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Γηα ηηο αγσγέο ελαληίνλ ηεο  νκνζπνλδίαο: 
 πξνεηδνπνηνύκε απηνύο πνπ νλεηξεύνληαη δηαιπκέλν γνλετθό θίλεκα κε δηνξηζκέλεο 

δηνηθήζεηο όηη δελ ζα ηνπο πεξάζεη. 

 
ΑΘΗΝΑ 22/01/2016 

 

Σε ιίγεο κέξεο ζηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ ζα εθδηθαζηνύλ νη αγσγέο δπν Ελώζεσλ κειώλ ηεο 

Οκνζπνλδίαο Ελώζεσλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ελαληίσλ ηεο 

Οκνζπνλδίαο καο. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο Ελώζεηο ακθηζβεηνύλ ηηο απνθάζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εθινγναπνινγηζηηθνύ ζπλεδξίνπ 

ηεο Οκνζπνλδίαο καο, ην νπνίν δελ ηηο λνκηκνπνίεζε γηαηί δελ ήηαλ ζηα πιαίζηα ησλ λόκσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Οξγαλώζεσλ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ (1566/85 θαη 2621/98). 

 ε θάζε πεξίπησζε ην ζπλέδξην (ζην νπνίν ζπκκεηείραλ θαη ςήθηζαλ 51 Δλώζεηο)  απνθάζηζε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

Δλώζεηο  αθνύ εμάληιεζε πξνεγνύκελα όια ηα πεξηζώξηα ζπδήηεζεο θαη δηαιόγνπ. 

 Οη Ελώζεηο απηέο  παξά ηηο πξνηξνπέο ηνπ ΔΣ ηεο Οκνζπνλδίαο είραλ όιν ην ρξόλν ώζηε λα 

πξνρσξήζνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζηα πιαίζηα ησλ λόκσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Οξγαλώζεσλ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ (1566/85 θαη 2621/98), ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 

ζεζκηθά όξγαλα ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ δήκσλ αιιά θαη ζηα παξαπάλσ όξγαλα ησλ γνλέσλ. Αληί όκσο 

απηνύ επέιεμαλ λα πξνζθύγνπλ ζηα δηθαζηήξηα, γηα λα δεηήζνπλ όρη απιά ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπο, αιιά 

επηπιένλ ηεο θαζαίξεζε ηνπ Δ.Σ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή εμόλησζε ηεο Οκνζπνλδίαο, 

απαηηώληαο απνδεκίσζε ηεο ηάμεο ησλ 10.000 επξώ!!!!! 

Είλαη θαλεξό ε πιεηνςεθία ζηα ζπγθεθξηκέλα Δ.Σ ησλ Ελώζεσλ δελ επηζπκνύλ λα απνθαηαζηαζεί κηα 

ππνηηζέκελε αδηθία ζε βάξνο ηνπο.  

Δπηζπκνύλ ηελ εμόλησζε, ηε δηάιπζε ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Αηηηθήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

αθύξσζε ηεο ΑΓΜΔ θαζώο ε Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Αηηηθήο απνηειεί ηελ βαζηθή Οκνζπνλδία 

ηεο. Δπηζπκνύλ λα αλνίμνπλ ηνλ δξόκν ώζηε λα δήζνπκε ζην γνλετθό θίλεκα μαλά 

ζηηγκέο(Αλαγλσζηάηνπ), πνπ ηα όξγαλα ηνπ γνλετθνύ θηλήκαηνο δελ ζα εθιέγνληαη από ηνπο γνλείο, 

αιιά ζα δηνξίδνληαη από ηα δηθαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη ε θάζε εμνπζία ηε 

ζπκκόξθσζε ηνπ θηλήκαηνο ησλ γνλέσλ & θεδεκόλσλ.  

Η πιεηνςεθία ζηα Δ.Σ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Ελώζεσλ είλαη πξνθαλώο ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία, ζε 

κηα ζηηγκή πνπ αλνίγεη πάιη ην θεθάιαην ησλ αλαδηαξζξώζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε κε ζθνπό ηελ 

πιήξε επζπγξάκκηζή ηεο κε ηηο επηηαγέο ηνπ ΟΟΑ, γηα ηελ πιήξε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

κόξθσζεο, γηα ηελ έληαζε ησλ ηαμηθώλ θξαγκώλ ζηελ παηδεία.  
 Καινύκε ηα κέιε ηνπ Δ.Σ. ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Ελώζεσλ λα μαλαζθεθηνύλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο. 

 Καινύκε ηα Δ.Σ. ησλ Σπιιόγσλ  Γνλέσλ ησλ Δήκσλ ηνπο, θάζε έληηκν γνληό λα δηαρσξίζνπλ ηε 

ζέζε ηνπο λα θαηαδηθάζνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ ΔΣ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Ελώζεσλ, λα απαηηήζνπλ 

λα ζηακαηήζνπλ ηηο ελέξγεηεο ηεο  Έλσζεο ηνπο θαη λα απνκνλώζνπλ από ην γνλετθό θίλεκα 

απηνύο πνπ πξσηνζηαηνύλ ζηε δηάιπζε ηεο Οκνζπνλδίαο πνπ ζηξέθνληαη θαηά ησλ 

ζπκθεξόλησλ θαη ηνπ αγώλα ησλ γνληώλ.   

Σα παηδηά καο αμίδνπλ έλα θαιύηεξν κέιινλ!!! 

 

 Ελεκεξώλνπκε όιεο ηηο Ελώζεηο κέιε καο, ηα Δ.Σ. ησλ ζπιιόγσλ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ, ηνλ 

θάζε γνληό γηα ηα ζρέδηα πνπ κεξηθνί απεξγάδνληαη θαη ηνπο θαινύκε λα ππεξαζπηζηνύλ ηελ 

αγσληζηηθή γξακκή, ηελ δηνηθεηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, ζε ηειηθή αλάιπζε 

ηελ ίδηα ηελ ύπαξμε ηεο Οκνζπνλδίαο Δλώζεσλ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο, λα θαηαδηθάζνπλ όζνπο απεξγάδνληαη ηε δηάιπζή ηεο. 
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