ΝΟΜΟΣ 1566/30-9-1985

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Άρθρο 53 Σσγκρόηηζη
οργανώζεων
1. Η ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο δεκόζηαο
εθπαίδεπζεο ζην ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ παξόληνο λόκνπ πξνϋπνζέηεη ηε ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία
ζπιιόγσλ γνλέσλ σο ζσκαηείσλ. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επόκελσλ παξαγξάθσλ θαη ηνπ Αζηηθνύ
Κώδηθα.
2. Οη γνλείο ησλ καζεηώλ θάζε δεκόζηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηνύλ έλα ζύιινγν γνλέσλ. πνπ θέξεη ηελ επσλπκία
ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηέρνπλ απηνδηθαίσο ζε απηόλ. Η δηνίθεζε ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ, θαζώο θαη θάζε
εθπξόζσπνο ζηα πξνβιεπόκελα από ηελ θείκελε λνκνζεζία όξγαλα εθιέγνληαη. Οη εθινγέο δηεμάγνληαη κε
κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ην ζύζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζηηο εθινγέο
θαηαηίζεληαη πεξηζζόηεξα από έλα ςεθνδέιηηα. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη εθινγέο γίλνληαη κε εληαίν
ςεθνδέιηην. θάζε ςεθνθόξνο κπνξεί λα επηιέμεη κέρξη ην 40% ησλ εθιεγνκέλσλ. Σηηο εθινγέο απηέο
ςεθίδνπλ ν έλαο ή θαη νη δύν γνλείο θάζε καζεηή. Οη εθινγέο επαλαιακβάλνληαη κέρξη δύν θνξέο. εθόζνλ
δελ ςήθηζαλ γνλείο, πνπ εθπξνζσπνύλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. Σηελ πεξίπησζε
πνπ δελ επηηπγράλεηαη θαη κεηά ηελ επαλάιεςε ησλ εθινγώλ ε εθπξνζώπεζε ηνπ ελόο ηξίηνπ ησλ καζεηώλ
ηνπ ζρνιείνπ. ν ζύιινγνο ησλ γνλέσλ ζεσξείηαη όηη εθιέγεηαη λνκίκσο. αιιά δελ ζπκκεηέρεη ζηε ζρνιηθή
επηηξνπή, ζην ζρνιηθό ζπκβνύιην θαη δελ εθπξνζσπείηαη ζηελ έλσζε γνλέσλ.
3. Οη ζύιινγνη γνλέσλ ησλ ζρνιείσλ ηεο ίδηαο θνηλόηεηαο ή δήκνπ ή δεκνηηθνύ δηακεξίζκαηνο ζπγθξνηνύλ
κία έλσζε γνλέσλ. Κάζε ζύιινγνο εθπξνζσπείηαη ζηελ έλσζε γνλέσλ από έλαλ εθπξόζσπν αλά ηξηάληα
καζεηέο, ησλ νπνίσλ νη γνλείο έιαβαλ κέξνο ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ. Σηελ
πεξίπησζε πνπ νη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ θαηά ηα σο άλσ ζηηο εθινγέο εθπξνζσπνύλ ιηγόηεξνπο από ηξηάληα
καζεηέο. ν ζύιινγνο γνλέσλ εθπξνζσπείηαη ζηελ έλσζε γνλέσλ κε έλαλ εθπξόζσπν.
4. Οη ελώζεηο γνλέσλ θάζε λνκνύ ή λνκαξρηαθνύ δηακεξίζκαηνο ζπγθξνηνύλ κία νκνζπνλδία γνλέσλ. Κάζε
έλσζε εθπξνζσπείηαη ζηελ νκνζπνλδία γνλέσλ από έλαλ εθπξόζσπν αλά ηξηαθόζηνπο καζεηέο. Σηελ
πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ έλσζε είλαη ιηγόηεξνη από ηξηαθόζηνπο, ε έλσζε
εθπξνζσπείηαη ζηελ νηθεία νκνζπνλδία κε έλαλ αληηπξόζσπν.
5. Οη νκνζπνλδίεο γνλέσλ ηεο ρώξαο ζπγθξνηνύλ κία ζπλνκνζπνλδία. Κάζε νκνζπνλδία εθπξνζσπείηαη ζε
απηήλ από έλαλ ηνπιάρηζηνλ εθπξόζσπν αλά ρίιηνπο πεληαθόζηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ, ησλ νπνίσλ νη
ζύιινγνη είλαη κέιε ησλ ελώζεσλ ηεο νκνζπνλδίαο θαη ζπκκεηείραλ ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε
ηεο νκνζπνλδίαο. Σε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ απηώλ είλαη ιηγόηεξνη από ρίιηνπο
πεληαθόζηνπο, ε νηθεία νκνζπνλδία εθπξνζσπείηαη ζηε ζπλνκνζπνλδία από έλαλ εθπξόζσπν.
6. Οη σο άλσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ ησλ καζεηώλ ησλ ηδησηηθώλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ. 0 ζύιινγνο ησλ δηδαζθόλησλ θάζε ηδησηηθήο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ ζπγθξνηνύλ ην ζρνιηθό ζπκβνύιην. Σηα ζρνιηθά ζπκβνύιηα ησλ ηδησηηθώλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κεηέρνπλ θαη ηξεηο εθπξόζσπνη ησλ καζεηηθώλ
θνηλνηήησλ. πνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο.
7. Σηελ έλλνηα 'γνλείο'. θαηά ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, πεξηιακβάλνληαη θαη νη επίηξνπνη θαη νη λόκηκα
δηνξηζκέλνη αληηπξόζσπνί ηνπο.
8. Η εθπξνζώπεζε ησλ γνλέσλ, κέζσ άιινπ πξνζώπνπ. επηηξέπεηαη κόλν θαηόπηλ έγγξαθεο λνκίκσο
επηθπξσκέλεο εμνπζηνδόηεζεο ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ.
9. Η ζεηεία όισλ ησλ κειώλ ηνπ Δ. Σ. ηνπ ζπιιόγνπ ησλ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ Δ. Σ. ηεο έλσζεο, ηεο
νκνζπνλδίαο θαη ηεο ζπλνκνζπνλδίαο γνλέσλ είλαη δηεηήο, θαζώο θαη ε ζεηεία ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο ζηα
πξνβιεπόκελα όξγαλα από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48, 49, 50, 51, 52 θαη 53 ηνπ λ. 1566/1985. Η ζεηεία ησλ
γνλέσλ ή θεδεκόλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα αλσηέξσ όξγαλα, ιήγεη απηνδηθαίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα

ηέθλα ηνπο δελ θνηηνύλ πιένλ ζην ζρνιείν.
10. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο ππεξηζρύνπλ ηπρόλ αληηζέησλ δηαηάμεσλ ησλ θαηαζηαηηθώλ ζπιιόγνπ, έλσζεο,
νκνζπνλδίαο θαη ζπλνκνζπνλδίαο
11. Μεηά ηη δημοζίεσζη ηοσ παρόνηος, νη ζύιινγνη γνλέσλ νη ελώζεηο ζπιιόγσλ γνλέσλ, νη νκνζπνλδίεο
ελώζεσλ ζπιιόγσλ γνλέσλ θαη νη ζπλνκνζπνλδία δηεμάγνπλ εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε λέσλ αηξεηώλ
δηνηθήζεσλ. Οη εθινγέο απηέο δηεμάγνληαη κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ εληόο ησλ
παξαθάησ πξνζεζκηώλ: α) Γηα ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ κέρξη 31-12-1998 β) Γηα ηηο ελώζεηο ζπιιόγσλ γνλέσλ
από 1-1-1999 κέρξη 28-2-1999. γ) Γηα ηηο νκνζπνλδίεο ελώζεσλ ζπιιόγσλ γνλέσλ από 1-3-1999 κέρξη 15-41999. δ) Γηα ηε ζπλνκνζπνλδία από 16-4-1999 κέρξη 31-5-1999.
12. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ.
13. Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Εζσηεξηθώλ, Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Εζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηδξύεηαη ζρνιή γνλέσλ, κεηά από πξόηαζε ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ ή ηεο έλσζεο
ζπιιόγσλ γνλέσλ ή ηνπ Ο.Τ.Α. ή ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Με όκνηα απόθαζε θαζνξίδνληαη νη
πξνϋπνζέζεηο. θαζώο θαη ε δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιώλ απηώλ.
14. 0 δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. όπνπ δελ έρεη ηδξπζεί ζύιινγνο γνλέσλ, κεξηκλά κόλν γηα ηε ζύγθιεζε
γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ γνλέσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζεί απηόο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. Ο
δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εκέξεο πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε, θαιεί ηνπο γνλείο θαη
ελεκεξώλεη ζρεηηθά ην ζύιινγν ησλ δηδαζθόλησλ.

