Τροποποιήςεισ Συγκρότηςησ Οργάνων Γονεϊκού Κινήματοσ
Στο ΦΕΚ Α’159/6-9-2016, δθμοςιεφκθκε ο ν. 4415, με κζμα «Ρυθμίςεισ για την ελληνόγλωςςη
εκπαίδευςη, τη διαπολιτιςμική εκπαίδευςη και άλλεσ διατάξεισ.».
Στο άρκρο 51 του νόμου, με κζμα «Οργανώςεισ γονζων», γίνονται τροποποιιςεισ του ν. 1566/1985
(όπωσ αυτόσ είχε τροποποιθκεί) όςον αφορά τθν ςυγκρότθςθ των οργάνων του γονεϊκοφ κινιματοσ από
Ζνωςθ Γονζων και πάνω. Παρακάτω δίνονται τα άρκρα που αλλάηουν.

ν. 1566/1985 – άρθρο 53
1. Η ςυμμετοχι εκπροςϊπων των γονζων των
μακθτϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
δθμόςιασ εκπαίδευςθσ ςτο ςυλλογικά όργανα του
παρόντοσ νόμου προχποκζτει τθ ςυγκρότθςθ και
λειτουργία ςυλλόγων γονζων ωσ ςωματείων.
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των επόμενων
παραγράφων και του Αςτικοφ Κϊδικα

ν. 4415/2016 – Τροποποιήςεισ άρθρου 53

2. Οι γονείσ των μακθτϊν κάκε δθμόςιου ςχολείου
ςυγκροτοφν ζνα ςφλλογο γονζων. που φζρει τθν
επωνυμία του ςχολείου και ςυμμετζχουν
αυτοδικαίωσ ςε αυτόν. Η διοίκθςθ του ςυλλόγου
γονζων, κακϊσ και κάκε εκπρόςωποσ ςτα
προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία όργανα
εκλζγονται. Οι εκλογζσ διεξάγονται με μυςτικι
ψθφοφορία και με το ςφςτθμα τθσ απλισ
αναλογικισ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςτισ εκλογζσ
κατατίκενται περιςςότερα από ζνα ψθφοδζλτια.
Στθν περίπτωςθ που οι εκλογζσ γίνονται με ενιαίο
ψθφοδζλτιο, κάκε ψθφοφόροσ μπορεί να επιλζξει
μζχρι το 40% των εκλεγομζνων. Στισ εκλογζσ αυτζσ
ψθφίηουν ο ζνασ ι και οι δφο γονείσ κάκε μακθτι. Οι
εκλογζσ επαναλαμβάνονται μζχρι δφο φορζσ,
εφόςον δεν ψιφιςαν γονείσ, που εκπροςωποφν
τουλάχιςτον το ζνα τρίτο των μακθτϊν του ςχολείου.
Στθν περίπτωςθ που δεν επιτυγχάνεται και μετά τθν
επανάλθψθ των εκλογϊν θ εκπροςϊπθςθ του ενόσ
τρίτου των μακθτϊν του ςχολείου, ο ςφλλογοσ των
γονζων κεωρείται ότι εκλζγεται νομίμωσ, αλλά δεν
ςυμμετζχει ςτθ ςχολικι επιτροπι, ςτο ςχολικό
ςυμβοφλιο και δεν εκπροςωπείται ςτθν ζνωςθ
γονζων.
3. Οι ςφλλογοι γονζων των ςχολείων τθσ ίδιασ
κοινότθτασ ι διμου ι δθμοτικοφ διαμερίςματοσ
ςυγκροτοφν μία ζνωςθ γονζων. Κάκε ςφλλογοσ
εκπροςωπείται ςτθν ζνωςθ γονζων από ζναν
εκπρόςωπο ανά τριάντα μακθτζσ, των οποίων οι
γονείσ ζλαβαν μζροσ ςτισ εκλογζσ για τθν ανάδειξθ

3. Οι ςφλλογοι γονζων των ςχολείων του ίδιου
Διμου ι Δθμοτικισ Ενότθτασ ι Δθμοτικισ
Κοινότθτασ ι Κοινότθτασ ςυγκροτοφν μία ζνωςθ
γονζων. Οι υφιςτάμενεσ ενϊςεισ γονζων ι οι
ςφλλογοι γονζων δφνανται να αποφαςίςουν τθ
ςυγκρότθςθ ζνωςθσ γονζων ςτο πλαίςιο του ίδιου

τθσ διοίκθςθσ του. Στθν περίπτωςθ που οι γονείσ που
ςυμμετείχαν κατά τα ωσ άνω ςτισ εκλογζσ
εκπροςωποφν λιγότερουσ από τριάντα μακθτζσ. ο
ςφλλογοσ γονζων εκπροςωπείται ςτθν ζνωςθ γονζων
με ζναν εκπρόςωπο

Διμου ι Δθμοτικισ Ενότθτασ ι Τοπικισ Κοινότθτασ ι
Δθμοτικισ Κοινότθτασ. Κάκε ςφλλογοσ
εκπροςωπείται ςτθν ζνωςθ γονζων από ζναν
εκπρόςωπο ανά τριάντα μακθτζσ, των οποίων οι
γονείσ ζλαβαν μζροσ ςτισ εκλογζσ για τθν ανάδειξθ
τθσ διοίκθςισ του. Στθν περίπτωςθ που οι γονείσ που
ςυμμετείχαν κατά τα ωσ άνω ςτισ εκλογζσ
εκπροςωποφν λιγότερουσ από τριάντα μακθτζσ, ο
ςφλλογοσ γονζων εκπροςωπείται ςτθν ζνωςθ γονζων
με ζναν εκπρόςωπο

4. Οι ενϊςεισ γονζων κάκε νομοφ ι νομαρχιακοφ
διαμερίςματοσ ςυγκροτοφν μία ομοςπονδία γονζων.
Κάκε ζνωςθ εκπροςωπείται ςτθν ομοςπονδία
γονζων από ζναν εκπρόςωπο ανά τριακόςιουσ
μακθτζσ. Στθν περίπτωςθ που οι μακθτζσ των
ςχολείων που ανικουν ςτθν ζνωςθ είναι λιγότεροι
από τριακόςιουσ, θ ζνωςθ εκπροςωπείται ςτθν
οικεία ομοςπονδία με ζναν αντιπρόςωπο

4. Οι ενϊςεισ γονζων κάκε Περιφζρειασ ι
Περιφερειακισ Ενότθτασ ςυγκροτοφν μια
ομοςπονδία γονζων. Κάκε ζνωςθ εκπροςωπείται
ςτθν ομοςπονδία γονζων από ζναν εκπρόςωπο ανά
τριακόςιουσ μακθτζσ, των οποίων οι γονείσ ζλαβαν
μζροσ ςτισ εκλογζσ για τθν ανάδειξθ τθσ διοίκθςισ
τθσ. Αν οι μακθτζσ των ςχολείων που ανικουν ςτθν
ζνωςθ είναι λιγότεροι από τριακόςιουσ, θ ζνωςθ
εκπροςωπείται ςτθν οικεία ομοςπονδία από ζναν
εκπρόςωπο

5. Οι ομοςπονδίεσ γονζων τθσ χϊρασ ςυγκροτοφν μία
ςυνομοςπονδία. Κάκε ομοςπονδία εκπροςωπείται
ςε αυτιν από ζναν τουλάχιςτον εκπρόςωπο ανά
χίλιουσ πεντακόςιουσ μακθτζσ των ςχολείων, των
οποίων οι ςφλλογοι είναι μζλθ των ενϊςεων τθσ
ομοςπονδίασ και ςυμμετείχαν ςτισ τελευταίεσ
εκλογζσ για τθν ανάδειξθ τθσ ομοςπονδίασ. Σε
περίπτωςθ που οι μακθτζσ των ςχολείων αυτϊν
είναι λιγότεροι από χίλιουσ πεντακόςιουσ, θ οικεία
ομοςπονδία εκπροςωπείται ςτθ ςυνομοςπονδία από
ζναν εκπρόςωπο

5. Οι ομοςπονδίεσ γονζων τθσ χϊρασ ςυγκροτοφν μία
ςυνομοςπονδία. Κάκε ομοςπονδία εκπροςωπείται
ςε αυτιν από ζναν τουλάχιςτον εκπρόςωπο ανά
χίλιουσ πεντακόςιουσ μακθτζσ των ςχολείων, των
οποίων οι γονείσ ζλαβαν μζροσ ςτισ εκλογζσ και των
οποίων οι ςφλλογοι είναι μζλθ των ενϊςεων τθσ
ομοςπονδίασ και ςυμμετείχαν ςτισ τελευταίεσ
εκλογζσ για τθν ανάδειξθ τθσ ομοςπονδίασ. Σε
περίπτωςθ που οι μακθτζσ των ςχολείων αυτϊν
είναι λιγότεροι από χίλιουσ πεντακόςιουσ, θ οικεία
ομοςπονδία εκπροςωπείται ςτθ ςυνομοςπονδία από
ζναν εκπρόςωπο

11. Μετά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, οι ςφλλογοι
γονζων οι ενϊςεισ ςυλλόγων γονζων, οι
ομοςπονδίεσ ενϊςεων ςυλλόγων γονζων και οι
ςυνομοςπονδία διεξάγουν εκλογζσ για τθν ανάδειξθ
νζων αιρετϊν διοικιςεων. Οι εκλογζσ αυτζσ
διεξάγονται με τισ προχποκζςεισ των προθγοφμενων
παραγράφων εντόσ των παρακάτω προκεςμιϊν:
α) Για τουσ ςυλλόγουσ γονζων μζχρι 31-12-1998
β) Για τισ ενϊςεισ ςυλλόγων γονζων από 1-1-1999
μζχρι 28-2- 1999.
γ) Για τισ ομοςπονδίεσ ενϊςεων ςυλλόγων γονζων
από 1-3-1999 μζχρι 15-4-1999.
δ) Για τθ ςυνομοςπονδία από 16-4-1999 μζχρι 31-51999.

11. Μετά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ οι ςφλλογοι
γονζων, οι ενϊςεισ ςυλλόγων γονζων, οι
ομοςπονδίεσ ενϊςεων ςυλλόγων γονζων και θ
ςυνομοςπονδία διεξάγουν εκλογζσ για τθν ανάδειξθ
νζων αιρετϊν διοικιςεων. Οι εκλογζσ αυτζσ
διεξάγονται με τισ προχποκζςεισ των προθγοφμενων
παραγράφων. Προθγοφνται οι εκλογικζσ διαδικαςίεσ
για τθν ανάδειξθ των διοικιςεων των ςυλλόγων
γονζων και ζπονται οι εκλογικζσ διαδικαςίεσ για τθ
ανάδειξθ των διοικιςεων των υπερκείμενων
οργανϊςεων. Οι εκλογικζσ διαδικαςίεσ κάκε
οργάνωςθσ γονζων πρζπει να ολοκλθρϊνονται εντόσ
των παρακάτω προκεςμιϊν και ςε κάκε περίπτωςθ
πριν από τθ διεξα γωγι των εκλογικϊν διαδικαςιϊν
για τθν οργάνωςθ τθσ υπερκείμενθσ βακμίδασ.
Αναλυτικά οι εκλογζσ λαμβάνουν χϊρα, κάκε δφο (2)
ζτθ, ωσ εξισ:
α) Για τουσ ςυλλόγουσ γονζων, από 1 Σεπτεμβρίου
ζωσ και 31 Δεκεμβρίου κάκε ηυγοφ ζτουσ.
β) Για τισ ενϊςεισ ςυλλόγων γονζων, από 1 ζωσ και

31 Μαρτίου του επόμενου μονοφ ζτουσ.
γ) Για τισ ομοςπονδίεσ γονζων, από 1 Απριλίου ζωσ
και 31 Μαΐου του επόμενου μονοφ ζτουσ.
δ) Για τθν ανϊτατθ ςυνομοςπονδία, από 1 Ιουνίου
ζωσ και 31 Ιουλίου του επόμενου μονοφ ζτουσ.

