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ςυλλόγουσ

Αξιότιμε κφριε Υπουργζ,
Α. «Για τθ ςυνεχιηόμενθ φοροεπιδρομι και τα πρόςτιμα τθσ εφορίασ προσ τουσ ςυλλόγουσ
γονζων»
Τθν χρονιά που πζραςε γίναμε αποδζκτεσ δεκάδων καταγγελιϊν για πρόςτιμα από τισ κατά
τόπουσ ΔΟΥ προσ τουσ ςυλλόγουσ γονζων ςε όλθ τθν Ελλάδα, όχι μόνο ςε εκείνουσ που είχαν
ΑΦΜ και δεν υπζβαλαν φορολογικι διλωςθ, αλλά και ςε εκείνουσ που δεν είχαν αποκτιςει ωσ
τϊρα ΑΦΜ με αναδρομικι μάλιςτα ιςχφ από το ζτοσ ίδρυςθσ τουσ.
Σε πολλζσ περιπτϊςεισ δε τα πρόςτιμα ανζρχονται ςε χιλιάδεσ ευρϊ (λόγω τθσ
αναδρομικότθτασ) και ζχει ςαν αποτζλεςμα πολλοί ςφλλογοι να μθν λειτουργοφν ι τα
νεοεκλεγμζνα όργανα να αρνοφνται να αποδεχτοφν τθ μεταφορά του ΑΦΜ ςτο όνομά τουσ
αφοφ αυτό ςυνδζεται με το προςωπικό ΑΦΜ του εκάςτοτε προζδρου.
Οι ςφλλογοι γονζων ωσ νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, θ λειτουργία των
οποίων διζπεται από ειδικι νομοκεςία και διατάξεισ, λειτουργοφν με τθν εκελοντικι προςφορά
των γονιϊν των μακθτϊν ςε βάροσ του ελεφκερου και προςωπικοφ χρόνου τουσ, με αποκλειςτικά
ζςοδα τισ χρονιάτικεσ ςυνδρομζσ των μελϊν που ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αγγίηει το ποςό
των 5 ευρϊ/ χρόνο.
O ςκοπόσ λειτουργίασ τουσ όπωσ αυτόσ περιγράφεται ςτα περιςςότερα καταςτατικά είναι θ
υπεράςπιςθ των μορφωτικϊν δικαιωμάτων όλων των μακθτϊν, θ διαςφάλιςθ τθσ αποκλειςτικά
δθμόςιασ και δωρεάν παιδείασ, θ προαγωγι των αξιϊν τθσ εκνικισ ανεξαρτθςίασ, δθμοκρατίασ
και τθσ ελευκερίασ, θ ςτιριξθ τθσ εραςιτεχνικισ πρωτοβουλίασ και θ ανάδειξθ του λαϊκοφ
πολιτιςμοφ μζςα από δραςτθριότθτζσ, εκδθλϊςεισ, παρεμβάςεισ.
Σφμφωνα με το ν. 1566/85(άρκρο 53) και το ν. 2621/98 (άρκρο 2) τα όργανα του γονεϊκοφ
κινιματοσ είναι κεςμικοί φορείσ τθσ εκπαίδευςθσ με αντιπροςϊπευςθ ςτα όργανα που
προβλζπονται από τθν νομοκεςία ( ςυμβοφλια ςχολικισ κοινότθτασ, ςχολικά ςυμβοφλια, ΔΕΠ,
Σχολικζσ Επιτροπζσ, κλπ).

Όπου μάλιςτα δε λειτουργοφν τζτοια όργανα αυτά ςυςτινονται – ςφμφωνα με το νόμο με πρωτοβουλία των διευκυντϊν τθσ οικίασ ςχολικισ μονάδασ, Διμων και του Υπουργείου.
Η φοροεπιδρομι και τα πρόςτιμα προσ το οργανωμζνο κίνθμα των γονιϊν, που ζχει
εντακεί τα τελευταία χρόνια κατά τθν άποψθ μασ δεν είναι τυχαία, αποτελεί κομμάτι του νζου
ςχολείου τθσ αποκζντρωςθσ, τθσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθσ προςπάκειασ
χειραγϊγθςθσ του κινιματοσ από τισ τοπικζσ διοικιςεισ .
Στα πλαίςια τθσ «ςυμμετοχικότθτασ», του «εκελοντιςμοφ», του κοινωνικοφ εταιριςμοφ και
τθσ αποκζντρωςθσ αρμοδιοτιτων βαςικϊν τομζων του κράτουσ ςε τοπικό επίπεδο, ζχει
διαμορφωκεί το νομικό πλαίςιο για να αναλάβουν οι ςφλλογοι γονζων τθν ευκφνθ για τθν
χρθματοδότθςθ του ςχολείου, τθν εξεφρεςθ χορθγϊν επενδυτϊν, να αναλάβουν επίςθσ τθν
κακαριότθτα, τθ φφλαξθ, το βάψιμο ι τθν ςυντιρθςθ των κτθρίων ακόμα και να ςυμβάλουν ςτθ
διαμόρφωςθ ενόσ μζρουσ του προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ.
Από τθν άλλθ ο Καλλικράτθσ προβλζπει τον ζλεγχο και τθν εποπτεία των ςυλλόγων γονζων,
δθλαδι οι διμοι που δεν μποροφν να δϊςουν χριματα οφτε για τα αναγκαία, μποροφν να
ελζγχουν τουσ ςυλλόγουσ ςτο κατά πόςο ςυμβάλουν ι παίρνουν τθν ευκφνθ να ςτθρίξουν
οικονομικά τθν «δθμόςια εκπαίδευςθ » που όμωσ ςφμφωνα με το § 16 του Συντάγματοσ πρζπει να
παρζχεται Δωρεάν ςε όλουσ.
Σιμερα, όπωσ εξελίςςονται τα πράγματα είναι φανερι θ ςτόχευςθ των μζτρων και οι
ςκοποί απζναντι ςτο κίνθμά μασ. Δεν κζλουν το κίνθμα των γονιϊν ςτα πόδια τουσ, κζλουν
εκπροςϊπουσ που κα βάηουν πλάτθ «με το αηθμίωτο» (αφοφ κα ζχουν κίνθτρα για να
ςυμμετζχουν ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςτα ςχολικά ςυμβοφλια κι όπου αλλοφ) για να περνοφν
τα ςχζδια και οι αποφάςεισ τουσ. Που κα ζχουν μια καλι κουβζντα να πουν για τισ προκζςεισ τθσ
κάκε κυβζρνθςθσ και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει.
Εκτιμοφμε πωσ θ προςπάκεια που γίνεται, να εξιςωκοφν οι ςφλλογοι γονζων με κάκε
είδουσ νομικά πρόςωπα Θρθςκευτικοφ, φιλανκρωπικοφ, εκνικοφ, ακλθτικοφ χαρακτιρα ακόμα
και ΜΚΟ εντάςςετε ςτθ λογικι τθσ ενςωμάτωςθσ και τθσ ςυνευκφνθσ από τθ μια και ςτθ λογικι
τθσ διάλυςθσ του αγωνιςτικά προςανατολιςμζνου κινιματοσ από τθν άλλθ.
Γιατί ποιόσ γονιόσ κα κελιςει να δραςτθριοποιθκεί ςτο ςφλλογο του ςχολείου του παιδιοφ
του πολφ περιςςότερο να εκλεγεί ςτο ΔΣ, όταν γνωρίηει πολφ καλά πωσ κάκε χρόνο κα ζχει
δοςολθψίεσ με τθν εφορία; Ποιοσ γονιόσ κα κζςει υποψθφιότθτα για πρόεδροσ όταν αυτόσ είναι
υπόλογοσ απζναντι ςτο νόμο για παραλιψεισ άλλων διοικιςεων; Ποιοσ γονιόσ ςτισ ςθμερινζσ
ςυνκικεσ τθσ γενικευμζνθσ φοροεπιδρομισ κα κελιςει να ςυνδζςει το οικογενειακό ΑΦΜ με το
ΑΦΜ του ςυλλόγου γνωρίηοντασ μάλιςτα πωσ αυτό μπορεί να τον ακολουκεί εφ’ όρου ηωισ ;
Γι αυτό καλοφμε τθν κυβζρνθςθ :
- Να πάρει άμεςα μζτρα με εγκφκλιο που κα αποςταλεί ςε όλεσ τισ ΔΟΥ για τθ
διαγραφι όλων των προςτίμων προσ τουσ Συλλόγουσ γονζων.
- Να πάρει άμεςα πρωτοβουλία με νομοκετικι ρφκμιςθ:
1. για τθν μθ υποχρεωτικότθτα υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ από τουσ
Συλλόγουσ γονζων.
2. Για τθν εξαίρεςθ των Συλλόγων Γονζων από τθν υποχρζωςθ απόκτθςθσ ΑΦΜ.

3. Να δοκεί θ δυνατότθτα ςε όςουσ Συλλόγουσ το επικυμοφν να επιςτρζψουν –
κατακζςουν το υπάρχων ΑΦΜ ςτισ ΔΟΥ.

Β. « Για τθν διλωςθ πόκεν ζςχεσ των εκπροςϊπων γονιϊν ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ»
Η ΑΣΓΜΕ το τελευταίο διάςτθμα ζγινε αποδζκτθσ πολλϊν καταγγελιϊν από γονείσ ςε όλθ τθν
Ελλάδα, για τθ διλωςθ πόκεν ζςχεσ που υποχρεοφνται να υποβάλουν οι εκπρόςωποι των Ενϊςεων
Συλλόγων ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ των Διμων.
Συμφωνά με το ν. 3213/03 άρκρο 1 και 3 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το ν. 4281/14 άρκρο 222, 224
και 225 ςτα υπόχρεα πρόςωπα υποβολισ διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ ( πόκεν ζςχεσ )
περιλαμβάνονται και οι εκπρόςωποι των γονεϊκϊν οργανϊςεων που ςυμμετζχουν ωσ μζλθ ςτισ ςχολικζσ
επιτροπζσ των Διμων.

Θεωροφμε τισ ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ του νόμου που αφοροφν γονείσ απαράδεκτεσ.
Θζλουμε να υπενκυμίςουμε πωσ οι εκπρόςωποι των Ενϊςεων Συλλόγων Γονζων ςτισ ςχολικζσ
επιτροπζσ, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτά τα πρόςωπα (ΝΠΔΔ)
αναδεικνφουν τα οξυμμζνα προβλιματα των ςχολείων, προςπακοφν να ελζγξουν τθ ςωςτι και
δίκαιθ κατανομι τθσ πενιχρισ κρατικισ χρθματοδότθςθσ, προςπακοφν να βάλουν φραγμό ςτθν
ιδιωτικοποίθςθ των δομϊν του δθμόςιου ςχολείου, αναδεικνφουν ηθτιματα που αφοροφν τισ
ανάγκεσ τθσ λειτουργίασ – τθσ αςφάλειασ των ςχολικϊν μονάδων, δεν ζχουν καμία ευκφνθ
διαχείριςθσ χρθματικϊν ι περιουςιακϊν ςτοιχείων των ςχολικϊν επιτροπϊν.
Αλικεια πιςτεφει θ κυβζρνθςθ πωσ οι εκπρόςωποι των γονιϊν ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ
είναι υπεφκυνοι για τθ διαφκορά και τθν καταςπατάλθςθ του δθμόςιου χριματοσ; Αλικεια τι
μζτρα ζχουν πάρει όλεσ οι μζχρι ςιμερα κυβερνιςεισ για τουσ Διμουσ εκείνουσ που ζχουν
παρακρατιςει τα χριματα των ςχολικϊν επιτροπϊν για να εξυπθρετιςουν άλλεσ ανάγκεσ;
Μζχρι ςιμερα παρ' όλεσ τισ επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ μασ, δεν ζχουμε πάρει ΚΑΜΙΑ
απάντθςθ απ' τθν κυβζρνθςθ, θ οποία επιδεικνφει μια απαράδεκτθ ολιγωρία ςτθν αντιμετϊπιςθ
του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ.
Απαιτοφμε άμεςα να εξαιρεκοφν οι εκπρόςωποι των Ενϊςεων Συλλόγων ςτισ ςχολικζσ
επιτροπζσ από τθν υποβολι διλωςθσ πόκεν ζςχεσ, με ςυγκεκριμζνθ νομοκετικι ρφκμιςθ. Η
τροπολογία αυτι να ζχει αναδρομικι ιςχφ. Να μθν επιβλθκοφν πρόςτιμα για τυχόν εκπρόκεςμθ
υποβολι διλωςθσ πόκεν ζςχεσ.

