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ΨΗΦΙΣΜΑ 

      

       Πριν λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στην σύσκεψη που έγινε την 10/1/2016, όπου η 
Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής κάλεσε τα ΔΣ των Ενώσεων και τους 
εκλεγμένους αντιπροσώπους των ενώσεων για την αμφίδρομη πληροφόρηση του ΔΣ της 
Ομοσπονδίας με τις Ενώσεις- μέλη, τον καλύτερο συντονισμό δράσης του γονεϊκού κινήματος και για 
τον απολογισμό και προγραμματισμό σύμφωνα με τις αποφάσεις του συνεδρίου της, 
πληροφορηθήκαμε ότι δύο Ενώσεις – μέλη της άσκησαν αγωγές εναντίον της Ομοσπονδίας, επειδή 
το τελευταίο συνέδριο δεν τις νομιμοποίησε, καθώς δεν ακολούθησαν τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από τους νόμους που καθορίζουν την λειτουργία των οργανώσεων Γονέων και 
Κηδεμόνων (Ν.1566/85 και Ν.2621/98). 

     

      Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχε και η Ένωσή μας με 10 αντιπροσώπους και στο οποίο 
συμμετείχαν άλλες 50 Ενώσεις- μέλη με τους αντιπροσώπους τους, αφού έγινε διεξοδική συζήτηση 
και παράθεση όλων των στοιχείων που στοιχειοθετούσαν την άποψη ότι δεν ακολουθήθηκαν οι 
νόμιμες εκλογικές διαδικασίες στις εκλογές των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων που ανήκουν στην 
δύναμη των παραπάνω 2 Ενώσεων, αποφασίστηκε η μη νομιμοποίησή τους. 

      

       Ενώ οι 2 αυτές Ενώσεις, παρά τις προτροπές της Ομοσπονδίας, είχαν όλο τον χρόνο να 
προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, μέσα στα πλαίσια των νόμων, ώστε να μπορέσουν να 
συμμετέχουν στα θεσμικά όργανα των σχολείων και των Δήμων, αντί αυτού προτίμησαν να 
προσφύγουν στα δικαστήρια για να ζητήσουν όχι απλά την νομιμοποίησή τους αλλά την καθαίρεση 
του ΔΣ της ομοσπονδίας και την οικονομική της εξόντωση ζητώντας αποζημίωση 10.000 ευρώ!!! 

      

       Προφανώς ο σκοπός τους δεν είναι η αποκατάσταση της υποτιθέμενης αδικίας εις βάρος τους 
αλλά η διάλυση και η οικονομική εξόντωση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας 
Αττικής και κατά συνέπεια και η ακύρωση της ΑΣΓΜΕ καθώς η Ομοσπονδία Αττικής αποτελεί την 
βασική Ομοσπονδία της. 

 

        Μπροστά στην προσπάθεια της διάλυσης των οργάνων του γονεϊκού κινήματος, Ομοσπονδίας 
και ΑΣΓΜΕ, το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών του 7ου Διαμερίσματος 
του Δήμου Αθηναίων, ομόφωνα αποφασίζει και δηλώνει ότι θα στηρίξει και θα υπερασπιστεί την 
αγωνιστική γραμμή, την διοικητική και την οικονομική ανεξαρτησία και την ίδια την ύπαρξη της 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, καταδικάζοντας όσους 
απεργάζονται την διάλυσή της !!  

 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ!! 
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