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Αθήνα, 16 Σεπτεμβρíου 2020 
 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής 
προς  

τους Γονείς/Κηδεμόνες Μαθητών/τριών της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά 
 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ - ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021 

 
Αξιότιμε/η Κύριε/α, Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 
 
Οι εκλογές του Συμβουλίου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για τους γονείς των 
μαθητών/τριών θα λάβουν χώρα  

 
 

 
 
Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι το κύριο όργανο, όπου ρυθμίζονται τα 
οργανωτικά, παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα της Σχολής μας.  
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
 

1) Υιοθετεί : 
- Το σχέδιο εκπαιδευτικού ιδρύματος, βάσει πρότασης του συμβουλίου δημοτικού 
σχολείου  και του συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
- Τον εσωτερικό κανονισμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος μετά από διαβούλευση με 
τις προπαρασκευαστικές βαθμίδες (συμβούλιο δημοτικού σχολείου, συμβούλιο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συμβούλιο εκπροσώπων για την ζωή στη σχολή), 
- Τα σχολικά ωράρια και το ημερολόγιο σχολικού έτους,  
- Το ετήσιο σχέδιο για την εκπαίδευση και την καθοδήγηση, 
- Το σχέδιο δια βίου μάθησης του προσωπικού της Σχολής σε όλες του τις 
συνιστώσες. 

   
2) Γνωμοδοτεί σχετικά με : 

- Την χάρτα απασχόλησης του προσωπικού της Σχολής, 
- Τις προτάσεις εξέλιξης των παιδαγωγικών δομών, 
- Το πρόγραμμα δράσης των οργανώσεων και συλλόγων που λειτουργούν στους 
κόλπους της Σχολής, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις προσωρινές εγκρίσεις χρήσης των 
χώρων, 
- Τα θέματα υγιεινής, ασφάλειας και συνθηκών εργασίας του προσωπικού, 
- Τα θέματα που σχετίζονται με την υποδοχή και την πληροφόρηση των γονέων, και 
το πως μπορούν να συμμετέχουν στην ζωή της Σχολής μας, 
- Τον προγραμματισμό και την χρηματοδότηση των σχολικών εκδρομών, 
- Την οργάνωση της εκπαιδευτικής ζωής, 
- Την υποδοχή και την πλαισίωση των παιδιών με αναπηρίες, 
- Τη σχολική εστίαση. 

από την ΤΡΙΤΗ 13 (9:00 πμ)  
έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (10:00 πμ)  
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3) Επίσης, το Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μπορεί, όταν παραστεί ανάγκη, 

να συνεδριάσει με ημερήσια διάταξη που να περιλαμβάνει μόνο τα θέματα που 
αφορούν την υγιεινή, την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού. 

4) Ο προϋπολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός της Σχολής αποτελούν θέματα 
για τα οποία ενημερώνεται το Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σύμφωνα με 
την έκθεση που συντάσσουν ο εντολέας, Γενικός ∆ιευθυντής, και ο ∆ιοικητικός και 
Οικονομικός ∆ιευθυντής (DAF), ο καθένας σε ό,τι τον αφορά. 

5) Παρουσιάζεται, επίσης, στο Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος έκθεση για την 
παιδαγωγική λειτουργία, την οποία συντάσσει ο επικεφαλής του Ιδρύματος.   

6) Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος δύναται - με ίδια πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήματος του επικεφαλής του Ιδρύματος – να συντάξει γνωμοδότηση για 
οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην ζωή της Σχολής μας.   

 
Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συνεδριάζει συνήθως 3 φορές το χρόνο (σε 
απογευματινές-βραδυνές ώρες). 
 
Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, ο αριθμός εκπροσώπων των γονέων 
μαθητών/τριών στο Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελληνογαλλικής Σχολής 
Ευγένιος Ντελακρουά είναι ανάλογος με τον αριθμό των μελών της ∆ιοίκησης (10 
δικαιωματικά μέλη). 6 θέσεις μελών καλύπτονται από τους γονείς (καθώς και 6 θέσεις 
αναπληρωματικών μελών) : 

- 4 θέσεις μελών για το Σώμα Γονέων Μαθητών/τριών του Γαλλικού Τμήματος,  
- 2 θέσεις για το Σώμα Γονέων Μαθητών/τριών του Ελληνικού Τμήματος. 

Σχόλιο : Οι μαθητές/τριες εκπροσωπούνται από 4 εκπροσώπους (2 από το Γαλλικό 
Τμήμα και 2 από το Ελληνικό Τμήμα). Οι «χρήστες» του εκπαιδευτικού ιδρύματος έχουν 
τον ίδιο αριθμό εκπροσώπων με την ∆ιοίκηση (10) και τους εκπροσώπους του 
προσωπικού (10).  
Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αποτελείται από 30 μέλη με δικαίωμα ψήφου. 
 
Οι στρατηγικές και οικονομικές αποφάσεις λαμβάνονται από το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο της ∆ιαχειριστικής Ενωσης, από την Ενωση για την Γαλλική 
Εκπαίδευση στην Ελλάδα (AEFG). Οι 6 γονείς που εκλέγονται στο Συμβούλιο του 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της AEFG και 
έχουν και εκεί δικαίωμα ψήφου. 3 γονείς που εκλέγονται στο Συμβούλιο του 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (2 από το Γαλλικό Τμήμα και 1 από το Ελληνικό Τμήμα) 
γίνονται μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον μέσο όρο του 
ισχυρότερου υπολοίπου. 
 

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 
 
∆ύνανται να παρουσιάσουν ψηφοδέλτιο οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και οι 
γονείς μαθητών/τριών που δεν είναι μέλη σε κάποιον από τους υφιστάμενους Συλλόγους 
Γονέων αλλά που ίσως επιθυμούν να συγκεντρωθούν για να συγκροτήσουν ένα 
ψηφοδέλτιο διαφορετικό από αυτό των 2 αναγνωρισμένων σήμερα Συλλόγων.  
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Τα ψηφοδέλτια μπορούν να παρουσιάζουν μέχρι και διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τις 
θέσεις προς κάλυψη, με πλήρη διάκριση μεταξύ των υποψηφίων τακτικών μελών και των 
υποψηφίων αναπληρωματικών μελών. Μπορούν και να μην είναι πλήρη ψηφοδέλτια, 
αρκεί να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 υποψηφιότητες. 
Μόνον τα ψηφοδέλτια με υποψηφίους γονείς παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης γίνονται αποδεκτά για το Σώμα Εκπροσώπων του Γαλλικού Τμήματος. Για 
το Σώμα Εκπροσώπων του Ελληνικού Τμήματος, τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να 
αποτελούνται από τους γονείς παιδιών του Γυμνασίου και του Λυκείου. 
 

 Τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων και οι ενδεχόμενες προγραμματικές δηλώσεις πρέπει να 
υποβληθούν γραπτώς μέχρι  και  την ∆ευτέρα 1η Οκτωβρίου πριν τις 10:00 
πμ. Αυτή είναι η καταληκτική προθεσμία.  
Οι εκπρόσωποι γονέων μαθητών/τριών εκλέγονται με καταμέτρηση ψήφων βάσει 
αναλογικής εκπροσώπησης του πλέον ισχυρού υπολοίπου. 
Εκλόγιμοι είναι όλοι οι εκλογείς (πβ ακολούθως). 
 

 ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
Μπορεί κανείς να τους συμβουλευθεί στο θυρωρείο του Σχολείου από την Παρασκευή 25 
Σεπτεμβρίου. 
Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν δέκα ημέρες πριν από την ψηφοφορία. 
Κάθε γονέας, από τη στιγμή που έχει την κηδεμονία, είναι εκλογέας και εκλόγιμος. 
Κάθε γονέας διαθέτει μία ψήφο, όσα παιδιά δικά του κι αν φοιτούν στη Σχολή μας. 
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί μόνον ηλεκτρονικά από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου (9:00 
πμ) έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου (10:00 πμ). 

 
Κατ’εξαίρεση και μόνον, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 8:30 πμ. έως τις 10:00 
πμ. θα μπορούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά σε αίθουσα της σχολής όσοι δεν μπορέσουν 
να το πραγματοποιήσουν μέχρι τότε. 

 
Η καταμέτρηση των ψήφων θα λάβει χώρα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 
10:15 πμ., ενώ τα αποτελέσματα των εκλογών στο Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος θα ανακοινωθούν άμεσα, καθώς και το όνομα των γονέων που εκλέγονται στο 
∆ιοικητικό Συμβούλιο της AEFG. 
 
          Ο Γενικός ∆ιευθυντής (Proviseur) 
                    Damien GANIER 
                                                                           


