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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

A/A Υφιστάμενο άρθρο καταστατικού Προτεινόμενη τροποποίηση Σε εναρμόνιση προς Συντάξας
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Άρθρο 8ο §2                                        
Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια 
και κατά  μήνα Μάρτιο,…

Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και κατά το μήνα Οκτώβριο ή μέχρι 31 Δεκεμβρίου,
…

Ν.2621/1998 
(ΦΕΚ 136/Α’/1998) 

άρθρο 2παρ. 1β

Περίανδρος 
Δολαψάκης

Άρθρο 8ο §3                                       
Στην Γ.Σ. αυτή εκλέγονται εκτός 
από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και 
τα υπόλοιπα από τους 
υποψηφίους σαν 
αναπληρωματικά.

Στην Γ.Σ. αυτή εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ.(τακτικά,αναπληρωματικά), οι Εκπρόσωποι 
του συλλόγου στην Ένωση γονέων και σε κάθε άλλο όργανο που προβλέπει ο νόμος.

ΥΑ Δ4/662 
(ΦΕΚ 77/Β’/1999)

άρθρο 1
παρ. 2

Περίανδρος 
Δολαψάκης

Άρθρο 9ο §1
Δικαίωμα να εκλέγουν και να 
εκλέγονται έχουν τα τακτικά μέλη 
του συλλόγου που είναι 
τακτοποιημένα οικονομικά.

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα τακτικά μέλη του συλλόγου που 
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

ΥΑ Δ4/662 
(ΦΕΚ 77/Β’/1999)

άρθρο 1
παρ. 2

Περίανδρος 
Δολαψάκης

Άρθρο 18ο §1.                      
Τακτικές-Γενικές Συνελεύσεις
Τα τακτικά μέλη συγκαλούνται 
από το Δ.Σ. σε γενική συνέλευση 
τακτικά κάθε Μάρτιο,…

Τα τακτικά μέλη συγκαλούνται από το Δ.Σ. σε γενική συνέλευση τακτικά κάθε 
Οκτώβριο,…

Ν.2621/1998
(ΦΕΚ 136/Α’/1998)

άρθρο 2
παρ. 1β

Περίανδρος 
Δολαψάκης

Άρθρο 18ο §3.                                
Εκλογές
Διενεργούνται από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση κατά μήνα 
Μάρτιο, κάθε δύο χρόνια, για την 
εκλογή μελών Δ.Σ. και εξελεκτικής 
Επιτροπής, και εκπροσώπων στις 
ενώσεις γονέων.

Διενεργούνται από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατά το μήνα Οκτώβριο ή μέχρι 31 
Δεκεμβρίου, κάθε δύο χρόνια, για την εκλογή μελών του Δ.Σ. (τακτικά, 
αναπληρωματικά και εξελεκτική Επιτροπή), εκπρόσωπων του συλλόγου στην Ένωση 
γονέων και σε κάθε άλλο όργανο που προβλέπει ο νόμος.

Ν.2621/1998
(ΦΕΚ 136/Α’/1998)

άρθρο 2
παρ. 1β 

και
ΥΑ Δ4/662 

(ΦΕΚ 77/Β’/1999)
άρθρο 1
παρ. 2

Περίανδρος 
Δολαψάκης

Άρθρο 18ο §3                                 
Εκλογές
Στην διαδικασία της εκλογής για 
την ανάδειξη Δ.Σ., απαιτείται 
εκπροσώπιση του 1/3 τουλάχιστον 
 ...  και όχι κατά την Γενική 
Συνέλευση.
Οποιαδήποτε εκλογή Δ.Σ.  ...  εκτός 
αν τροποποιηθεί διαφορετικά  η 
παραπάνω απόφαση με νεότερή 
της.

Κατά την ψηφοφορία πρέπει να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 
1/3 των μαθητών της σχολικής μονάδας. Οι γονείς έχουν μία ψήφο ο καθένας 
ανεξάρτητα από πόσα παιδιά εκπροσωπούν.
Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας 
του προηγουμένου εδαφίου, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το ως 
άνω ποσοστό μαθητών.
Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την τρίτη επανάληψη των εκλογών η 
εκπροσώπιση του 1/3 των μαθητών του σχολείου το ΔΣ του συλλόγου γονέων 
θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως αλλά ο σύλλογος δε συμμετέχει στη σχολική 
επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο ούτε εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να απόφασίσει την 
επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας της 
παραγράφου αυτής εντός των νομίμων προθεσμιών.

ΥΑ Δ4/662 
(ΦΕΚ 77/Β’/1999)

άρθρο 2
παρ. 4

Περίανδρος 
Δολαψάκης

Άρθρο 18ο§4                                  
Τρόπος διενέργειας ψηφοφορίας 
και ανάδειξης Δ.Σ.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων και των εκπροσώπων 
στα ανώτερα όργανα, είναι μυστική.
Οι Γενικές Συνελεύσεις, πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών τους, εκλέγουν 
κατά το κατάστατικό, το όργανο που θα έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων, την κατανομή των ψήφων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των Εκλεγέντων.
Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της Γεν. Συνέλευσης, 
μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μετρο, κυρίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της 
ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της 
νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εν λόγω εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην 
καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων και
α) εφόσον στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια (i) καθορίζει 
το εκλογικό μέτρο διαιρώντας το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου (εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει 
κλάσμα, δεν λαμβάνεται υπόψη) και (ii) καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που 
καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο διοικητικό συμβούλιο διαιρώντας τον αριθμό 
των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο. (iii) 
Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το 
εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει 
υποψηφιότητα. (iv) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις 
θέσεις που του ανήκουν καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις, όσοι είναι και οι 
υποψήφιοί του. (ν) Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των 
προηγουμένων περιπτώσεων κατάνέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους 
που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο 
ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1 /3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν 
περισσότερο το εκλογικό μέτρο. (vi) Οι θέσεις που μενουν ακόμα αδιάθετες 
κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο 
ψηφοδελτίων από μία θέση. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της 
επιτροπής που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών.
β) Εφόσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να 
θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων και οι θέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε 
κάθε υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό 
από 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.

ΥΑ Δ4/662 
(ΦΕΚ 77/Β’/1999)

άρθρο 2
παρ. 1,2,4 και 5

Περίανδρος 
Δολαψάκης
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8 Άρθρο 20ο                                      
Δωρητές-Ευεργέτες                        
Δωρητές ανακηρύσονται…………….
…… ………………………………(20.000) 
δραχμών.                           Ευεργέτες 
ανακηρύσσονται……………… 
……………......……(25.000) μέχρι 
πενήντα χιλιάδες δραχμές.             
Μεγάλοι ευεργέτες 
ανακηρύσσονται.... .... άνω των 
πενήντα χιλιάδων (50.000). 

Δωρητές-Ευεργέτες                                                                                                          
Δωρητές ανακηρύσσονται……………………………………εξήντα (60 €) ευρώ.                       
Ευεργέτες ανακηρύσσονται….……εβδομήντα πέντε (75 €) ευρώ μέχρι εκατό πενήντα  
(150 €) ευρώ.                                                                                                    Μεγάλοι 
ευεργέτες ανακηρύσσονται...................... άνω των εκατό πενήντα  (150 €) ευρώ. 

Περίανδρος 
Δολαψάκης
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