
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  

ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
 

 

1) Ποια εύναι τα όργανα ςυλλογικόσ ϋκφραςησ των γονϋων και κηδεμόνων 
των μαθητών των δημόςιων ςχολεύων;  

Σηο επίπεδο κάθε ζτολείοσ απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη ην Λχθεην είλαη ο Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ απηνδίθαηα φινη νη 

γνλείο θαη θεδεκφλεο καζεηψλ ηνπ ελ ιφγσ ζρνιείνπ. Σηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ζπιιφγνπ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη φζνη γνλείο 

έρνπλ πιεξψζεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή. Αλψηαην φξγαλν ηνπ Σπιιφγνπ γνλέσλ είλαη ε Σπλέιεπζε 

ησλ Γνλέσλ.  

Οη ζπλεδξηάζεηο ησλ ΔΣ ησλ Σπιιόγσλ πξέπεη λα αλαθνηλώλνληαη δεκόζηα θαη λα είλαη αλνηθηέο 

ζε όινπο ηνπο γνλείο. 

Δάλ ζε έλα ζρνιείν νη γνλείο δελ έρνπλ ζπγθξνηήζεη ζχιινγν, ν/ε Γ/ληήο-ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ή 

ν/ε πξντζηάκελνο/ε ηνπ αληίζηνηρνπ λεπηαγσγείνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπγθαιέζνπλ 

ζπλέιεπζε γνλέσλ γηα ηελ ίδξπζε ζπιιφγνπ.  

Έλα κέινο ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα:  

 γηα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 

 γηα κέινο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο 

 γηα αληηπξφζσπνο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ Γήκνπ 

Γηα λα κπνξεί λα εθπξνζσπεζεί λφκηκα έλαο Σχιινγνο Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ ζα πξέπεη νη 

γνλείο πνπ ζα ςεθίζνπλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 1/3 ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Οη εθινγέο 

ζηνπο Σπιιφγνπο Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ γίλνληαη θάζε 2 ρξφληα, ηα δπγά έηε (2016, 2018 θιπ). 

Δθιέγεηαη έλαο αληηπξφζσπνο ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ ζηελ Έλσζε αλά 30 καζεηέο πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζηηο εθινγέο ηνπ Σπιιφγνπ. 

Σηο επίπεδο κάθε Γήμοσ νη ζχιινγνη γνλέσλ ζπγθξνηνχλ ηελ Ένωζη Συλλόγων Γονέων & 

Κηδεμόνων. Οη Σχιινγνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ Έλσζε δηακέζνπ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο πνπ 

εθιέγνπλ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Έλσζεο θάζε 2 ρξφληα ηα κνλά έηε (2017, 2019 θιπ). 

Πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη έλαο Σχιινγνο, κέινο ηεο Έλσζεο είλαη ζηηο εθινγέο γηα 

αληηπξνζψπνπο ζηελ Έλσζε λα ζπκκεηείραλ γνλείο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ησλ 

καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ.  

 



  

Σηο επίπεδο κάθε Περιθέρειας νη Δλψζεηο Γνλέσλ ζπγθξνηνχλ Ομοζπονδία Ενώζεων 

Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων.  

 

Σε επίπεδο τώρας νη Οκνζπνλδίεο ζπγθξνηνχλ ηελ Ανώηαηη Συνομοζπονδία Γονέων και 

Κηδεμόνων Μαθηηών Ελλάδας (ΑΣΓΜΔ).  

 

2)Τα ςυλλογικϊ όργανα των γονϋων εκπροςωπούνται επύςημα ςε θεςμούσ 
τησ ςχολικόσ κοινότητασ και ςε θεςμούσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ;  

Οη ζχιινγνη γνλέσλ εθπξνζσπνχληαη ζηνπο παξαθάησ ζεζκνχο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ππό 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ΔΣ ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη 

γνλείο πνπ εθπξνζσπνύλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ: 

 

 Σχολικό Συμβούλιο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ηα κέιε 

ηνπ ΓΣ ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ, ην πξνεδξείν ηνπ 15κεινχο (ζηελ Β' βάζκηα εθπαίδεπζε) θαη 

εθπξφζσπν ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο. Σπγθαιείηε κε επζχλε ηνπ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ην ρξφλν θαη ζπδεηά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

 

 Συμβούλιο Σχολικής Κοινόηηηας ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ, 

εθπξνζψπνπο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ (έλαλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ Α’βάζκηα, δπν φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηελ Β’βάζκηα), έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ 

15κεινχο (ζηελ Β βάζκηα εθπαίδεπζε). Τν Σπκβνχιην Σρνιηθήο θνηλφηεηαο θξνληίδεη γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ ζε αλαιψζηκα θαη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Σρνιηθήο 

επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

 

Τα ζρνιεία εθπξνζσπνύληαη ζηνπο παξαθάησ ζεζκνύο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέζα από ηελ 

Έλσζε Γνλέσλ. Η εκπροζώπηζη και οι διεκδικήζεις ζαθώς δεν αθορούν μόνο ηα ζτολεία 

ποσ είναι μέλη ηης Ένωζης αλλά ηο ζύνολο ηων ζτολείων και ηων μαθηηών: 

 

 Γημοηική Δπιηροπή Παιδείας (ΓΔΠ). Ο ξφινο ηεο είλαη λα εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ 

Σπκβνχιην ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ηελ 

θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ, ηελ ίδξπζε, θαηάξγεζε θαη 

ζπγρψλεπζε ζρνιείσλ, ηελ αλέγεξζε θαη επηζθεπέο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ην έξγν 

ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ Απαξηίδεηαη απφ: έλα κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ είλαη 

πξφεδξνο, έλαλ δηεπζπληή ζρνιείνπ Αβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έλαλ δ/ληή ζρνιείνπ Ββάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, έλαλ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Γνλέσλ, έλαλ εθπξφζσπν ζπλδηθαιηζηηθήο 

νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γελ έρεη απνθαζηηζηηθφ αιιά ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα.  



 Στολική Δπιηροπή Α’βάθμιας Δκπαίδεσζης. Ο ξφινο ηεο είλαη ε θαηαλνκή ησλ 

εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ιακβάλνληαο 

ππφςε ησλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ, ησλ ηκεκάησλ, ησλ αηζνπζψλ, ηελ παιαηφηεηα θαη ηηο 

εηδηθφηεξεο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ηεο Αβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απαξηίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν 

πνπ είλαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο, Γ/ληέο, εθπξνζψπν ηεο Έλσζεο Γνλέσλ, πνιίηεο πνπ 

πξνηάζεθαλ απφ δεκνηηθέο παξαηάμεηο θαη εγθξίζεθαλ απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην.  

 Στολική Δπιηροπή Β’βάθμιας Δκπαίδεσζης. Ο ξφινο ηεο είλαη αληίζηνηρνο κε απηφλ ηεο 

Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Αβάζκηαο θαη αθνξά ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Ββάζκηαο εθπαίδεπζεο. Η 

ζχλζεζε είλαη αληίζηνηρε κε ηελ Σρνιηθή Δπηηξνπή ηεο Α' βάζκηαο κε ηελ δηαθνξά φηη εδψ 

ζπκκεηέρεη θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξφζσπνο καζεηηθψλ θνηλνηήησλ.  

 

3) Ποιοσ εύναι υπεύθυνοσ για την κϊλυψη των δαπανών των ςχολεύων για 
αναλώςιμα και ςυντόρηςη του εξοπλιςμού; με ποιουσ πόρουσ;  

Δίλαη ν Γήκνο. Οη ζρεηηθνί πφξνη αληινχληαη : 

 από ηοσς «Κενηρικούς Ασηοηελείς Πόροσς- ΚΑΠ» πνπ κνηξάδνληαη απφ ην Υπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ πξνο ηνπο Γήκνπο ζε 3 δφζεηο θάζε έηνο. 

 από ηον Φόρο Ηλεκηροδοηούμενων Χώρων –ΦΗΧ. Οη πνιίηεο θαηαβάινπλ απηφ ηνλ 

θφξν κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΗ. Ο Γήκνο κπνξεί λα αληιεί απφ ηνλ ΦΗΦ πφξνπο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Έρεη δνζεί  ην δηθαίσκα γηα  αχμεζε  ηνπ ΦΗΦ έσο θαη 25% ππφ ηε 

πξνυπφζεζε φηη ε ελ ιφγσ αχμεζε ζα δνζεί ππνρξεσηηθά ζηα ζρνιεία.  Πάγην  αίηεκα  καο  

είλαη  ε  θαηάξγεζε ησλ  αληαπνδνηηθψλ  ηειψλ θαη  θφξσλ .Φρηματοδότηση από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για ουσιαστικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΗΜΟΙΟ σχολείο. ΟΤΣΕ 1 € 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΕΠΗ ΜΑ. 

 

4) Ποιοσ εύναι υπεύθυνοσ για ϋργα επιςκευών και επϋκταςησ των ςχολικών 
υποδομών; με ποιουσ πόρουσ;  

Απφ ηφηε πνπ εθαξκφζηεθε ν «Καιιηθξάηεο» ε κέξηκλα γηα ηα ζρνιηθά θηίξηα δφζεθε ζηνπο 

Γήκνπο. Γηα ζπληεξήζεηο θαη έξγα κηθξήο έθηαζεο νη πφξνη αληινχληαη απφ ρξεκαηνδφηεζε 

ΣΑΤΑ (Σπιινγηθή Απφθαζε Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο). Γηα ηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξσλ έξγσλ 

φπσο επέθηαζε θαη αλέγεξζε λέσλ ζρνιείσλ νη πφξνη αληινχληαη απφ άιιεο ρξεκαηνδνηήζεηο 

φπσο ην ΔΣΠΑ ή επηπιένλ επηρνξεγήζεηο απφ ην Γήκν. 

 

5) Ποιοσ καλύπτει το κόςτοσ του βοηθητικού προςωπικού των ςχολεύων 
(καθαριότητα, φύλαξη);  

Ο  δήκνο. 



Πάγην αίηεκα  καο είλαη ε θάιπςε κε κόληκν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ζε 8σξε βάζε ζε θάζε 

ζρνιείν γηα λα εμαζθαιηζηνύλ νη ζηνηρεηώδεηο ζπλζήθεο θαζαξηόηεηαο θαη πγηεηλήο. 

Πάγην αίηεκα καο είλαη ε θύιαμε όισλ ησλ ζρνιείσλ ζε πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή βάζε από 

κόληκν πξνζσπηθό, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηνύληαη νη ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο από ηνπο 

ζπιιόγνπο γνλέσλ θαη ηα παηδηά ζε ώξεο εθηόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ. 

 

6) Πώσ πρϋπει να αντιμετωπύζουμε πιϋςεισ για την οικονομικό επιβϊρυνςη 

των γονϋων για ανϊγκεσ λειτουργύασ των ςχολεύων;  

Οη ζύιινγνη γνλέσλ πξέπεη λα δηεθδηθνύλ δπλακηθά ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ 

ζρνιείσλ από δεκόζηνπο πόξνπο ππεξαζπηδόκελνη ηνλ δεκόζην δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Όζνλ αθνξά ηηο «ρνξεγίεο» από επηρεηξήζεηο, δελ απνηειεί ιύζε δηόηη : 

  εηζάγεη ηδησηηθά ζπκθέξνληα κέζα ζηα ζρνιεία, 

 θαιιηεξγεί ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ηε λννηξνπία ηνπ δεηηάλνπ γηα ηα απηνλόεηα, 

 νδεγεί ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ θαη παηδηώλ αλάκεζα ζε απηά πνπ έρνπλ 

"πςεινύο πξνζηάηεο" θαη ζε απηά πνπ δελ έρνπλ, 

 εδξαηώλεη ην πειαηεηαθό ζύζηεκα θαη θξύβεη αδηαθαλείο ζπλαιιαγέο. 

 


