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Αζήκα 2 Μάνηε 2016  

 

Πνμξ: Υπμονγείμ Εζςηενηθώκ, 

                                                                                                     Υπμονγό θ. Π. Κμονμομπιή 

 

Θέμα : « Επμπηεία ηςκ ζοιιόγςκ γμκέςκ & θεδεμόκςκ από ημοξ δήμμοξ»   

 

Αληόηημε θύνηε οπμονγέ, 

 

Η ΑΣΓΜΕ ημ ηειεοηαίμ δηάζηεμα έγηκε απμδέθηεξ δεθάδςκ θαηαγγειηώκ από ζοιιόγμοξ 

γμκέςκ ζε όιε ηεκ Ειιάδα, γηα ηε απαίηεζε ηςκ δεμμηηθώκ ανπώκ, ιόγς αιιαγήξ μκμμαζίαξ ημο 

δήμμο με ηεκ εθανμμγή ημο κόμμο «Καιιηθνάηε», κα πνμπςνήζμοκ μη ζύιιμγμη γμκέςκ ζε 

ακηίζημηπε αιιαγή ηεξ θαηαζηαηηθήξ μκμμαζίαξ ημοξ. Επίζεξ ενμεκεύμκηαξ όπςξ ημοξ βμιεύεη ηεκ 

έκκμηα «επμπηεία» ηςκ ζοιιόγςκ γμκέςκ απαηημύκ από αοημύξ έγγναθα όπςξ βηβιία 

ζοκεδνηάζεςκ ΔΣ, γεκηθώκ ζοκειεύζεςκ,  ηαμείμο ζοκδνμμώκ, μεηνώμο μειώκ θιπ. 

Η ζογθνόηεζε ημο γμκεσθμύ θηκήμαημξ θαζμνίδεηαη από ημοξ κόμμοξ 1566/85 (άνζνμ 53) 

θαη ημο Ν. 2621/98 (άνζνμ 2). Σύμθςκα με ηεκ Δ4/662/23-12-1998 απόθαζε ημο Υπμονγμύ 

Παηδείαξ. Κακέκαξ δεκ έπεη ημ δηθαίςμα κα πανεμβαίκεη ζημοξ ζοιιόγμοξ θαη ζηηξ εκώζεηξ 

γμκέςκ, μύηε δηεοζοκηέξ, μύηε δήμμξ, πενηθένεηα ή θοβένκεζε. Μμκαδηθή ελαίνεζε είκαη ε 

πενίπηςζε πμο έκαξ Σύιιμγμξ ή μηα Έκςζε ή μηα Ομμζπμκδία έπεη δηαιοζεί, ηόηε 

έπμοκ οπμπνέςζε κα ζογθαιέζμοκ – θαη μόκμ – Γεκηθή Σοκέιεοζε όπςξ μνίδεη ε κμμμζεζία . 

Ο νόιμξ ηςκ Σοιιόγςκ Γμκέςκ είκαη δηεθδηθεηηθόξ, ζοκημκηζηηθόξ, μνγακςηηθόξ πμο ζα 

ακαδεηθκύεη ηα πνμβιήμαηα θαη ζα μπαίκεη μπνμζηά ζημκ αγώκα γηα ηεκ επίιοζή ημοξ, θόκηνα ζηηξ 

ιμγηθέξ ηεξ δηαπείνηζεξ θαη ηεξ εκζςμάηςζεξ όπςξ αοηή πμο εθθνάδεηαη με ηηξ «ζοζηάζεηξ» 

δήμςκ, πμο απμηειμύκ πνμζπάζεηα ακμηθηήξ πανέμβαζεξ ζηηξ δμμέξ θαη ηε ιεηημονγία ημο 

γμκεσθμύ θηκήμαημξ. 

Πνόθεηηαη γηα πνμζπάζεηα αιιαγήξ ηεξ θοζημγκςμίαξ ηςκ ζοιιόγςκ γμκέςκ, 

μεηαηνέπμκηάξ ημοξ ζε επηπεηνήζεηξ, ακαπνμζακαημιίδμκηαξ ηε ιεηημονγία ημοξ ζε όνγακα 

ζοκδηαπείνηζεξ ημο ζπμιείμο. Οη Σύιιμγμη Γμκέςκ & Κεδεμόκςκ δεκ ζα επηηνέρμοκ κα πενάζεη ε 

πνμζπάζεηα δηάιοζεξ θαη πεηναγώγεζεξ ημο μνγακςμέκμο γμκεσθμύ θηκήμαημξ. Οη Σύιιμγμη 

Γμκέςκ δεκ είκαη μύηε εηαηνείεξ μύηε ΜΚΟ θαη ζε θαμηά πενίπηςζε δεκ πνέπεη κα παίλμοκ ημ 

νόιμ ηεξ «παναδμοιεύηναξ» πμο ζα θαιύπηεη με παζαιείμμαηα ηα όπμηα θεκά ημο δεμόζημο 

ζπμιείμο. 

http://www.goneis.org/


Τμ γμκεσθό θίκεμα έπεη μνγακςηηθή δμμή θαη ζοιιμγηθά όνγακα, δεκ μπμνεί κα είκαη μύηε 

ΜΚΟ, μύηε θμνέαξ ηεξ εκζςμάηςζεξ, ηεξ οπμηαγήξ, ηεξ θμηκςκηθήξ ζοκαίκεζεξ, ηεξ ζομμεημπήξ, 

ηεξ ακαδηαμόνθςζεξ, ηεξ ζοκαιιαγήξ θαη ηεξ ζοκεκμπήξ. 

Υπάνπμοκ πμιοπιεζή ζςμαηεία πμο ιεηημονγμύκ πςνίξ κα έπμοκ ηνμπμπμηήζεη ημ 

θαηαζηαηηθό ημοξ , με δεδμμέκμ όηη απαηημύκηαη πιεημρεθίεξ πμο δύζθμια επηηογπάκμκηαη θαη 

επηπιέμκ απμηειεί θμζημβόνμ δηαδηθαζία γη’ αοημύξ πμο ζοκηενμύκηαη με ηεκ 5εονε εηήζηα 

ζοκδνμμή θάπμηςκ γμκηώκ. 

Γηα ημοξ παναπάκς ιόγμοξ δεημύμε άμεζε ζοκάκηεζε μαδί ζαξ γηα κα ζαξ εκεμενώζμομε 

μιμθιενςμέκα ηηξ ζέζεηξ μαξ γηα ημ δήηεμα αοηό. 

Εθ ηςκ πνμηένςκ ζαξ εοπανηζημύμε γηα ηεκ άμεζε ακηαπόθνηζε ζημ αίηεμα μαξ.  

 

Σηε δηάζεζή ζαξ 

Ο πνόεδνμξ ηεξ ΑΣΓΜΕ 
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