και οτιδόποτε ϊλλο, οι οπούοι ωσ ςτόχο και ςκοπό 

ϋχουν την κϊθε εύδουσ επιχειρηματικό δραςτηριότητα. 

την Αγύα Παραςκευό, ωσ Ένωςη και ύλλογοι Γονϋων τα τελευταύα χρόνια ϋχουμε 

δώςει πολλϋσ μϊχεσ ώςτε να μην επιτραπεύ η αξιοπούηςη των χώρων ςχολεύων ςε 

οποιονδόποτε θϋλει να αναπτύξει οποιαδόποτε εμπορευματικό δραςτηριότητα. 

την πορεύα αυτό πετύχαμε να αποκλεύςουμε κϊποιεσ περιπτώςεισ αξιοποιώντασ 

τισ νόμιμεσ διαδικαςύεσ. Σο ςημαντικότερο όμωσ που ϋχουμε πετύχει εύναι ότι το 

θϋμα «παραχωρόςεισ χώρων ςχολεύων ςε ιδιώτεσ» να ϋχει ςυζητηθεύ ευρϋωσ και να 

ϋχει όδη διαμορφωθεύ ϋνα κλύμα υπερϊςπιςησ των χώρων των ςχολεύων που 

δυςκολεύει την δρϊςη αυτών που επιβουλεύονται τουσ χώρουσ. 

την πορεύα αυτό αντιμετωπύζουμε κϊποιεσ παραδοξότητεσ.  

Πρώτο παρϊδοξο: 

Ακούγαμε από Δημϊρχουσ και Δημοτικϋσ Αρχϋσ: «τα ςχολεύα εύναι του Δόμου και 

μπορεύ ο Δόμοσ να τα αξιοποιεύ το απόγευμα όπωσ θϋλει». 

Όμωσ, τώρα ξαφνικϊ μαθαύνουμε ότι «Δεν μπορούμε να κϊνουμε επιςκευϋσ 

γιατύ δεν μπορούμε να βγϊλουμε ϊδειεσ από την Πολεοδομύα επειδό τα 

ςχολεύα αναφϋρονται ςτο κτηματολόγιο ωσ ιδιοκτηςύα αγνώςτου»… 

χρειϊζεται ςχόλιο επ’ αυτού; 

Δεύτερο παρϊδοξο: 

Ακούμε ςυχνϊ: «θϋλουμε το ςχολεύο ανοικτό ςε όλουσ, να εύναι κυψϋλη 

δημιουργύασ όλη την ημϋρα» και ακούμε αυτό το εύηχο επιχεύρημα όταν θϋλουν 

να επιτρϋψουν την αξιοπούηςη του χώρου ςε φορεύσ/οργανιςμούσ και ότι ϊλλο οι 

οπούοι παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ τουσ επύ πληρωμό… ϊρα κυψϋλη δημιουργύασ το 

ςχολεύο γι’ αυτούσ που μπορούν να πληρώνουν. 

Εμεύσ λϋμε πολύ απλϊ: «το ςχολεύο πρϋπει να εύναι κυψϋλη δημιουργύασ για 

τουσ μαθητϋσ του» για αυτό διεκδικούμε τα δωρεϊν αθλητικϊ προγρϊμματα, τη 
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δωρεϊν θεατρικό παιδεύα και πρϋπει να διεκδικόςουμε και ϊλλα τϋτοιου εύδουσ 

προγρϊμματα που να παρϋχονται δωρεϊν ςτουσ μαθητϋσ του ςχολεύου χωρύσ 

αποκλειςμούσ. 

την πορεύα αυτό, που θα ςυνεχιςτεύ ελπύζω με αμεύωτη ςταθερότητα και ςτο 

μϋλλον, ςτηριχτόκαμε ςτουσ νόμουσ και τισ εγκυκλύουσ όπου (μϋχρι ςόμερα) 

διαςφαλύζουν ακριβώσ αυτϊ που εμεύσ θϋλουμε να διαφυλϊξουμε.  

Πώσ μπορούμε να ςυνοψύςουμε τουσ ςχετικούσ Νόμουσ και τισ ςχετικϋσ 

εγκυκλύουσ; Ακριβώσ ςε αυτϊ που γρϊφουμε παραπϊνω: Σα δημόςια κτύρια των 

ςχολεύων μπορούν να αξιοποιούνται το απόγευμα για εκδηλώςεισ πολιτιςτικού, 

κοινωνικού, επιςτημονικού ενδιαφϋροντοσ και χωρύζονται ςτισ εξόσ περιπτώςεισ:  

1. ε εκδηλώςεισ ημερόςιασ χρόςησ όπου μπορεύ να διοργανώνονται από 

φορϋα που δρα ςτην πόλη και η εκδόλωςη ό ο φορϋασ δεν υποκρύπτει 

κανϋνα εμπορευματικό ςκοπό, η εκδόλωςη δε, ςυνϊδει με το περιβϊλλον του 

ςχολεύου.  

2. ε προγρϊμματα δημιουργικόσ απαςχόληςησ όπου ςτισ ςχετικϋσ 

εγκυκλύουσ φϋρονται ωσ διοργανωτϋσ ο ύλλογοσ Γονϋων και η Σοπικό 

Αυτοδιούκηςη (φορεύσ του Δόμου ό τησ Περιφϋρειασ π.χ. ΠΑΟΔΑΠ, ΠΑΙΔΑΠ, 

Κοινωνικό Τπηρεςύα του Δόμου) με προώποθϋςεισ:  να αφορούν ςτουσ 

μαθητϋσ του ςχολεύου, να εύναι δωρεϊν και να απαςχολούνται εκπαιδευτικού 

απόφοιτοι πανεπιςτημύου και μϊλιςτα αδιόριςτοι. 

Οι εκδηλώςεισ – δραςτηριότητεσ που θα λϊβουν χώρο ςτον παραχωρημϋνο χώρο 

θα πρϋπει να προςιδιϊζουν ςτο πνεύμα του ςχολεύου, να εκτελούνται από 

ειδικούσ, ώςτε να προϊγονται οι παιδαγωγικού ςκοπού του ςχολεύου και να μην  

παρεμβαύνουν ςτην επύςημη εκπαιδευτικό διαδικαςύα, η οπούα εύναι ευθύνη 

τησ Πολιτεύασ. 

Απαραύτητα, όμωσ, ςε κϊθε περύπτωςη πρϋπει να λαμβϊνεται μϋριμνα για 

αποφυγό ζημιών και την ανϊληψη ευθύνησ από τουσ φορεύσ που 

πραγματοποιούν εκδηλώςεισ, τόςο για την αποκατϊςταςό τουσ ώςτε να 

προφυλϊςςεται η ακεραιότητα των διδακτηρύων όςο- και κυρύωσ- για την 

αςφϊλεια των παρευριςκομϋνων μαθητών. 

Δεν παραχωρούνται χώροι για προγρϊμματα, τα οπούα απευθύνονται 

επιλεκτικϊ ςε μεμονωμϋνουσ μαθητϋσ ό ςε ομϊδεσ μαθητών, με κριτόρια 

οικονομικοκοινωνικϊ και αποκλεύουν ϊλλουσ μαθητϋσ που δεν ϋχουν την 

οικονομικό δυνατότητα. 
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Η διαδικαςύα για τισ παραχωρόςεισ χώρων εύναι επύςησ ςυγκεκριμϋνη: 

1. ο ενδιαφερόμενοσ υποβϊλλει ϋγγραφο αύτημα ςτο διευθυντό του 

ςχολεύου ο οπούοσ το προωθεύ ςτην χολικό Επιτροπό ςυναινώντασ ό μη 

ςτη ςυγκεκριμϋνη παραχώρηςη. Η ςυναύνεςό του πρϋπει να ϋχει ςχϋςη 

κυρύωσ με το αν η εκδόλωςη ςυνϊδει με το χώρο του ςχολεύου και εϊν δεν 

παρακωλύει τη λειτουργύα του ςχολεύου καθ’ οιονδόποτε τρόπο. 

2. η ςχολικό επιτροπό ςυναινεύ ό μη ςτη ςυγκεκριμϋνη παραχώρηςη 

εξετϊζοντασ το αν πληρούνται όλεσ οι προώποθϋςεισ που οι νόμοι και οι 

εγκύκλιοι ορύζουν καθώσ και για το εϊν η ςυγκεκριμϋνη 

εκδόλωςη/πρόγραμμα μπορεύ να προξενόςει φθορϋσ ςτο ςχολικό κτόριο. Εκ 

του νόμου δε, ϋχει δικαύωμα ακόμα και να ζητόςει κϊποιο ποςό από τον 

αιτούμενο για την κϊλυψη λειτουργικών εξόδων. 

3. εϊν πρόκειται για πρόγραμμα δημιουργικόσ απαςχόληςησ απαιτεύται 

και η ϋγκριςη του ςχολικού ςυμβούλου, ςτον οπούον κατατύθεται το 

πρόγραμμα καθώσ και τα πτυχύα των εκπαιδευτικών που θα απαςχοληθούν 

ς’ αυτό 

4. η ΔΕΠ αποφαςύζει θετικϊ ό αρνητικϊ για την παραχώρηςη του χώρου 

λαμβϊνοντασ υπόψη τησ όλεσ τισ παραμϋτρουσ και ςυνεκτιμώντασ και τον 

αντύκτυπο ςτην ςχολικό κοινότητα και ςτην τοπικό κοινωνύα 

5. την παραχώρηςη χώρου την υπογρϊφει ο Δόμαρχοσ πϊντα με τη 

ςύμφωνη γνώμη τησ ΔΕΠ εκτόσ εϊν ϋχει παραχωρόςει το δικαύωμα 

υπογραφόσ του για αυτό το θϋμα ςε Αντιδόμαρχο ό εντεταλμϋνο Δημοτικό 

ύμβουλο. 
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Ανταποδοτικό τϋλοσ Υόρου 
Ηλεκτροδοτούμενων Φώρων (ΥΗΦ)  

Ειςήγηςη: Εύη Ματιάτου-Χατζοπούλου, Γραμματέασ τησ Ένωςησ Γονέων  

O Φόξνο Ηιεθηξνδνηνύκελωλ Υώξωλ είλαη αληαπνδνηηθό ηέινο θαη δηέπεηαη από ηηο 

δηαηάμεηο : 

1) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν 1080/80 ζύκθωλα κε ην νπνίν νη ∆ήκνη & νη Κνηλόηεηεο 

επηβάιινπλ κε Απόθαζε ∆εκνηηθνύ πκβνπιίνπ θόξν ειεθηξνδνηνύκελωλ ρώξωλ 

ζε ζηεγαζκέλνπο ή κε ρώξνπο νηθηαθνύ θαηαλαιωηή ή θαηαλαιωηή εκπνξηθήο ή 

βηνκεραληθήο ρξήζεωο ζηε πεξηθέξεηά ηνπο 

2) ηνπ άξζξνπ 25 παξ.13 Ν 1828/89 & ηνπ άξζξνπ 54 παξ.5 Ν 1416/84 πεξί 

θαζνξηζκνύ ζπληειεζηή ηνπ θόξνπ 

3) ηωλ Ν 25/75 & Ν 429/76 πεξί ππνινγηζκνύ & ηξόπνπ εηζπξάμεωο δεκνηηθώλ & 

θνηλνηηθώλ ηειώλ θαζ/ηαο & θωηηζκνύ & ξπζκίζεωο ζπλαθώλ ζεκάηωλ 

4) ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.1080/80, πεξί επηβνιήο πξνζηίκωλ ππνβνιήο αλαθξηβνύο 

δειώζεωο , 

5) ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 ηνπ Α.Ν 344/68, πεξί απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο βεβαηώζεωο 

6) Ν. 1892/1990 (ΥΕΚ  932/Α 21.4.1990) - Άρθρο 113 (Θϋματα υλικοτεχνικόσ 

υποδομόσ τησ εκπαύδευςησ) παρ. 6β … Ο φόροσ των ηλεκτροδοτούμενων 

χωρών (Ν. 1080/1980), όπωσ διαμορφώνεται εκϊςτοτε, μπορεύ να 

προςαυξϊνεται, με απόφαςη του δημοτικού ό κοινοτικού ςυμβουλύου, 

περαιτϋρω μϋχρι 25% προκειμϋνου το πρόςθετο αυτό ποςό να 

διατύθεται αποκλειςτικϊ για ενύςχυςη των κονδυλύων λειτουργικών 

δαπανών και ςυντόρηςησ των ςχολεύων. 

Οη ζρνιηθέο  επηηξνπέο εθηόο από ην ππνπξγείν εζωηεξηθώλ κπνξνύλ  λα επηρνξεγεζνύλ 

θη από ην δήκν,  εάλ έρεη ηε δπλαηόηεηα κέζα από ηνλ ΦΗΥ.  Η ΓΔΠ κε έγγξαθό  ηεο  

εηζεγείηαη ζην  δεκνηηθό ζπκβνύιην δεηώληαο   ηελ  απνδνρή  ρξεκαηηθνύ πνζνύ από ηνλ 

ΦΗΥ γηα λα θαιπθζνύλ ιεηηνπξγηθέο  αλάγθεο  ηωλ  ζρνιηθώλ  κνλάδωλ.  Αλάινγα  κε  

ηε  δπλαηόηεηα  θαη ηηο  ππνρξεώζεηο ηνπ  δήκνπ  εγθξίλεηαη  έλα  πνζό βάζεη 

πνζνζηηαίαο  κνλάδαο  θαη απνδίδεηαη είηε νιόθιεξν είηε ηκεκαηηθά.  Γηα  ην  ζρνιηθό 

έηνο 2013-2014  ν ΦΗΥ  ήηαλ 240.000 επξώ. 
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χολικού τροχονόμοι  

Ειςήγηςη: πύροσ Καμινάρησ, Ειδικόσ Γραμματέασ τησ Ένωςησ Γονέων  

Ο θεςμόσ καθιερώθηκε το 1997 ςε 300 περύπου ςχολεύα τησ χώρασ και αρχικϊ οι 

ανϊγκεσ καλύφθηκαν με ηλικιωμϋνουσ από τα ΚΑΠΗ των Δόμων, με τη δικαιολογύα 

ότι ϋτςι θα «νιώθουν χρόςιμοι ςτην κοινωνύα».  

Σο 2000 το υπουργεύο Εςωτερικών ανόγγειλε ότι θα απαςχοληθούν 3.000 ςχολικού 

τροχονόμοι με 50.000 δρχ. το μόνα. «Πολλϋσ όταν οι ϊνεργεσ γυναύκεσ που 

ενδιαφϋρθηκαν για το θεςμό αυτό ςυμπληρώνοντασ το οικογενειακό τουσ 

ειςόδημα.  

Για τισ υπηρεςύεσ τουσ αμεύβονται με μόλισ 176 ευρώ το μόνα, τα οπούα θεωρούνται 

«ϋξοδα κύνηςησ».  

Με αυτούσ τουσ εθελοντϋσ, το κρϊτοσ καλύπτει ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ εδώ και 

χρόνια πϊγιεσ ανϊγκεσ των ολοόμερων ςχολεύων, όπωσ εύναι η φροντύδα του 

φαγητού των παιδιών, με αποτϋλεςμα και οι υπηρεςύεσ που προςφϋρουν να εύναι 

περιςςότερεσ  

Σην ύδια ςτιγμό, οι κύνδυνοι εύναι μεγϊλοι καθώσ ςτην πρϊξη δεν εργϊζονται 

μόνο ϋξω από την εύςοδο των ςχολεύων και ςε μονόδρομουσ, αλλϊ ςυχνϊ ςε 

διαςταυρώςεισ μεγϊλων δρόμων με πολλό κύνηςη.  

οι ςχολικού τροχονόμοι δεν ϋχουν καμιϊ αςφαλιςτικό κϊλυψη, ούτε 

ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη ςε περύπτωςη ατυχόματοσ και όπωσ  

υπογραμμύζουν οι ύδιοι «ϋχουν ςυμβεύ ατυχόματα  λόγω τησ φύςησ και του τόπου 

εργαςύασ μασ». 

ΣΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΦΟΛΙΚΟ ΣΡΟΦΟΝΟΜΟ  

ελϋγχει την οδικό αςφϊλεια,  τισ διαβϊςεισ πρόςβαςησ και αποχώρηςησ των 

μαθητών ςτα ςχολικϊ κτύρια. 

(Ο ςχολικόσ τροχονόμοσ ρυθμύζει την κυκλοφορύα ςε οριςμϋνο ςημεύο τησ οδού (και 

όχι ςε διαςταύρωςη), διακόπτοντασ τη ροό οχημϊτων ςε διατομό τησ οδού, όπου 

υπϊρχει ςημαςμϋνη διϊβαςη πεζών. Για το ςκοπό αυτό εύναι εφοδιαςμϋνοσ με 

φορητό πινακύδα STOP, την οπούα εκτεύνει κατϊλληλα πϊνω από την επιφϊνεια του 

οδοςτρώματοσ. Ο τροχονόμοσ αυτόσ φϋρει αντανακλαςτικό χιτώνιο που πληρού τισ 

προδιαγραφϋσ του αντύςτοιχου χιτωνύου τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, αντύ όμωσ των 

διακριτικών τησ Αςτυνομύασ φϋρει την ϋνδειξη "ςχολικόσ τροχονόμοσ".) 
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Οι ςχολικού τροχονόμοι ορύζονται από το διευθυντό του ςχολεύου, μπορεύ να 

προϋρχονται εύτε από το προςωπικό του ςχολεύου εύτε να προτεύνονται από τον 

οικεύο ςύλλογο γονϋων και κηδεμόνων , εξοπλύζονται δε με μϋριμνα του οικεύου 

ςχολεύου, εκπαιδεύονται από το οικεύο αςτυνομικό τμόμα .  

O NOMO ΟΡΙΖΕΙ: 

 Ν. 2817, ΑΡΘΡΟ 14,  ΠΑΡ. 45Α  

τουσ ςχολικούσ τροχονόμουσ του τελευταύου εδαφύου τησ παρ. 3 του 

ϊρθρου 45 του Ν.2696/1999, οι οπούοι δεν ανόκουν ςτο προςωπικό του 

ςχολεύου ό του οικεύου δόμου καταβϊλλεται από τισ ςχολικϋσ επιτροπϋσ 

αποζημύωςη για την κϊλυψη των εξόδων κύνηςησ τουσ. Η αποζημύωςη 

βαρύνει του Κεντρικούσ Αυτοτελεύσ Πόρουσ που αποδύδονται ςτουσ Ο.Σ.Α. 

από τον κεντρικό προώπολογιςμό.  

 ΥΕΚ 1734 ΣΕΤΦ.Β/2007  

…Προσ το ςκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται μϋςω των Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων των Δόμων και Κοινοτότων, οι Ο.Σ.Α. μϋχρι 10.000 κατούκουσ για ϋναν 

εθελοντό ςχολικό τροχονόμο ανϊ ςχολικό μονϊδα πρωτοβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ, ενώ αυτού με πληθυςμό ϊνω των 10.000  κατούκων, 

χρηματοδοτούνται αντύςτοιχα για μϋχρι δύο  εθελοντϋσ ςχολικούσ 

τροχονόμουσ. 

Κατ’ εξαύρεςη για τα ειδικϊ ςχολεύα όπου φοιτούν ΑΜΕΑ,  

χρηματοδοτούνται οι οικεύοι Ο.Σ.Α., ανεξαρτότωσ του πληθυςμού τουσ, 

για μϋχρι δύο εθελοντϋσ ςχολικούσ τροχονόμουσ. …  

Η Αγύα Παραςκευό βϊςει πληθυςμού (40.622  νόμιμουσ κατούκουσ) δικαιούται  

2 ςχολικούσ τροχονόμουσ ανϊ ςχολικό μονϊδα 

Εμεύσ διεκδικούμε και οι ςχολικού τροχονόμοι όπωσ όλεσ οι 

υπηρεςύεσ που υπϊρχουν ςτα ςχολεύα, ΝΑ ΤΠΑΡΦΟΤΝ ,να 

θεωρούνται  μόνιμεσ θϋςεισ ςτα ςχολεύα, αναπόςπαςτεσ, για την 

προςταςύα και την αςφϊλεια των παιδιών μασ . 
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Καθαρύςτριεσ – Σραπεζοκόμοι  

Ειςήγηςη: Γιώργοσ Κρητικίδησ, Μέλοσ Δ τησ Ένωςησ Γονέων  

Δύο καυτϊ θϋματα που διαχρονικϊ δημιουργούν εντϊςεισ και προβλόματα ςτουσ 

υλλόγουσ Γονϋων, καθώσ: 

 διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ – χειριςμού οδηγούν και ςε διαφορετικούσ 

τρόπουσ – μεθόδουσ – δρόμουσ ωσ προσ την επύτευξη «λύςησ», 

 οι μϋχρι ςόμερα «δρομολογημϋνεσ λύςεισ» θεωρούνται μονόδρομοι. 
 

Η πϊγια θϋςη τησ  Ένωςησ  Γονϋων και ςτα δύο αυτϊ θϋματα εύναι «να 

αναλϊβουν οι υπεύθυνοι φορεύσ ολοκληρωτικϊ το κόςτοσ λειτουργύασ» και 

να ςταματόςουν επιτϋλουσ να ζητούν εύτε ϊμεςα εύτε ϋμμεςα την 

οικονομικό ςυνδρομό των γονιών για την «εύρυθμη λειτουργύα των 

ςχολικών μονϊδων», ςαν να πρόκειται για επιβολό φόρου επειδό το παιδύ 

ςου πηγαύνει ςε Δημόςιο χολεύο. 

Ασ δούμε ξεχωριςτϊ από πότε και από πού προϋρχονται αυτϊ τα δύο προβλόματα. 

 

1ο πρόβλημα (θϋμα) «ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΕ».  

Με την αποχώρηςη ό τη ςυνταξιοδότηςη μιασ καθαρύςτριασ ςχολικόσ μονϊδασ 

η οπούα εργϊζεται με ςύμβαςη εργαςύασ Ιδιωτικού Δικαύου Αορύςτου Φρόνου 

καταργεύται αυτόματα και η θϋςη εργαςύασ, με αποτϋλεςμα να δημιουργεύται ϋνα 

κενό ςτη ςχολικό μονϊδα. 

Σο κενό αυτό δεν καλύπτεται με μια νϋα πρόςληψη ιδύασ ςύμβαςησ εργαςύασ, αλλϊ 

με πρόςληψη μιασ καθαρύςτριασ με ςύμβαςη ϋργου για τον καθαριςμό των  

αιθουςών τησ εν λόγω ςχολικόσ μονϊδασ, ςτην οπούα χρηςιμοποιεύται το ωρϊριο 

εργαςύασ των καθαριςτριών ΙΔΑΦ με ςύμβαςη εργαςύασ μερικόσ απαςχόληςησ με 

λιγότερεσ 4 ώρεσ ημερόςιασ απαςχόληςησ, από όπου προκύπτει και ο λόγοσ για τον 

οπούο εργϊζεται μετϊ την λόξη του ςχολικού ωραρύου.  

Όμωσ ςτα καθόκοντα τησ καθαρύςτριασ που εργαζόταν με πλόρεσ ωρϊριο 

περιλαμβανόταν και ο καθαριςμόσ των τουαλετών τησ ςχολικόσ μονϊδασ κατϊ τισ 

ώρεσ λειτουργύασ του.  



w w w . e n o s i g o n e o n a g i a s p a r a s k e v i s . w o r d p r e s s . c o m  

Αυτό πλϋον δεν υπϊρχει ςτα καθόκοντα τησ «ςυμβαςιούχου καθαρύςτριασ», αλλϊ 

επιπλϋον δημιουργεύται ϋνα κενό, όπου κανϋνασ φορϋασ (Τπουργεύο, Δόμοσ) δεν 

μπορεύ να αναλϊβει οικονομικϊ την λύςη του, γιατύ δεν εύναι «αρμόδιοσ».  

 

Επιπλϋον ςτισ παλιϋσ ςχολικϋσ επιτροπϋσ κϊθε ςχολικόσ μονϊδασ δεν τησ 

επιτρεπόταν η διϊθεςη χρημϊτων από τον προώπολογιςμό τησ για την επύλυςη 

αυτού του προβλόματοσ ωσ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ από τον Επύτροπο που 

ελϋγχει τισ δαπϊνεσ ςτο τϋλοσ του ϋτουσ, με την αιτιολόγηςη ότι υπϊρχει ο φορϋασ 

για την χρηματοδότηςη τησ δαπϊνησ για τον καθαριςμό τησ ςχολικόσ μονϊδασ και 

ωσ εκ τούτου η δαπϊνη αυτό δεν εύναι επιλϋξιμη. 

Και επειδό κανεύσ δεν εύναι υπεύθυνοσ ό αρμόδιοσ για την λύςη του, την λύςη 

πρϋπει να την αναλϊβει ο ύλλογοσ Γονϋων, επειδό τα δικϊ τουσ παιδιϊ πϊνε ςε 

αυτόν την ςχολικό μονϊδα και πρϋπει να ενδιαφερθούν για αυτϊ. Μύα πϊγια 

τακτικό που εφαρμόζεται πϊρα πολλϊ χρόνια… και βοηθϊει ςτην «εύρυθμη» 

λειτουργύα τησ ςχολικόσ μονϊδασ και ςτισ «εντϊςεισ» μεταξύ των γονϋων και των 

Δ.. των ςυλλόγων για το ποιοσ εύναι υπεύθυνοσ να λύςει το πρόβλημα. 

Επιπλϋον, ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ Β΄βϊθμιασ οι Δ/ντϋσ τουσ θεωρούν ότι το 

πρόβλημα τησ καθαριότητασ δεν εύναι πρωτεύον ζότημα, καθώσ οι μαθητϋσ εύναι 

μεγαλύτερησ ηλικύασ και μπορούν να διατηρούν καθαρούσ τουσ χώρουσ. 

Αρμόδιοσ για την λειτουργύα και τη ςυντόρηςη των ςχολικών μονϊδων από το 

1990 εύναι ο Δόμοσ (Ν. 1894/27.8.1990 ϊρθρο 5. χολικό περιουςύα και λειτουργύα 

ςχολεύων). Οι ςυμβϊςεισ των καθαριςτριών γύνονται από τισ χολικϋσ  Επιτροπϋσ 

με χρηματοδότηςη από τον Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, ο οπούοσ ϋχει την εποπτεύα και την 

διαχεύριςη των κονδυλύων και τα αποδύδει ςτισ χολικϋσ Επιτροπϋσ, με πολύ 

αυςτηρούσ όρουσ, η τόρηςη των οπούων θεωρούμενη ωσ «απαρϊκλητη» από τουσ 

αρμόδιουσ, χρηςιμοποιεύται ωσ δικαιολογύα για την ςυνϋχιςό του.  

Δεν υπϊρχει όμωσ Δόμοσ ςτην χώρα που να μην ϋχει αυτό το πρόβλημα, καθώσ το 

ςχολικό ϋτοσ 2012-2013 ςχεδόν 7.000 ςχολικϊ ςυγκροτόματα ϋχουν καθαρύςτριεσ 

με ςυμβϊςεισ ϋργου. ε μικρό χρονικό διϊςτημα όλεσ οι ςχολικϋσ μονϊδεσ θα ϋχουν 

το ύδιο πρόβλημα αφού οι θϋςεισ εργαςύασ των καθαριςτριών με ςχϋςη ΙΔΑΦ εύναι 

προςωποπαγεύσ.  

Για τουσ λόγουσ αυτούσ, οι Δόμοι πρϋπει να διεκδικόςουν και αυτού την 

επαρκό χρηματοδότηςη από το κρϊτοσ και να προβούν ϊμεςα ςε ενϋργειεσ 

για την εξεύρεςη «μόνιμων» λύςεων ώςτε να υπϊρχουν καθαρύςτριεσ και 

ςτην διϊρκεια λειτουργύασ τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 
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2ο πρόβλημα (θϋμα) «ΣΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ».  

Εδώ τα πρϊγματα εύναι πολύ πιο απλϊ. 

«Από τισ ανωτϋρω εγκυκλύουσ και γενικότερα από την ιςχύουςα νομοθεςύα δεν 

προκύπτει απαςχόληςη τραπεζοκόμου για τη ςύτιςη ςτα Ολοόμερα χολεύα». 

 

Καθώσ δεν προβλϋπεται θϋςη τραπεζοκόμου δεν διατύθενται πόροι, ϊρα δεν εύναι 

δυνατό η μεταφορϊ και η αντιςτούχιςη τησ δαπϊνησ προσ το όποιο λογιςτικό 

ςύςτημα του Δόμου, το οπούο θα τουσ κατανεύμει.   

Αυτό που προβλϋπεται εύναι ότι ςτα μεν Δημοτικϊ ςχολεύα την ευθύνη τησ 

οργάνωςησ του γεύματοσ των μαθητών έχει ο Υπεύθυνοσ του Ολοήμερου 

Προγράμματοσ ενώ για τα Νηπιαγωγεύα οι Νηπιαγωγού, οι οποίοι παροτρύνουν 

τουσ μαθητέσ να ςυμμετέχουν ενεργά ςτον προγραμματιςμό και ςτην οργάνωςη τησ 

διαδικαςίασ του γεύματοσ και ςυνεργάζονται μαζί τουσ καθ’ όλη τη διάρκεια του 

γεύματοσ, ώςτε να εξαςφαλίςει την ομαλή διεξαγωγή του. 

Δηλαδό, νόπια και 10χρονα προγραμματύζουν και οργανώνουν τη 

διαδικαςύα του γεύματοσ, ζεςταύνουν και ςερβύρουν το φαγητό τουσ υπό 

την παρότρυνςη, τισ οδηγύεσ και την ςυνεργαςύα των υπεύθυνων του 

ολοόμερου!!! 

Για την επύλυςη του ζητόματοσ αυτού επιςτρατεύονται πϊλι οι ύλλογοι Γονϋων 

και κυρύωσ οι γονεύσ που ϋχουν τα παιδιϊ τουσ ςτο ολοόμερο, από τουσ ύδιουσ τουσ 

Δ/ντϋσ των ςχολεύων και των Νηπιαγωγεύων, ώςτε να υπϊρχει κϊποιοσ γονϋασ να 

κϊνει χρϋη  «τραπεζοκόμου» κατϊ τη διϊρκεια του ολοόμερου.  

Και επειδό αυτό πρόβλημα εύναι ϊμεςο, επιτακτικό και δεν φαύνεται να υπϊρχει 

ϊμεςη εναλλακτικό λύςη, η επιλογό τησ οικονομικόσ επιβϊρυνςησ των γονϋων 

αποτελεύ «μονόδρομο» για την «επύλυςό του». 

Εδώ δημιουργεύται ϋνα ακόμη ςοβαρό ζότημα καθώσ με αυτόν την ενϋργεια 

φαύνεται να ςυναινούμε και να αποδεχόμαςτε την περιρρϋουςα «κυρύαρχη» λογικό 

/ αντύληψη / ιδεολογύα «Ο ΦΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΝΕΙ», γιατύ ςυνόθωσ το κόςτοσ 

βαρύνει μόνο τουσ γονεύσ που ϋχουν παιδιϊ ςτο ολοόμερο, αφόνοντασ απϋξω από 

το πρόβλημα τουσ υπόλοιπουσ γονεύσ, οι οπούοι δεν ϋχουν και καμύα διϊθεςη να 

επιβαρυνθούν οικονομικϊ επιπλϋον αφού δεν κϊνουν χρόςη του ολοόμερου. 
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Υυςικϊ το πρόβλημα αυτό εύναι γνωςτό τόςο ςτο Τπουργεύο, όςο και ςτισ Δ/νςεισ 

τησ Α΄βϊθμιασ Εκπαύδευςησ, οι οπούοι κατϊ καιρούσ ϋχουν προςπαθόςει να δώςουν 

λύςεισ, δύνοντασ οδηγύεσ ό κϊνοντασ προτϊςεισ: 

 για το εύδοσ του γεύματοσ που θα ςυνοδεύει τα παιδιϊ που φοιτούν ςτο 

ολοόμερο, (ώςτε να μην χρειϊζεται τραπεζοκόμοσ), 

 να δηλωθούν οι ανϊγκεσ από τουσ Δ/ντϋσ ώςτε να διερευνηθεύ αν εύναι 

δυνατό η εξεύρεςη λύςεισ με προςλόψεισ από τον ΟΑΕΔ μϋςω επιδοτούμενων 

προγραμμϊτων απαςχόληςησ, και τελευταύα 

 θα  θέλαμε όμωσ να ςασ επιςημάνουμε ότι ςτα πλαίςια τησ αυτοδιαχείριςησ 

των χολικών Μονάδων και τησ ςυνεργαςίασ με  τη χολική Επιτροπή και την 

Σοπική Αυτοδιοίκηςη για θέματα που αφορούν υποδομέσ, εξοπλιςμούσ καθώσ 

και βοηθητικό προςωπικό, θα μπορούςε να ςυμπεριληφθεί  και το θέμα τησ 

απαςχόληςησ τραπεζοκόμου.  

 

Εδώ η λύςη εύναι διαφορετικό. 

Άμεςη αλλαγό του θεςμικού πλαιςύου λειτουργύασ του ολοόμερου. 

Πρϋπει να επιςημανθεύ ότι λύςεισ που δύνονται από υλλόγουσ Γονϋων και ςτα δύο 

αυτϊ προβλόματα, όταν αναλαμβϊνουν την πληρωμό πρωινόσ καθαρύςτριασ ό/και 

τραπεζοκόμου, εύναι και επικύνδυνεσ για τουσ ύδιουσ ωσ ϊτομα καθώσ αγνοούν ότι 

κινούνται ςτα όρια τησ παρανομύασ γιατύ δεν ϋχουν ςυνϊψει ςυμβϊςεισ εργαςύασ 

ώςτε ςε περύπτωςη ατυχόματοσ να εύναι καλυμμϋνοι και να μην μπορούν να 

κατηγορηθούν για αδόλωτη εργαςύα, φοροδιαφυγό και ειςφοροδιαφυγό!!!,  
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Δραςτηριότητεσ ςυλλόγων  

Ειςήγηςη: Γιάννησ Νικολουδάκησ, Σαμίασ Δ τησ Ένωςησ Γονέων  

Ένασ από τουσ κύριουσ ςκοπούσ ενόσ υλλόγου Γονϋων εύναι η πραγματοπούηςη 

δραςτηριοτότων που να βοηθϊνε ςτην ανϊπτυξη του αθλητιςμού και του 

πολιτιςμού. Για το λόγο αυτό οι ύλλογοι Γονϋων διοργανώνουν εξωςχολικϋσ 

απογευματινϋσ δραςτηριότητεσ απευθυνόμενεσ ςτουσ μαθητϋσ του ςχολεύου τουσ. 

Επύςησ φροντύζουν να διεκδικόςουν ςυλλογικϊ και ςε ςυνεργαςύα με την Ένωςη 

Γονϋων, δωρεϊν αθλητικϋσ και πολιτιςτικϋσ δραςτηριότητεσ από το Δόμο που εύναι 

πλϋον και ο κατϊ νόμο υπεύθυνοσ για τα ςχολεύα. 

Οι κατηγορύεσ δραςτηριοτότων που πραγματοποιούνται από τα ςχολεύα 

εύναι 3 ειδών. 

1. Δραςτηριότητεσ που πραγματοποιούνται  με δωρεϊν παροχό από το Δόμο. 

2. Δραςτηριότητεσ που πραγματοποιούνται από εθελοντϋσ γονεύσ με 

ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο, δωρεϊν, ωσ προςφορϊ ςτα παιδιϊ του 

ςχολεύου 

3. Δραςτηριότητεσ που πραγματοποιούνται από ειδικούσ, η πληρωμό των 

οπούων γύνεται από το ςύλλογο γονϋων με τη ςυνδρομό των γονϋων που 

τα παιδιϊ τουσ ςυμμετϋχουν ςε αυτϋσ. ε αυτό την περύπτωςη υπϊρχει ϋξτρα 

οικονομικό ςυμμετοχό από τουσ γονεύσ, την οπούα το Δ του ςυλλόγου 

αποφαςύζει ςε τακτικό ςυνεδρύαςη να διαθϋςει για την ϋκαςτη 

δραςτηριότητα. 

ε όλεσ τισ περιπτώςεισ οι δραςτηριότητεσ που πραγματοποιούνται από τουσ 

υλλόγουσ Γονϋων απευθύνονται ςε όλουσ τουσ μαθητϋσ και δεν ϋχει 

δικαύωμα ο ύλλογοσ να αποκλεύςει κανϋνα παιδύ, ακόμα και ςτισ περιπτώςεισ 

εκεύνεσ που ο γονϋασ δεν ϋχει τη δυνατότητα τησ οικονομικόσ ςυνδρομόσ.  

Κατϊ τη διϊρκεια τησ διεξαγωγόσ των δραςτηριοτότων υπεύθυνοσ για το 

ςχολικό χώρο εύναι ο ςύλλογοσ γονϋων και θα πρϋπει να υπϊρχει ϊνθρωποσ 

του ςυλλόγου ςτο χώρο. Επύςησ ο ςύλλογοσ εύναι υπεύθυνοσ να ανούξει και να 

κλεύςει το ςχολεύο καθώσ και να το διατηρόςει καθαρό  και ϋτοιμο την 

επόμενη μϋρα για τη λειτουργύα του ςχολεύου. 

Για την πραγματοπούηςη των δραςτηριοτότων ενόσ υλλόγου ςτουσ χώρουσ του 

ςχολεύου απαιτούνται οι ακόλουθεσ εγκρύςεισ: 
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1. Έγκριςη παραχώρηςησ χώρων. Ο ύλλογοσ Γονϋων καταθϋτει  ςτη 

διεύθυνςη του ςχολεύου ϋγγραφο όπου ζητϊει με ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα 

την παραχώρηςη των χώρων που θα χρηςιμοποιεύ. Η διεύθυνςη του ςχολεύου 

αποςτϋλλει το αύτημα με τη ςύμφωνη γνώμη τησ ςτη ςχολικό επιτροπό. Η 

ςχολικό επιτροπό με τη δικό τησ απόφαςη μεταβιβϊζει το αύτημα ςτη 

Δημοτικό Επιτροπό Παιδεύασ, ενώ η τελικό παραχώρηςη υπογρϊφεται από το 

Δόμαρχο τησ πόλησ ςύμφωνα και όχι αντύθετα από την απόφαςη τησ ΔΕΠ. 

2. Έγκριςη περιεχομϋνου δραςτηριοτότων από το ςχολικό ςύμβουλο. Ο 

ςύλλογοσ Γονϋων καταθϋτει ςτη διεύθυνςη του ςχολεύου τα απαραύτητα 

δικαιολογητικϊ των δαςκϊλων των δραςτηριοτότων, τα οπούα αποδεικνύουν 

ότι ο υποψόφιοσ δϊςκαλοσ ϋχει τα προςόντα να διδϊξει το αντικεύμενο ςτουσ 

μαθητϋσ. Επύςησ ο ςχολικόσ ςύμβουλοσ μπορεύ να μην επιτρϋψει κϊποια 

δραςτηριότητα αν θεωρόςει ότι αυτό ενϋχει κινδύνουσ ό εύναι βύαιη ό 

αντύθετη με τη ςωςτό αγωγό των μαθητών. 

Οι δραςτηριότητεσ των ςυλλόγων εκτόσ από την ανϊπτυξη του αθλητιςμού και 

πολιτιςμού διδϊςκουν τη ςυλλογικό δουλειϊ και αναπτύςςουν ςχϋςεισ μεταξύ 

των μαθητών ενώ ειδικϊ ςτα δημοτικϊ βοηθούν να γνωριςτούν οι γονεύσ ενώ θα 

πρϋπει να αποτελούν για το ςύλλογο μια ευκαιρύα να τουσ ευαιςθητοποιόςουν 

και να τουσ προβϊλουν τα προβλόματα του ςχολεύου, κϊνοντασ τουσ να 

ενδιαφερθούν για το χώρο που το παιδύ τουσ περνϊει ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ 

ημϋρασ. 
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Υορολογικϋσ υποχρεώςεισ   

Ειςήγηςη: Μαίρη Ριζκ-Καρακατςάνη, Μέλοσ Δ τησ Ένωςησ Γονέων  

Σο κρϊτοσ, για τον ϋλεγχο γενικϊ των οικονομικών ςυναλλαγών και τη απόδοςη 

ϊμεςων και ϋμμεςων φόρων ϋχει νομοθετόςει την υποχρϋωςη εγγραφόσ το 

Μητρώο TAXIS, λόψησ ΑΥΜ , δόλωςησ Μεταβολών κλπ( Ν. 4174 / 2013 ϊρθρο 

3 και 10, .Ν.2859 / 2000,  Ν.1642 / 1986). 

Για τον ύδιο λόγο ϋχει νομοθετόςει (Ν.4172/2013, Ν.2238/1994) για την  υπο-

χρϋωςη υποβολό Υορολογικόσ Δόλωςησ Ειςοδόματοσ και ϊλλων δηλώ-

ςεων για τισ περιπτώςεισ παρακρϊτηςησ φόρου ( πχ καταβολό αμοιβών κλπ). 

Με βϊςη το νόμο πρϋπει όλοι οι ςύλλογοι και τα ςωματεύα να αποκτόςουν 

Α.Υ.Μ. ςτην αρμόδια κατϊ περιοχό Δ.Ο.Τ. 

Άρα οι διαδικαςύεσ που θα πρϋπει να ακολουθόςετε εύναι οι εξόσ: 

1. Πρακτικό Δ.. όπου θα αναφϋρονται όλοι οι μετϋχοντεσ με την αντύςτοιχη 

θϋςη. (Πρόεδροσ, Γ. Γραμματϋασ, κλπ) 

2. Καταςτατικό (γνόςιο αντύγραφο) του υλλόγου. 

3. υμπλόρωςη αύτηςησ και ςυνδεόμενου προςωπικού Α.Υ.Μ. του προϋδρου 

(ςτη Δ.Ο.Τ.)  

4. Σον αριθμό Κ.Α.Δ. (Κωδικόσ Αριθμόσ Δραςτηριότητασ) που εύναι ο 

94991601. Για να παρθεύ ο κωδικόσ δραςτηριότητασ  δηλώνεται ωσ ϋδρα η 

διεύθυνςη του ςχολεύου. Εύναι υποχρεωτικόσ και ςτην κατϊθεςη 

Υορολογικόσ Δόλωςησ κϊθε χρόνο. 
 

Βγϊλαμε το Α.Υ.Μ…. Πϊμε ςτο επόμενο βόμα. 

Γύνονται οι εκλογϋσ του υλλόγου Γονϋων, ςυγκροτεύται ςε ςώμα το νϋο Δ.. και 

ο νϋοσ Πρόεδροσ υποχρεούται να καταθϋςει εγγρϊφωσ το πρακτικό τησ 

ςυγκρότηςησ υπογεγραμμϋνο από τον ύδιο και τον Γεν. Γραμματϋα, το οπούο θα 

φϋρει την ςφραγύδα του υλλόγου, ςτον Διευθυντό του χολεύου, ςτην Ένωςη 

Γονϋων, ςτο Σμόμα Παιδεύασ του Δόμου Αγύασ Παραςκευόσ και ςτη Δ.Ο.Τ. 

Φολαργού(Αγύασ Παραςκευόσ). (Η ςειρϊ εργαςιών επιςυνϊπτεται παρακϊτω ωσ 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΝΕΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ) 

ΠΡΟΟΦΗ!!! 

Εντόσ 1 εβδομϊδασ πρϋπει να δηλώνονται οι όποιεσ μεταβολϋσ αλλαγόσ 

Προϋδρου – από την ημερομηνύα που αναγρϊφεται ςτο Πρακτικό 

ςυγκρότηςησ ςε ώμα – αλλιώσ υπϊρχει πρόςτιμο αξύασ 40€!!! 
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Απαραύτητα για την αλλαγό Προϋδρου ςτην Εφορύα  πρϋπει να  

παρευρύςκεται ο νύν Πρόεδροσ ό ϊλλοσ εξουςιοδοτημϋνοσ αντιπρόςωποσ 

(με επικυρωμϋνη εξουςιοδότηςη)! 

Όπωσ κϊθε ςωματεύο ό ςύλλογοσ πρϋπει να ϋχουμε Α.Υ.Μ. το οπούο εύναι 

ςυνδεδεμϋνο κϊθε φορϊ με το προςωπικό Α.Υ.Μ. του προϋδρου του. 

 Ιςχύει για όλα τα ςωματεύα, ςυλλόγουσ, ενώςεισ, ομοςπονδύεσ, μη κερδοςκοπικού 

χαρακτόρα. Δεν θεωρούν βιβλύα και ςτοιχεύα ςτο Κ.Β.. (Κώδιακασ Βιβλύων & 

τοιχεύων), αλλϊ με απλό μπλοκϊκι αποδεύξεων εύςπραξησ για τα όποια ϋςοδα 

ώςτε να ταυτοποιούνται και να καταγρϊφονται ςτο βιβλύο ταμεύου. Σα ϋξοδα 

μπορεύ να εύναι και χωρύσ απόδειξη – τιμολόγιο. Σο πρϋπον εύναι τα ϋξοδα 

τουλϊχιςτον να εύναι όλα με τιμολόγιο ςτα ςτοιχεύα του υλλόγου.  

Οι ύλλογού μασ ωσ Ν.Π.Δ.Δ. μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα δεν υπόκεινται ςε 

απόδοςη Υ.Π.Α., και ϊλλων τελών. Πρϋπει όμωσ κϊθε χρόνο να υποβϊλλεται 

φορολογικό δόλωςη κανονικϊ, όποτε κατϊ τον Υορολογικό Κώδικα, 

υποχρεούται, αλλιώσ υπϊρχει πρόςτιμο! 

 Οι δραςτηριότητεσ που ϋχουν να κϊνουν με Ελεύθερουσ Επαγγελματύεσ που 

παρϋχουν υπηρεςύεσ, πρϋπει όλεσ να ςυνοδεύονται από απόδειξη ό τιμολόγιο 

παροχόσ υπηρεςιών. Για όλα τα τιμολόγια υπϊρχει υποχρϋωςη υποβολόσ 

ςυγκεντρωτικόσ κατϊςταςησ προμηθευτών.  

ΕΝ ΚΑΣΑΚΛΕΙΔΙ 

 Δεν φορολογούνται οι ύλλογοι Γονϋων και Κηδεμόνων, ούτε αποδύδουν 

Υ.Π.Α. Πρϋπει όμωσ να ϋχουν Α.Υ.Μ. 

 Έχουν απλϊ την υποχρϋωςη  υποβολόσ Υορολογικόσ Δόλωςησ κϊθε χρόνο, 

αλλιώσ ϋχουν πρόςτιμο. 

 Πρϋπει κϊθε φορϊ που θα αλλϊζει ο Πρόεδροσ του Δ.., ο νϋοσ Πρόεδροσ ό ο 

εξουςιοδοτημϋνοσ αντιπρόςωποσ - να καταθϋτει ςτην εφορύα ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ Δ του ΓΚ, οπότε η υποχρϋωςη υποβολόσ 

φορολογικόσ δόλωςησ του ΓΚ περνϊει ςτην δικαιοδοςύα του νϋου 

Προϋδρου(προςκομύζει δε ςτην Εφορύα το νϋο Πρακτικό αλλαγόσ πϊλι 

εντόσ 1 εβδομϊδασ). 

 Για όλα τα τιμολόγια  χρειϊζεται μια ϋξτρα διαδικαςύα, υποβολόσ ςυγκεντρω-

τικόσ κατϊςταςησ προμηθευτών. 
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 Τποβολό Υορολογικόσ Δόλωςησ κϊθε χρόνο όποτε το Τπουργεύο ορύζει για 

τουσ Ελεύθερουσ Επαγγελματύεσ και τα ωματεύα μη Κερδοςκοπικού 

Φαρακτόρα! 

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

ΓΙΑ ΣΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ 
Το απγόηεπο 1 εβδομάδα κεηά ηελ ζπγθξόηεζε ηνπ θαηλνύξηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ Γνλέωλ ζε ζώκα, ν λένο 

Πξόεδξνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγξάθωο ην πξαθηηθό ηεο ζπγθξόηεζεο (ππνγεγξακκέλν από ηνλ ίδην θαη 

ηνλ Γελ. Γξακκαηέα, ην νπνίν ζα θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ πιιόγνπ) ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ, ζηελ Έλωζε 

Γνλέωλ, ζην Σκήκα Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ζηε ΓΟΥ Φολαπγού (Αγίαρ Παπαζκεςήρ). 

Σηο ημήμα μηηπώος ηηρ ΓΟΥ, εθηόο από ην πξαθηηθό απηό ζα πξέπεη ν λένο Πξόεδξνο λα θαηαζέζεη 

ζπκπιεξωκέλα θαη ηα αθόινπζα έγγξαθα ωο εμήο: 

1. Έληππν Μ3 (δήιωζε έλαξμεο/κεηαβνιήο εξγαζηώλ κε θπζηθνύ πξνζώπνπ), όπνπ αλαγξάθεη ηε ΓΟΤ 

Υνιαξγνύ (Αγίαο Παξαζθεπήο), ηζεθάξεη ην θνπηάθη Μεηαβολή θαη ζην α (βαζηθά ζηνηρεία θπζηθνύ 

πξνζώπνπ)  ζπκπιεξώλεη ην ΑΦΜ ηος Σςλλόγος ηνπ θαζώο επίζεο θαη ηην πλήπη επωνςμία, όπωο 

απηή ηελ βιέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε παιαηόηεξα έληππα κεηαβνιήο ή ζην έληππν ηεο Έλαξμεο Δξγαζηώλ 

(ηα νπνία έληππα ζα ήηαλ ζθόπηκν λα θξαηάεη καδί ηνπ). 

2. Έληππν Μ7 (δήιωζε ζρέζεωλ θνξνινγνπκέλνπ), όπνπ ζην α (ζηνηρεία θνξνινγνπκέλνπ), ζπκπιεξώλεη 

ην ΑΦΜ ηος Σςλλόγος θαζώο θαη ηην πλήπη επωνςμία, ελώ ζην β (ζηνηρεία ζρεηηδνκέλωλ) 

ζπκπιεξώλεη θαηαξρήλ ηα δικά ηος ζηοισεία (ΑΦΜ, νλνκαηεπώλπκν), ηζεθάξεη ην θνπηάθη Έναπξη 

θαη ζην Δίδνο ρέζεο αλαγξάθεη Νπλ Πξόεδξνο, ελώ ζηελ δεύηεξε ελόηεηα πάιη ηνπ β, ζπκπιεξώλεη ηα 

ζηοισεία ηος πποηγούμενοςΠποέδπος, ηζεθάξεη ην θνπηάθη Γιακοπή θαη αλαγξάθεη ζην Δίδνο ρέζεο 

Πξώελ Πξόεδξνο. 

3. Σέινο από ην Τμήμα Μηηπώος ηηρ ΓΟΥ ν λένο Πξόεδξνο παξαιακβάλεη έλα θελό έληππν κε ηίηιν: 

Γιαπιζηώζειρ καηά ηη Γιαδικαζία Υποβολήρ Γήλωζηρ Μεηαβολήρ.  Με απηό ην έληππν, ζηελ νπζία, 

ειέγρεηαη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ πιιόγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ παξειζόληωλ εηώλ, έηζη δεηνύληαη ηα 

παξαθάηω: 

 Ιζόγειο, Τμήμα ΚΒΣ(Κώδηθαο Βηβιίωλ & ηνηρείωλ), ειέγρεηαη εάλ ππάξρνπλ ζεωξεκέλα 

ζηνηρεία θαη θαηά πόζν έρνπλ ππνβιεζεί ζπγθεληξωηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηώλ-πξνκεζεπηώλ. 

 1
ορ

 όποθορ, Τμήμα Δζόδων ζην γθηζέ γηα ηηο ελεκεξόηεηεο ειέγρεηαη θαηά πόζν ρξωζηάεη ν 

ύιινγνο. 

 2
ορ

 όποθορ, Τμήμα Φοπολογίαρ Διζοδήμαηορ, γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ ππνβνιή δειώζεωλ 

παξειζόληωλ εηώλ. 

 2
ορ

 όποθορ, Παπακπαηούμενοι Φόποι, γίλεηαη έιεγρνο γηα άιινπο παξα-θξαηνύκελνπο θόξνπο, 

όπωο ΦΜΤ πνπ δελ έρνπλ νη ύιινγνί καο. 

 2
ορ

 όποθορ,ΦΠΑ, γίλεηαη έιεγρνο γηα ππνβνιή δειώζεωλ ΦΠΑ, όπνπ δελ ππα-γόκαζηε ωο 

ύιινγνη Γνλέωλ. 

 3
ορ

 όποθορ, Τμήμα Δλέγσος θαη ππνγξαθή από ηελ Τπνδ/ληξηα ηεο ΓΟΤ. 

Έπεηηα από όια απηά, ν λένο Πξόεδξνο παξαιακβάλεη έλα ραξηί κε ηελ κεηαβνιή πνπ έρεη θάλεη θαη 

είλαη πιένλ έηνηκνο λα θαηαζέζεη ειεθηξνληθά αίηεζε γηα ηνλ Κλειδάπιθμο, ηνλ νπνίν είλαη ππνρξεωκέλνο λα 

παξαιάβεη από ην Μηηπώο. 

 

Καλή επιτυχία! 
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Η παγύδα που κρύβει ο εθελοντιςμόσ  

Ειςήγηςη: Αντώνησ Παπάζογλου, Αντιπρόεδροσ τησ Ένωςησ Γονέων  

Σο ςχολεύο ςαν ζωντανόσ οργανιςμόσ ϋχει πϊγιεσ ανϊγκεσ αλλϊ και ανϊγκεσ 

που προκύπτουν  από την καθημερινό του λειτουργύα  και το ϋργο που 

παρϊγει. Οι ανϊγκεσ αυτϋσ ςε ϋνα δημόςιο ςύςτημα Παιδεύασ θα πρϋπει 

ςυγκροτημϋνα και με προγραμματιςμό να αντιμετωπύζονται από την πολιτεύα που 

ϋχει και την κύρια ευθύνη. 

Η διαρκόσ όμωσ  υποχρηματοδότηςη  και η απαξύωςη ωσ προσ την 

προτεραιότητα που δεύχνει η κεντρικό διούκηςη, πολλϋσ φορϋσ ςτερεύ τα 

απαραύτητα εργαλεύα  από τουσ εκπαιδευτικούσ  και από τον Δόμο να 

παρεμβαύνουν ϊμεςα και αποτελεςματικϊ ϋτςι ώςτε το ςχολεύο να λειτουργεύ 

χωρύσ ελλεύψεισ και να παρϊγει ουςιαςτικό εκπαιδευτικό ϋργο ό να αποτελεύ ϋνα 

περιβϊλλον αξιοπρεπϋσ και αιςθητικϊ αναβαθμιςμϋνο και αςφαλϋσ,  ικανό να 

καλύπτει όλεσ τισ ανϊγκεσ των παιδιών μασ που περνούν αρκετϋσ ώρεσ την ημϋρα 

ςτο χώρο αυτό . 

Μπροςτϊ ςε αυτό την πραγματικότητα οι γονεύσ ωθούμενοι από την αγωνύα και 

την αγϊπη για τα παιδιϊ μασ πολλϋσ φορϋσ επωμιζόμαςτε ευθύνεσ που δεν μασ 

αναλογούν με κόςτοσ οικονομικό ό ςτερώντασ πολύτιμεσ ώρεσ από την 

προςωπικό ό την οικογενειακό μασ ζωό, διαςτρεβλώνοντασ  ϊθελϊ μασ την ύδια 

την φιλοςοφύα και αλλοιώνοντασ την αποςτολό του εθελοντιςμού. 

Ο εθελοντιςμόσ αποκτϊ τισ πραγματικϋσ του διαςτϊςεισ  με την ϋννοια τησ 

αλληλεγγύησ που οφεύλουμε όλοι προσ όλουσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ  ςυνθόκεσ κϊτω  

όμωσ από την αρχό ο καθϋνασ ανϊλογα με τισ δυνατότητεσ του ςτον καθϋνα 

ανϊλογα με τισ απαραύτητεσ ανϊγκεσ που δεν μπορεύ να ικανοποιόςει .Όπωσ για 

παρϊδειγμα ςε μια περύοδο όπωσ αυτό που βιώνει η χώρα μασ με την πρωτοφανό 

ανθρωπιςτικό κρύςη. Ή ςε ςτιγμϋσ φυςικών καταςτροφών ό υγειονομικών 

ςυμβϊντων ό ςυμμετοχόσ ςε ςυλλογικότητεσ για το κοινό ςυμφϋρον . 

Εκεύ και η αυτοδιϊθεςη  παύρνει τισ πραγματικϋσ τησ διαςτϊςεισ και προςφϋρει 

προςωπικό ικανοπούηςη, ολοκλόρωςη, ενώ παρϊλληλα επιτελεύ ανεκτύμητο 

κοινωνικό ϋργο και όφελοσ προσ όλουσ φϋρνοντασ και πιο κοντϊ τουσ πολύτεσ .  

Όταν όμωσ από ανϊγκη καλούμαςτε να καλύψουμε τα κενϊ που δημιουργεύ 

η αδιαφορύα τησ πολιτεύασ δημιουργούμε κακό προηγούμενο και τελικϊ 

μακροπρόθεςμα φϋρνουμε αντύθετα αποτελϋςματα και ωσ προσ την 

διαπαιδαγώγηςη τησ νϋασ γενιϊσ , αλλϊ και οριςτικϋσ λύςεισ δεν ϋρχονται.  
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Γιατύ για παρϊδειγμα το βϊψιμο του ςχολεύου  θα πρϋπει να εύναι δικό μασ υπόθεςη 

και μϋριμνα? Ή οι τεχνικϋσ παρεμβϊςεισ  για την λειτουργικότητα και την αςφϊλεια 

από επαγγελματύεσ  γονεύσ (όταν  μϊλιςτα η ανεργύα διαλύει  ολόκληρουσ κλϊδουσ 

και φτωχοποιεύ  οικογϋνειεσ).  Η ό  οικονομικό  ςυνειςφορϊ για τα λειτουργικϊ  και 

την καθαριότητα. Δεν εύναι αυτϊ προώποθϋςεισ λειτουργύασ ενόσ ςχολεύου? Δεν 

ϋχουμε όδη πληρώςει και με το παραπϊνω για αυτϊ από την ϊδικη  

υπερφορολόγηςη  μασ ? 

Ασ ξεκαθαρύςουμε λοιπόν τον ρόλο μασ ςυμμετϋχοντασ ενεργϊ ςτουσ 

ςυλλόγουσ των ςχολεύων μασ. Να αγαπϊμε το ςχολεύο να το προςϋχουμε και 

να δυναμώνουμε το ςύλλογο ϋτςι ώςτε να απαιτεύ, να διεκδικεύ και να 

ϋχουμε αποτελϋςματα μόνιμα, θεςμικϊ κατοχυρωμϋνα, χωρύσ κανϋνασ να 

μπορεύ να τα αμφιςβητεύ  επειδό  ϋτςι ςυμφϋρει το ςύςτημα και τισ 

επιδιώξεισ του. 

 

 

 

 

 


