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Προσ: Αναπλθρϊτρια Υπουργό Οικονομικϊν 

                                                                                        κα Βαλαβάνθ Νάντια 

Θζμα: Για τθ ςυνεχιηόμενθ φοροεπιδρομι και τα πρόςτιμα τθσ εφορίασ προσ τουσ      ςυλλόγουσ γονζων  

Κα Υπουργζ 

Τθν χρονιά που πζραςε γίναμε αποδζκτεσ  δεκάδων καταγγελιϊν για πρόςτιμα από τισ κατά τόπουσ ΔΟΥ 

προσ τουσ ςυλλόγουσ γονζων ςε όλθ τθν Ελλάδα,  όχι μόνο ςε εκείνουσ που είχαν ΑΦΜ και  δεν υπζβαλαν 

φορολογικι διλωςθ, αλλά και ςε εκείνουσ που δεν είχαν αποκτιςει ωσ τϊρα ΑΦΜ με αναδρομικι μάλιςτα 

ιςχφ από το ζτοσ  ίδρυςθσ τουσ.  

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ δε  τα πρόςτιμα ανζρχονται ςε χιλιάδεσ ευρϊ ( λόγω τθσ αναδρομικότθτασ ) και ζχει 

ςαν αποτζλεςμα πολλοί ςφλλογοι να μθν λειτουργοφν ι τα νεοεκλεγμζνα όργανα να αρνοφνται να 

αποδεχτοφν τθ μεταφορά του   ΑΦΜ   ςτο όνομά τουσ  αφοφ αυτό ςυνδζεται με το προςωπικό ΑΦΜ του 

εκάςτοτε προζδρου. 

Οι ςφλλογοι γονζων ωσ νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, θ λειτουργία των οποίων διζπεται 

από ειδικι νομοκεςία και διατάξεισ, λειτουργοφν με τθν εκελοντικι προςφορά των γονιϊν των μακθτϊν ςε 

βάροσ του ελεφκερου και προςωπικοφ χρόνου τουσ, με αποκλειςτικά ζςοδα τισ χρονιάτικζσ ςυνδρομζσ των 

μελϊν που ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αγγίηει το ποςό των 5 ευρϊ/ χρόνο.  

O ςκοπόσ λειτουργιάσ τουσ όπωσ αυτόσ περιγράφεται ςτα περιςςότερα καταςτατικά είναι θ υπεράςπιςθ 

των μορφωτικϊν δικαιωμάτων όλων των μακθτϊν, θ διαςφάλιςθ τθσ αποκλειςτικά δθμόςιασ και δωρεάν 

παιδείασ, θ προαγωγι των αξιϊν τθσ εκνικισ ανεξαρτθςίασ,  δθμοκρατίασ και τθσ ελευκερίασ, θ ςτιριξθ τθσ 

εραςιτεχνικισ πρωτοβουλίασ και θ ανάδειξθ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ μζςα από δραςτθριότθτζσ, εκδθλϊςεισ 

παρεμβάςεισ.  

Σφμφωνα με το ν. 1566/85 και το ν. 2621/98 τα όργανα του γονεϊκοφ κινιματοσ είναι κεςμικοί φορείσ τθσ 

εκπαίδευςθσ με αντιπροςϊπευςθ ςτα όργανα που προβλζπονται από τθν νομοκεςία ( ςυμβοφλια ςχολικισ 

κοινότθτασ, ςχολικά ςυμβοφλια, ΔΕΠ, Σχολικζσ Επιτροπζσ, ΕΣΥΠ, Συμβοφλιο Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ). 

Όπου μάλιςτα δε λειτουργοφν τζτοια όργανα αυτά ςυςτινονται – ςφμφωνα με το νόμο -  με πρωτοβουλία 

των διευκυντϊν τθσ οικίασ ςχολικισ μονάδασ, Διμων και του Υπουργείου. 

Η φοροεπιδρομι  και τα πρόςτιμα προσ το οργανωμζνο κίνθμα των γονιϊν, που ζχει εντακεί τα τελευταία 

χρόνια κατά τθν άποψθ μασ δεν είναι τυχαία, αποτελεί κομμάτι του νζου ςχολείου τθσ αποκζντρωςθσ, τθσ 

αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθσ προςπάκειασ χειραγϊγθςθσ του κινιματοσ από τισ τοπικζσ 

διοικιςεισ . 
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Στα πλαίςια τθσ «ςυμμετοχικότθτασ»,  του «εκελοντιςμοφ», του κοινωνικοφ εταιριςμοφ  και τθσ 

αποκζντρωςθσ αρμοδιοτιτων βαςικϊν τομζων  του κράτουσ ςε τοπικό επίπεδο, ζχει διαμορφωκεί το 

νομικό πλαίςιο για να  αναλάβουν οι ςφλλογοι γονζων να τθν ευκφνθ για τθν χρθματοδότθςθ του ςχολείου, 

τθν εξεφρεςθ χορθγϊν επενδυτϊν, να αναλάβουν επίςθσ τθν κακαριότθτα, τθ φφλαξθ, το βάψιμο ι τθν 

ςυντιρθςθ των κτθρίων ακόμα και να ςυμβάλουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ μζρουσ του προγράμματοσ 

ςπουδϊν τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ.    

Από ηην άλλη ο Καλλικπάηηρ πποβλέπει ηον έλεγσο και ηην εποπηεία ηων ζςλλόγων γονέων, δηλαδή 

οι δήμοι πος δεν μποπούν να δώζοςν σπήμαηα ούηε για ηα αναγκαία, μποπούν να ελέγσοςν ηοςρ 

ζςλλόγοςρ ζηο καηά πόζο ζςμβάλοςν ή παίπνοςν ηην εςθύνη για ζηηπίξοςν οικονομικά ηην 

«δημόζια εκπαίδεςζη » πος όμωρ ζύμθωνα με ηο § 16 ηος Σςνηάγμαηορ ππέπει να παπέσεηαι 

Δωπεάν ζε όλοςρ.  

Σιμερα, όπωσ εξελίςςονται τα πράγματα είναι φανερι θ ςτόχευςθ των μζτρων  και οι ςκοποί απζναντι ςτο 

κίνθμά μασ. Δεν κζλουν το κίνθμα των γονιϊν ςτα πόδια τουσ, κζλουν εκπροςϊπουσ που κα βάηουν πλάτθ 

«με το αηθμίωτο» (αφοφ κα ζχουν κίνθτρα για να ςυμμετζχουν ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςτα ςχολικά 

ςυμβοφλια κι όπου αλλοφ) για να περνοφν τα ςχζδια και οι αποφάςεισ τουσ. Που κα ζχουν μια καλι 

κουβζντα να πουν για τισ προκζςεισ τθσ κάκε κυβζρνθςθσ και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει.  

Εκτιμοφμε πωσ θ προςπάκεια που γίνεται, να εξιςωκοφν οι ςφλλογοι γονζων με κάκε είδουσ  νομικά 

πρόςωπα Θρθςκευτικοφ, φιλανκρωπικοφ, εκνικοφ, ακλθτικοφ χαρακτιρα ακόμα και ΜΚΟ εντάςςετε ςτθ 

λογικι τθσ ενςωμάτωςθσ και τθσ ςυνευκφνθσ από τθ μια και ςτθ λογικι τθσ διάλυςθσ του αγωνιςτικά 

προςανατολιςμζνου κινιματοσ από τθν άλλθ.  

Γιατί ποίοσ γονιόσ κα κελιςει να δραςτθριοποιθκεί ςτο ςφλλογο του ςχολείου του παιδιοφ του πολφ 

περιςςότερο να εκλεγεί ςτο ΔΣ, όταν γνωρίηει πολφ καλά πωσ  κάκε χρόνο κα ζχει δοςολθψίεσ με τθν 

εφορία?  Ποιοσ γονιόσ κα κζςει υποψθφιότθτα για πρόεδροσ όταν αυτόσ είναι υπόλογοσ απζναντι ςτο νόμο 

για παραλιψεισ άλλων διοικιςεων? Ποιοσ γονιόσ ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ τθσ γενικευμζνθσ 

φοροεπιδρομισ κα κελιςει να ςυνδζςει το οικογενειακό ΑΦΜ με το ΑΦΜ του ςυλλόγου γνωρίηοντασ 

μάλιςτα πωσ αυτό μπορεί να τον ακολουκεί εφ’ όρου ηωισ ?    

Γι αυτό καλοφμε τθν κυβζρνθςθ  

- Να πάρει άμεςα μζτρα με εγκφκλιο που κα αποςταλεί ςε όλεσ τισ ΔΟΥ για τθ διαγραφι όλων 

των προςτίμων προσ τουσ Συλλόγουσ γονζων. 

- Να πάρει άμεςα πρωτοβουλία  με νομοκετικι ρφκμιςθ:  

1. για τθν μθ υποχρεωτικότθτα υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ από τουσ Συλλόγουσ γονζων.  

2. Για τθν εξαίρεςθ  των Συλλόγων Γονζων. Από τθν υποχρζωςθ απόκτθςθσ ΑΦΜ. 

3. Να δοκεί θ δυνατότθτα ςε όςουσ Συλλόγουσ το επικυμοφν να επιςτρζψουν – κατακζςουν 

το υπάρχων ΑΦΜ ςτισ ΔΟΥ. 

Δεν κα επιτρζψουμε να περάςει θ προςπάκεια διάλυςθσ και χειραγϊγθςθσ του οργανωμζνου γονεϊκοφ 

κινιματοσ, οι ςφλλογοι γονζων δεν είναι οφτε εταιρείεσ οφτε ΜΚΟ και ςε καμιά περίπτωςθ δεν πρζπει να 

παίξουν το ρόλο τθσ «παραδουλεφτρασ» που κα καλφπτει με παςαλείμματα τα όποια κενά του δθμόςιου 

ςχολείου. Ο ρόλοσ των Συλλόγων είναι διεκδικθτικόσ, ςυντονιςτικόσ, οργανωτικόσ που κα αναδεικνφει τα 

προβλιματα και κα μπαίνει μπροςτά ςτον αγϊνα για τθν επίλυςι τουσ .  

   


