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     ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

  Αθήνα   13/4/2021 

Προς:  
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  
 

Υπ’ όψη : Υπουργού κας  Κεραμέως  Νίκης 

 

Θέμα :Σχετικά  με  τις  εκλογικές  διαδικασίες  των  Οργανώσεων Γονέων  
 

Αξιότιμη κα Υπουργέ 
 

Η διακοπή λειτουργίας των σχολείων, με αφορμή την πανδημία του Covid 19, 

πέραν των τεράστιων προβλημάτων που προκάλεσε στην εκπαίδευση, για τα οποία έχουμε, 

όπως γνωρίζετε, επανειλημμένων τοποθετηθεί, είχε σαν συνέπεια την δημιουργία 

τεράστιων, πρακτικών και νομικών, ζητημάτων που αφορούν στην λειτουργία των 

Συλλόγων Γονέων, αλλά και των υπερκείμενων αυτών Οργανώσεών τους. 

 Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 11 του Ν. 1566/1985, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του άρθρου 51 του Ν. 4415/2016 και ισχύει, οι Σύλλογοι 

Γονέων, οι Ενώσεις Συλλόγων Γονέων, οι Ομοσπονδίες Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και η 

Συνομοσπονδία διεξάγουν εκλογές ως εξής: προηγούνται οι εκλογικές διαδικασίες για την 

ανάδειξη των διοικήσεων των συλλόγων γονέων και έπονται οι εκλογικές διαδικασίες για 

τη ανάδειξη των διοικήσεων των υπερκείμενων οργανώσεων. Οι εκλογικές διαδικασίες 

κάθε οργάνωσης γονέων πρέπει να ολοκληρώνονται εντός των οριζομένων στο νόμο 

προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για 

την οργάνωση της υπερκείμενης βαθμίδας.  

 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, οι εκλογές 

λαμβάνουν χώρα, κάθε δύο (2) έτη, ως εξής: α) Για τους συλλόγους γονέων, από 1 

Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε ζυγού έτους, β) Για τις ενώσεις συλλόγων 

γονέων, από 1 έως και 31 Μαρτίου του επόμενου μονού έτους, γ) Για τις ομοσπονδίες 

γονέων, από 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου του επόμενου μονού έτους και δ) Για την 

ανώτατη συνομοσπονδία, από 1 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου του επόμενου μονού έτους. 

 Όπως αντιλαμβάνεστε, η διακοπή λειτουργίας των σχολείων αλλά και οι σχετικές 

ΚΥΑ που ισχύουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, οι οποίες δυσκόλευαν τις δημόσιες 



συναθροίσεις, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτή μέχρι και σήμερα η 

πραγματοποίηση των απαιτούμενων συλλογικών διαδικασιών, ήτοι των γενικών 

εκλογοαπολογιστικών συνελεύσεων και εκλογών για την ανάδειξη των συλλογικών 

οργάνων των οργανώσεων των γονέων.  

 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουν σήμερα εκλεγεί νέα διοικητικά συμβούλια 

των ανωτέρω αναφερόμενων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων, ούτε 

βεβαίως αντιπρόσωποι αυτών στις υπερκείμενες οργανώσεις, υπάρχουν δε περιπτώσεις, που 

λόγω της αποχώρησης παιδιών από την σχολική μονάδα και συνακόλουθα απώλειας της 

ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τον γονέα τους, να μην υφίσταται 

νόμιμη αριθμητικά σύνθεση πολλών Διοικητικών Συμβουλίων, πρωτοβάθμιων και 

δευτεροβάθμιων οργανώσεων.  

 Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό  με το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει 

σχετική νομοθετική παρέμβαση, επηρεάζει, όπως αντιλαμβάνεστε, καταλυτικά, αφ’ ενός 

μεν την εύρυθμη λειτουργία των Οργανώσεων Γονέων, αφ’ ετέρου δε την συμμετοχή των 

εκπροσώπων γονέων στα όργανα που προβλέπονται στον Ν. 1566/1985 (όπως αυτός 

τροποποιημένος ισχύει) και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας (άρθρο 50), 

στα Σχολικά Συμβούλια (άρθρο 51) και στις Σχολικές Επιτροπές, η λειτουργία των οποίων 

ρυθμίζεται από το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως αυτός 

τροποποιημένος ισχύει. Η διαμορφωθείσα κατάσταση έχει προφανέστατα δημιουργήσει μία 

άνευ προηγούμενου δυσλειτουργία του συνόλου των Οργανώσεων του γονέων. 

 Με τα δεδομένα αυτά εκτιμούμε ότι θα πρέπει άμεσα να υπάρξει σχετική 

νομοθετική παρέμβαση και ρύθμιση από την πλευρά σας, η καθυστέρηση της 

οποίας είναι προφανές ότι θα επηρεάσει καταλυτικά την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου 

των οργανώσεων των γονέων, δημιουργώντας  σοβαρότατο κίνδυνο να μην καταστεί 

εφικτό να επαναλειτουργήσουν στο μέλλον, ειδικά οι σύλλογοι γονέων.  

 Η εκτίμησή μας είναι ότι η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει ανακύψει 

είναι να αποφασιστεί, με σχετική νομοθετική ρύθμιση, η παράταση της θητείας του 

συνόλου των διοικήσεων των οργανώσεων των γονέων (συλλόγων γονέων, Ένωσης 

Γονέων, Ομοσπονδίας Γονέων και Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων-Μαθητών Ελλάδας) 

και η πραγματοποίηση των απαιτούμενων αρχαιρεσιών κατ’ εξαίρεση μέχρι την 

31/12/2021 για τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις των γονέων (Συλλόγους Γονέων), έτσι ώστε 

εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 να ακολουθήσουν και πάλι κατ’ εξαίρεση οι 

αρχαιρεσίες των αντίστοιχων υπερκείμενων Οργανώσεων (Ενώσεις Γονέων – Ομοσπονδίες 

Γονέων και ΑΣΓΜΕ).  

Με τις προτεινόμενες αυτές ρυθμίσεις, εκτιμούμε  ότι θα καταστεί εφικτό αφ’ ενός 

μεν να καλυφθεί το έλλειμμα της διοίκησης που υπάρχει σε πολλούς Συλλόγους Γονέων, 



αφ’ ετέρου δε θα μπορούν απρόσκοπτα όλες οι Οργανώσεις των Γονέων να προετοιμάσουν 

τις αρχαιρεσίες τους. Προτείνουμε τέλος, οι αρχαιρεσίες αυτές να επαναληφθούν την 

επόμενη χρονιά ώστε να επανέλθουν οι συλλογικές διαδικασίες, στα όσα ορίζονται από τον 

νόμο.  
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