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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΕΝΩΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΗΝ
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
Σηηο 20 Ννεκβξίνπ ηνπ 2017, εθδόζεθε ε 10773/2017 απόθαζε ηνπ κνλνκεινύο
πξσηνδηθείνπ Αζελώλ πνπ αθνξνύζε ηελ αγσγή ηεο Έλσζεο Γνλέσλ Αγίνπ Δεκεηξίνπ
ελάληηα ζηελ Οκνζπνλδία Γνλέσλ Αηηηθήο, κε ηελ νπνία ε ζπγθεθξηκέλε Έλσζε
δηεθδηθνύζε ηελ αθύξσζε ησλ εθινγώλ ηεο Οκνζπνλδίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ
Ινύλην ηνπ 2015 γηα λέν ΔΣ θαη αληηπξνζώπνπο ηεο νκνζπνλδίαο ζηελ ΑΣΓΜΕ, θαη ηελ
επηβνιή ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ 10.000 επξώ ζε βάξνο ηεο Οκνζπνλδίαο. Με ηην
ζςγκεκπιμένη αγωγή δηλαδή, η Ένωζη Αγίος Δημηηπίος ζηηούζε ζηην ππάξη να
διαλςθεί οπγανωηικά και οικονομικά η Ομοζπονδία Γονέων Αηηικήρ.
Ο ιόγνο ηεο αγσγήο ηνπο, ήηαλ ε ΜΗ λνκηκνπνίεζε ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο
Έλσζεο Γνλέσλ Αγίνπ Δεκεηξίνπ ζην ζπλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο, επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε
Έλσζε είρε πξνρσξήζεη πξόζθαηα ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο, κε ηελ νπνία,
θαηαξγνύζε ηελ απιή αλαινγηθή ζαλ ην εθινγηθό ζύζηεκα γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ
ηεο Έλσζεο θαη ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο Έλσζεο ζηελ Οκνζπνλδία, παξαβηάδνληαο ηα όζα
πξνβιέπεη ν λόκνο 1566/85, αιιά θαη ν λόκνο 2621/98 ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ
νξγαλώζεσλ γνλέσλ, αλεμάξηεηα κε ην αλ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο είλαη ελαξκνληζκέλα κε
απηνύο.
Η απόθαζη ηος δικαζηηπίος, αναγνωπίζει όηι η Ένωζη Γονέων Αγίος
Δημηηπίος κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο πνπ έγηλε ην 2015, ζύκθσλα κε
ηελ νπνία θαηαξγήζεθε ε απιή αλαινγηθή ζηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο θαη
ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο Έλσζεο ζηελ Οκνζπνλδία Γνλέσλ Αηηηθήο, θαζηζηά ην λόκν
1566/85 «θελό γξάκκα» θαη θαηά ζπλέπεηα (θαζώο ε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε έρεη
εγθξηζεί από ην πξσηνδηθείν) λαη κελ ε ζπγθεθξηκέλε Έλσζε κπνξεί λα ζπλερίζεη κε απηό
ην θαηαζηαηηθό να ςπάπσει και να λειηοςπγεί ζαν ζωμαηείο γενικά, όσι όμωρ ζαν
ζωμαηείο ΓΟΝΕΩΝ. Δηλαδή η ζςγκεκπιμένη Ένωζη δεν μποπεί όσι μόνο να
ζςμμεηέσει με ανηιπποζώποςρ ηηρ ζηην Ομοζπονδία Γονέων Αηηικήρ, αλλά ούηε ζηα
ζσολικά όπγανα, δηλαδή δεν δικαιούηαι να εκπποζωπείηαι ζηιρ σολικέρ Επιηποπέρ
και ζηη ΔΕΠ.
Επίζεο η απόθαζη ηος ππωηοδικείος αναγνωπίζει όηη, ε ζύλζεζε ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Αηηηθήο είλαη απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο θαη όηη ην δηθαζηήξην ΔΕΝ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηε Γεληθή Σπλέιεπζε,
κηα απόθαζε πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε κηα επνρή πνπ επηδηώθεηαη λα απνθηήζνπλ
ζηελ πξάμε ηα δηθαζηήξηα ην δηθαίσκα ηεο δηακόξθσζεο ησλ ζπζρεηηζκώλ κέζα ζηα
όξγαλα ηνπ γνλετθνύ θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο.
Η Οκνζπνλδία Γνλέσλ Αηηηθήο αηζζάλεηαη δηθαησκέλε γηα άιιε κηα θνξά γηαηί κε
ηηο απνθάζεηο ηεο, πεξηθξνύξεζε ην θύξνο ηεο Οκνζπνλδίαο, πεξηθξνύξεζε ηε
δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γνλετθνύ θηλήκαηνο.
Τν ΔΣ ηεο Οκνζπνλδίαο ην 2015, είρε πξνεηδνπνηήζεη ην ΔΣ ηεο Έλσζεο Γνλέσλ
Αγίνπ Δεκεηξίνπ, ηόζν γηα ην παξάλνκν, όζν θαη γηα ηνλ αληηδεκνθξαηηθό ραξαθηήξα ηεο
επηρεηξνύκελεο ηόηε ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο, αιιά νη ζπζηάζεηο καο
αληηκεησπίζηεθαλ κε πξνπειαθηζκνύο πξνο ηνλ ηόηε πξόεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο.

Τν ζθεπηηθό ηόηε ηεο πιεηνςεθία ηνπ ΔΣ ηεο Έλσζεο Γνλέσλ Αγίνπ Δεκεηξίνπ,
όηη ηάρα ε δπλαηόηεηα ύπαξμεο παξαηάμεσλ ζεκαίλεη θνκκαηηθνπνίεζε θαη όηη ε
θαηαζηαηηθή θαηαζηξαηήγεζε ηνπ 1566/85 ώζηε λα πξνβιέπεηαη κόλν ην εληαίν
ςεθνδέιηην γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο Έλσζεο ζα ήηαλ
πιήγκα ζηελ θνκκαηηθνπνίεζε, ήηαλ έλα ζθεπηηθό βαζύηαηα ππνθξηηηθό.
Πίζσ από ην ζθηάρηξν ηεο θνκκαηηθνπνίεζεο θξύβνληαη νη βαζύηαηα
αληηδεκνθξαηηθέο αληηιήςεηο ηεο θίκσζεο νπνηαζδήπνηε άπνςεο δηέθεξε από απηή ηεο
πιεηνςεθίαο. Έηζη θη αιιηώο, θαη ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο
πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο. Η πνιηηηθή είλαη παξνύζα κέζσ ησλ θπβεξλεηηθώλ επηινγώλ,
κέζσ ησλ επηινγώλ ηεο Ε.Ε, ηνπ ΔΝΤ θαη ηνπ ΟΟΣΑ, κέζσ ησλ ζπγγξακκάησλ πνπ
απερνύλ ηελ πνιηηηθή θαη ηελ ηδενινγία ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ, κέζσ ησλ ρνξεγώλ θαη
ησλ Δήκσλ.
Η ζέζε λα «απαγνξεπηεί» κέζσ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ε δηαπάιε πνιηηηθώλ απόςεσλ
γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα κέζα ζηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ, θαζώο ε πνιηηηθή
θπβέξλεζεο, ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, Δήκσλ γηα ηελ Παηδεία, είλαη παξνύζα κέζα ζηα ζρνιεία,
είλαη ζέζε «απαγόξεπζεο» ηεο αληίζεηεο άπνςεο, ηεο άπνςεο ηνπ αγώλα γηα κηα Παηδεία
ζύκθσλε κε ηελ αλάγθε ησλ ιατθώλ νηθνγελεηώλ, ε νπνία ζήκεξα είλαη ε άπνςε πνπ είλαη
πιεηνςεθηθή κέζα ζηελ Οκνζπνλδία Γνλέσλ Αηηηθήο θαη ζηελ ΑΣΓΜΕ.
Επνκέλσο, κε ηνλ ηξόπν απηό είλαη ζέζε δηάζπαζεο αιιά θαη δηάιπζεο ηνπ
γνλετθνύ θηλήκαηνο θαη γηα απηό ην ιόγν άιισζηε ε Έλσζε Γνλέσλ Αγίνπ Δεκεηξίνπ δελ
απαηηνύζε απιά κε ηελ αγσγή ηεο ηελ απνθαηάζηαζε κηαο ππνηηζέκελεο αδηθίαο, αιιά ηελ
πιήξε δηάιπζε ηεο Οκνζπνλδίαο, ηε δηάιπζε ηνπ αγώλα γηα έλα θαιύηεξν ζρνιείν.
Η ζπλεπήο θαη ώξηκε ζηάζε ησλ ζπλέδξσλ ηνλ Μάην ηνπ 2015, δηαθύιαμε ηελ
ζεζκηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ ελόηεηα ηνπ γνλετθνύ θηλήκαηνο γύξσ από ηνπο
δηαθεξπγκέλνπο ζηόρνπο ηνπ γηα 12ρξνλν, Εληαίν, απνθιεηζηηθά Δεκόζην θαη Δσξεάλ
Σρνιείν, θάηη ην νπνίν επηβεβαηώζεθε κε ηνλ εθ’ λένπ απνθιεηζκό ησλ ζπλέδξσλ ηεο
Έλσζεο Γνλέσλ Αγίνπ Δεκεηξίνπ (κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία) ζην πξόζθαην ζπλέδξην
καο, ηνλ Μάην ηνπ 2017.
Η πιεηνςεθία ηνπ ΔΣ ηεο Έλσζεο Γνλέσλ Αγίνπ Δεκεηξίνπ, νδήγεζε ηε
ζπγθεθξηκέλε Έλσζε ζε πιήξε δηάιπζε θαη απνκόλσζε ηεο. Είλαη ππόζεζε ησλ γνλέσλ
ηνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ ην αλ ζα επηηξέςνπλ ηε δηαηώληζε ησλ δηαιπηηθώλ θαηλνκέλσλ ζηελ
Έλσζή ηνπο.
Ωο Οκνζπνλδία Γνλέσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, θαινύκε ηε ζπγθεθξηκέλε Έλσζε,
λα ηξνπνπνηήζεη ην θαηαζηαηηθό ηεο αίξνληαο ηηο αιιαγέο ηνπ 2015 θαη ιεηηνπξγώληαο
ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνπλ νη λόκνη 1566/85 θαη 2621/98, λα πξνρσξήζνπλ εθ λένπ
ζε εθινγέο κε βάζε ην ζύζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο γηα ΔΣ θαη αληηπξνζώπνπο ζηελ
Οκνζπνλδία, πξνθεηκέλνπ κε ραξά καο λα δερηνύκε ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο μαλά ζηε
Γεληθή Σπλέιεπζε καο.

