
Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α΄ 

Άρθρο 94  
Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων 

4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ` («Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού»), προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 

………………………. 

19. Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. 

………………… 

26. H επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που 
δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους. 

 

Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ. Α΄ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Άρθρο 53 

Συγκρότηση οργανώσεων 

“1. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στο συλλογικά όργανα του παρόντος νόμου 
προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων. σύμφωνα με 
τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων και του Αστικού Κώδικα. 

2. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων,  
που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Η διοίκηση 
του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία όργανα εκλέγονται. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το 
σύστημα της απλής αναλογικής υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται 
περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο 
ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων. Στις 
εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές 
επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές. Εφόσον δεν ψήφισαν γονείς, που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν 
επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των 
μαθητών του σχολείου. ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν 
συμμετέχει στη σχολική επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην 
ένωση γονέων. 

«3. Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής 
Κοινότητας ή Κοινότητας συγκροτούν μία ένωση γονέων. Οι υφιστάμενες ενώσεις γονέων ή 
οι σύλλογοι γονέων δύνανται να αποφασίσουν τη συγκρότηση ένωσης γονέων στο πλαίσιο 
του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας ή Δημοτικής Κοινότητας. Κάθε 
σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, 
των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην 
περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν 
λιγότερους από τριάντα μαθητές, ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γονέων 
με έναν εκπρόσωπο». 

«4. Οι ενώσεις γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας συγκροτούν μια 
ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων από έναν 
εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για 
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την ανάδειξη της διοίκησής της. Αν οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην ένωση είναι 
λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία από έναν εκ-
πρόσωπο». 

«5. Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συνομοσπονδία. Κάθε ομοσπονδία 
εκπροσωπείται σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους πεντακόσιους 
μαθητές των σχολείων, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές και των οποίων οι 
σύλλογοι είναι μέλη των ενώσεων της ομοσπονδίας και συμμετείχαν στις τελευταίες 
εκλογές για την ανάδειξη της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων 
αυτών είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακόσιους, η οικεία ομοσπονδία εκπροσωπείται στη 
συνομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο». 

6. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέων των μαθητών των 
ιδιωτικών σχολικών μονάδων. 0 σύλλογος των διδασκόντων κάθε ιδιωτικής σχολικής 
μονάδας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων συγκροτούν το 
σχολικό συμβούλιο. 

Στα σχολικά συμβούλια των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων. που ορίζονται με 
απόφαση του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας. 

7. Στην έννοια `γονείς`, κατά τις ως άνω διατάξεις, περιλαμβάνονται και οι επίτροποι και οι 
νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποί τους. 

8. Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου. επιτρέπεται μόνο κατόπιν 
έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

9. Η θητεία όλων των μελών του Δ. Σ. του συλλόγου των γονέων του σχολείου, του Δ. Σ. της 
ένωσης, της ομοσπονδίας και της συνομοσπονδίας γονέων είναι διετής, καθώς και η θητεία 
των εκπροσώπων τους στα προβλεπόμενα όργανα από τις διατάξεις των άρθρων 48, 49, 50, 
51, 52 και 53 του ν. 1566/1985. Η θητεία των γονέων ή κηδεμόνων που συμμετέχουν στα 
ανωτέρω όργανα, λήγει αυτοδικαίως στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον 
στο σχολείο. 

10. Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν τυχόν αντιθέτων διατάξεων των καταστατικών 
συλλόγου, ένωσης, ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας 

«11. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις συλλόγων γονέων, 
οι ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων και η συνομοσπονδία διεξάγουν εκλογές για 
την ανάδειξη νέων αιρετών διοικήσεων. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προϋποθέσεις 
των προηγούμενων παραγράφων. 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 παρακάτω προθεσμιών και σε κάθε 
περίπτωση πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την οργάνωση της 
υπερκείμενης βαθμίδας. 

Αναλυτικά 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. 

δ) Για την ανώτατη συνομοσπονδία, από 1 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου του επόμενου μονού 
έτους». 



12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται κάθε 
σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. 

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ιδρύεται σχολή γονέων, μετά από πρόταση του 
συλλόγου γονέων ή της ένωσης συλλόγων γονέων ή του Ο.Τ.Α. ή της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις. καθώς και η διαδικασία οργάνωσης και 
λειτουργίας των σχολών αυτών. 

14. Ο διευθυντής του σχολείου, όπου δεν έχει ιδρυθεί σύλλογος γονέων, μεριμνά μόνο 
για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των γονέων, προκειμένου να ιδρυθεί αυτός, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο διευθυντής του σχολείου, τουλάχιστο 
δεκαπέντε ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, καλεί τους γονείς και ενημερώνει σχετικά 
το σύλλογο των διδασκόντων. “ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το άρθρο αντικαταστάθηκε ως άνω, με το Άρθρο 2 παράγραφος 1 β΄. 
του Ν.2621/1998, ΦΕΚ 136 τ..Α΄. .Οι παρ. 3, 4, 5 και 11 αντικατεστάθησαν ως άνω με τον 
Ν.4415/2016 ΦΕΚ 159 τ. Α΄, άρθρο 51 

 
 


