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Άρθρο 51 
Οργανώσεις γονέων 
1. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«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». 
2. Η παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«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 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». 
3. Η παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως 



ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«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». 
4. Η παρ. 11 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«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». 


