
Ο πεπί ςνδέζμυν Γονέυν Νόμορ ηος 1992 

(105(I)/1992) 

Ιζηοπικό Σποποποιήζευν 

 105(I)/1992 

 42(I)/1995 
 93(I)/1997 

ςνοπηικόρ ηίηλορ 

1. Οη πεξί Σπλδέζκσλ Γνλέσλ Νόκνη ηνπ 1992 έσο 1997 ζα 
αλαθέξνληαη σο νη πεξί Σπλδέζκσλ Γνλέσλ Νόκνη ηνπ 1992 έσο 1997. 

 105(I)/1992 

ΜΕΡΟ Ι ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Επμηνεία 

2. Σηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή 

έλλνηα- 

“γνλέαο” πεξηιακβάλεη θαη θεδεκόλα~ 

“Γηθαζηήξην” ζεκαίλεη ην αξκόδην επαξρηαθό δηθαζηήξην κέζα ζηα 
όξηα ηεο ηνπηθήο αξκνδηόηεηαο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ 

ζπλδέζκνπ γνλέσλ, ηεο νκνζπνλδίαο ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ηεο 

ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ~ 

“έθξπζκε θαηάζηαζε” ζεκαίλεη ηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζπλεπεία ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ε νπνία εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 
κέρξηο όηνπ ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην κε γλσζηνπνίεζε 

δεκνζηεπνκέλε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο νξίζεη 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο~ 

“Έθνξνο” ζεκαίλεη ην δηνξηδόκελν από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην 

πξόζσπν γηα ηελ εγγξαθή Σπλδέζκνπ γνλέσλ, νκνζπνλδίαο 
ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ 

γνλέσλ~ 
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“θαζνξηζκέλνο” ζεκαίλεη θαζνξηζκό δηά ησλ Καλνληζκώλ πνπ 

εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ~ 

“θεδεκόλαο” ζεκαίλεη ην πξόζσπν ην νπνίν έρεη δηνξηζηεί σο 

θεδεκόλαο παηδηνύ δπλάκεη ησλ πξνλνηώλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο~ 

“Μεηξών” ζεκαίλεη ην βηβιίν ζην νπνίν εγγξάθνληαη, ζύκθσλα κε 

ηνλ παξόληα Νόκν, ζύλδεζκνη γνλέσλ, νκνζπνλδίεο ζπλδέζκσλ 
γνλέσλ ή ζπλνκνζπνλδίεο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ~ 

“νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ γνλέσλ” ζεκαίλεη ηελ νξγαλσκέλε έλσζε 
ηνπιάρηζην πέληε ζπλδέζκσλ γνλέσλ ηεο ίδηαο επαξρίαο~ 

“ζύλδεζκνο γνλέσλ” ζεκαίλεη ηελ νξγαλσκέλε έλσζε είθνζη 
ηνπιάρηζην γνλέσλ καζεηώλ ηνπ απηνύ ζρνιείνπ πξνο επίηεπμε 

νξηζκέλνπ ζθνπνύ όρη θεξδνζθνπηθνύ~ 

“ζπλνκνζπνλδία νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ” ζεκαίλεη ηελ 

νξγαλσκέλε έλσζε ηνπιάρηζην ηξηώλ νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ 

γνλέσλ~ 

“ζρνιείν” ζεκαίλεη δεκόζην ζρνιείν πνπ ηδξύζεθε θαη ιεηηνπξγεί 

δπλάκεη ηεο πξόλνηαο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο~ 

“Υπνπξγόο” ζεκαίλεη ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο. 

 105(I)/1992 

Ίδπςζη ζςνδέζμος γονέυν 

3. Κάζε γνλέαο καζεηή έρεη ην δηθαίσκα ηεο ίδξπζεο ζπλδέζκνπ 

γνλέσλ ή ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζύλδεζκν γνλέσλ ν νπνίνο απνθηά λνκηθή 
πξνζσπηθόηεηα, κόλν αλ ηεξεζνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

 105(I)/1992 

Έκηαζη ηηρ ικανόηηηαρ ηος ζςνδέζμος γονέυν 

4. Η ηθαλόηεηα ηνπ ζπλδέζκνπ γνλέσλ πνπ απέθηεζε λνκηθή 
πξνζσπηθόηεηα δελ επεθηείλεηαη ζε έλλνκεο ζρέζεηο νη νπνίεο 

πξνϋπνζέηνπλ ηδηόηεηα θπζηθνύ πξνζώπνπ. 
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 105(I)/1992 

ΜΕΡΟ ΙΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ ΤΝΔΕΜΟΤ ΓΟΝΕΩΝ, ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 

ΤΝΔΕΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΩΝ ΤΝΔΕΜΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ 

Εγγπαθή ζςνδέζμος, ομοζπονδίαρ ή ζςνομοζπονδίαρ γονέυν 

5.-(1) Γηα λα απνθηήζεη λνκηθή πξνζσπηθόηεηα ζύλδεζκνο γνλέσλ, 

νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ζπλνκνζπνλδία νκνζπνλδηώλ 
ζπλδέζκσλ γνλέσλ, νθείιεη λα εγγξαθεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Νόκνπ απηνύ. 

(2) Ο Έθνξνο ηεξεί γηα ην ζθνπό απηό θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ηύπν 

Μεηξών Σπλδέζκσλ Γνλέσλ, Οκνζπνλδηώλ Σπλδέζκσλ Γνλέσλ θαη 

Σπλνκνζπνλδίαο Οκνζπνλδηώλ Σπλδέζκσλ Γνλέσλ ζην νπνίν 
θαηαρσξεί ηα θαζνξηζκέλα ζηνηρεία. 

(3) Γηα ηελ εγγξαθή ζπλδέζκνπ, νκνζπνλδίαο ζπλδέζκνπ ή 
ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ ππνβάιιεηαη αίηεζε 

ζηνλ Έθνξν από ηνπο ηδξπηέο ή ηνπο δηνηθνύληεο ην ζύλδεζκν, ηελ 

νκνζπνλδία ή ηε ζπλνκνζπνλδία, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ηελ 
ηδξπηηθή πξάμε, ηα νλόκαηα θαη ηηο δηεπζύλζεηο ησλ κειώλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη ην θαηαζηαηηθό, ην νπνίν ππνγξάθεηαη από ηα κέιε θαη 

θέξεη εκεξνκελία θαη πεξηγξαθή ηεο θηλεηήο ή αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο ε 
νπνία αλήθεη ζην ζύλδεζκν, ηελ νκνζπνλδία ή ηε ζπλνκνζπνλδία θαηά 

ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ή θαη ηα δύν. 

(4) Ο Έθνξνο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη λόκηκνη όξνη, δέρεηαη ηελ αίηεζε, 

εγγξάθεη ζην Μεηξών ην ζύλδεζκν, ηελ νκνζπνλδία ή ηε 

ζπλνκνζπνλδία κε ηελ θαηαβνιή θαζνξηζκέλνπ ηέινπο θαη εθδίδεη 
ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο, ην νπνίν απνηειεί πιήξε απόδεημε σο 

πξνο ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο θαη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ λόκηκσλ 

πξνϋπνζέζεσλ. Αθνύ βεβαηώζεη ην πηζηνπνηεηηθό, ην θαηαρσξεί ζηα 
αξρεία ηνπ. 

(5) Δγγξάθεηαη- 

(α) Έλαο ζύλδεζκνο γνλέσλ αλαθνξηθά κε θάζε ζρνιείν: 

Ννείηαη όηη ηα κε εληαία δεκνηηθά ζρνιεία ησλ νπνίσλ ν Α θαη Β 

θύθινο ζηεγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά θηίξηα καθξπά ν έλαο από ηνλ 
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άιιν ζα ζεσξνύληαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ σο δύν 

δηαθνξεηηθά ζρνιεία~ 

(β) έλαο θνηλόο ζύλδεζκνο γνλέσλ αλαθνξηθά κε θάζε δεκόζην θαη 

θνηλνηηθό λεπηαγσγείν πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηνλ ίδην ρώξν~ 

(γ) έλαο ζύλδεζκνο γνλέσλ αλαθνξηθά κε θάζε θνηλνηηθό 

λεπηαγσγείν~ 

(δ) κηα νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ γνλέσλ γηα θάζε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε θάζε επαξρία~ 

(ε) κηα ζπλνκνζπνλδία νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ γηα θάζε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο. 

 105(I)/1992 

 93(I)/1997 

Απόκηηζη νομικήρ πποζυπικόηηηαρ. 

6. Με ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο ν ζύλδεζκνο γνλέσλ, ε 
νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ γνλέσλ θαη ε ζπλνκνζπνλδία νκνζπνλδηώλ 

ζπλδέζκσλ γνλέσλ απνθηνύλ λνκηθή πξνζσπηθόηεηα, ηελ νπνία 
ράλνπλ κε ηε δηάιπζε ηνπο. 

 105(I)/1992 

Καηαζηαηικό ζςνδέζμος, ομοζπονδίαρ ζςνδέζμυν ή 

ζςνομοζπονδίαρ ομοζπονδιών ζςνδέζμυν γονέυν 

7. Τν θαηαζηαηηθό ζπλδέζκνπ γνλέσλ, νκνζπνλδίαο ζπλδέζκσλ γνλέσλ 
ή ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδίσλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ κε ηελ πνηλή ηεο 

αθύξσζεο πξέπεη λα θαζνξίδεη- 

(α) Τν ζθνπό, ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ ζπλδέζκνπ, ηεο 

νκνζπνλδίαο ζπλδέζκσλ ή ηεο ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ 

ζπλδέζκσλ γνλέσλ. 

(β) Τνπο όξνπο εηζδνρήο, απνρώξεζεο ή απνβνιήο ησλ κειώλ, ηα 

δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. 
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(γ) Τνπο πόξνπο ηνπ ζπλδέζκνπ, ηεο νκνζπνλδίαο ζπλδέζκσλ ή ηεο 

ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ. 

(δ) Τνλ ηξόπν δηθαζηηθήο ή εμώδηθεο αληηπξνζώπεπζεο ηνπο. 

(ε) Τα όξγαλα ηεο δηνίθεζεο, ηνπο όξνπο θαηαξηηζκνύ θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζώο θαη ηνπο όξνπο παύζεο ησλ νξγάλσλ ηεο. 

(ζη) Η πξνζπάζεηα ζύγθιεζεο ζπλεδξίαζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κειώλ. 

(δ) Τνλ ηξόπν ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

(ε) Τνλ ηξόπν ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκώλ. 

(ζ) Τνπο όξνπο δηάιπζεο ηνπ ζπλδέζκνπ, ηεο νκνζπνλδίαο 

ζπλδέζκσλ ή ηεο ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ 
θαη ηνλ ηξόπν δηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο ζε πεξίπησζε δηάιπζεο 

ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

 105(I)/1992 

Σποποποίηζη ηος καηαζηαηικού 

8. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηζρύεη από ηελ θαηαρώξεζε ηεο 

ζην Μεηξών ε νπνία γίλεηαη ύζηεξα από αίηεζε ηεο δηνίθεζεο πνπ 
ππνβάιιεηαη κέζα ζε δύν κήλεο από ηελ ςήθηζε ηεο. 

 105(I)/1992 

Καηασώπηζη διάλςζηρ ηος ζςνδέζμος, ηηρ ομοζπονδίαρ ή ηηρ 

ζςνομοζπονδίαρ γονέυν ζηο Μηηπώο 

9. Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ ζπλδέζκνπ γνλέσλ, ηεο νκνζπνλδίαο 

ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ηεο ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ 
γνλέσλ, ην γεγνλόο ηεο δηάιπζεο θαη ηα νλόκαηα ησλ εθθαζαξηζηώλ 

θαηαρσξνύληαη ζην Μεηξών δίπια από ηελ εγγξαθή ύζηεξα από αίηεζε 

ηεο δηνίθεζεο ή ηεο αξρήο πνπ πξνθάιεζε ηε δηάιπζε, νπόηε θαη παύεη 
λα πθίζηαηαη. 

 105(I)/1992 
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ΜΕΡΟ ΙΙΙ ΜΕΛΗ, ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ 

ΤΝΔΕΜΟΤ, ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΝΔΕΜΩΝ Ή ΣΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 

ΟΜΟΠΟΝΔΙΩΝ ΤΝΔΕΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Είζοδορ νέυν μελών, αποσώπηζη και αποβολή μελών 

10.-(1) Η είζνδνο λέσλ κειώλ επηηξέπεηαη πάληνηε. Τα κέιε 

δηθαηνύληαη θάζε ζηηγκή λα απνρσξήζνπλ από ην ζύλδεζκν γνλέσλ, 

ηελ νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ηε ζπλνκνζπνλδία νκνζπνλδηώλ 
ζπλδέζκσλ γνλέσλ, ππνρξενύληαη όκσο λα θαηαβάινπλ ηελ εηήζηα 

ζπλδξνκή ηνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ ρξόλνπ, εθηόο 

αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθό. 

(2) Η απνβνιή κέινπο επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεη ην 

θαηαζηαηηθό. 

(3) Γνλέαο ράλεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ζε πεξίπησζε απνρώξεζεο 

ηνπ παηδηνύ ηνπ από ην ζρνιείν. 

 105(I)/1992 

Ιζοηιμία μελών 

11. Όια ηα κέιε έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη 
δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθό. 

 105(I)/1992 

Δικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ μελών πος αποσώπηζαν 

12. Τν κέινο πνπ απνρώξεζε ζηεξείηαη όισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη 
σθειεκάησλ ηνπ από ην ζύλδεζκν γνλέσλ, ηελ νκνζπνλδία 

ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ηε ζπλνκνζπνλδία νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ 

γνλέσλ θαη έρεη ππνρξέσζε λα εθπιεξώζεη όιεο ηνπ ηηο ππνρξεώζεηο 
γηα ην ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν ήηαλ κέινο. 

 105(I)/1992 

Διοίκηζη ζςνδέζμος, ομοζπονδίαρ ή ζςνομοζπονδίαρ 

13. Ο ζύλδεζκνο γνλέσλ, ε νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ε 
ζπλνκνζπνλδία νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ δηνηθείηαη από αξηζκό 

πξνζώπσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθό ηα νπνία είλαη κέιε 
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ζπλδέζκνπ γνλέσλ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία 

ησλ παξόλησλ θαη ςεθηδόλησλ. 

 105(I)/1992 

ηέπηζη τήθος από μέλορ ηηρ διοίκηζηρ 

14. Μέινο ηεο δηνίθεζεο δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε 
απόθαζε αθνξά νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζρέζε κεηαμύ απηνύ ή κέινπο 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ή ζπγγεληθνύ ηνπ πξνζώπνπ κέρξη θαη ηξίηνπ 

βαζκνύ ζπγγέλεηαο θαη ηνπ ζπλδέζκνπ γνλέσλ, ηεο νκνζπνλδίαο 
ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ηεο ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ 

γνλέσλ. 

 105(I)/1992 

Καθήκονηα και εξοςζία διοίκηζηρ καθώρ και εςθύνη ηυν μελών 

ηηρ διοίκηζηρ 

15.-(1) Τα κέιε ηεο δηνίθεζεο επηκεινύληαη ησλ ππνζέζεσλ ηνπ 
ζπλδέζκνπ γνλέσλ, ηεο νκνζπνλδίαο ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ηεο 

ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ θαη ηνλ ή ηελ 

αληηπξνζσπεύνπλ δηθαζηηθώο θαη εμσδίθσο, εθηόο αλ ην θαηαζηαηηθό 
νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

(2) Η έθηαζε ηεο εμνπζίαο ηεο δηνίθεζεο θαζνξίδεηαη από ην 
θαηαζηαηηθό θαη είλαη δπλαηό βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνύ λα αλαηεζνύλ 

νξηζκέλεο αξκνδηόηεηεο ζην ίδην πξόζσπν. 

(3) Γηθαηνπξαμίεο πνπ έγηλαλ από κέινο ηεο δηνίθεζεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εμνπζηώλ ηνπ δεζκεύνπλ ην ζύλδεζκν, ηελ νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ ή 

ηε ζπλνκνπνλδία νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ πνπ επζύλνληαη 
αλάινγα γηα ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ κέινπο απηνύ, εθόζνλ ε 

πξάμε ή ε παξάιεηςε έγηλε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη 

ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο. 

 105(I)/1992 

ςνέλεςζη ηυν μελών 

16. Η ζπλέιεπζε ησλ κειώλ απνηειεί ην αλώηαην όξγαλν ηνπ 
ζπλδέζκνπ γνλέσλ, ηεο νκνζπνλδίαο ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ηεο 
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ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ θαη απνθαζίδεη γηα 

θάζε ζέκα πνπ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο. Η ζπλέιεπζε, εθηόο αλ 
ην θαηαζηαηηθό πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά, εθιέγεη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο, 

νξίδεη ειεγθηέο ησλ ινγαξηαζκώλ, απνθαζίδεη γηα ηελ απνβνιή κέινπο, 

εγθξίλεη ηζνινγηζκνύο, κεηαβνιή ηνπ ζθνπνύ, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ θαη δηάιπζε ηνπ ζπλδέζκνπ γνλέσλ, ηεο νκνζπνλδίαο 

ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ηεο ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ 

γνλέσλ. 

 105(I)/1992 

Εξοςζίερ ηηρ ζςνέλεςζηρ 

17. Η ζπλέιεπζε ησλ κειώλ έρεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ησλ 
κειώλ ηεο δηνίθεζεο ηα νπνία δηθαηνύηαη λα παύζεη ζύκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθό. 

 105(I)/1992 

ύγκληζη ζςνέλεςζηρ 

18.-(1) Η ζπλέιεπζε ησλ κειώλ ζπγθαιείηαη από ηε δηνίθεζε, όπσο 

νξίδεη ην θαηαζηαηηθό. 

(2) Η ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη, αλ ην δεηήζεη νξηζκέλνο αξηζκόο κειώλ, 

ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό, ελώ ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηέηνηαο 
πξόλνηαο κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζύγθιεζε ην 1/5 ησλ κειώλ κε έγγξαθε 

αίηεζε ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ. Αλ ε 

αίηεζε ησλ κειώλ δε γίλεη δεθηή από ηε δηνίθεζε, ηα κέιε απηά 
κπνξνύλ λα δεηήζνπλ κε αίηεζε ηνπο πξνο ηνλ Έθνξν ηε ζύγθιεζε ηεο 

ζπλέιεπζεο, νπόηε ν Έθνξνο κπνξεί, αλ ην θξίλεη ζθόπηκν, λα 

εμνπζηνδνηεί ηα κέιε απηά λα ζπγθαιέζνπλ ηε ζπλέιεπζε, ξπζκίδνληαο 
θαη ην ζέκα ηεο πξνεδξίαο ηεο ζπλέιεπζεο. 

 105(I)/1992 

Αποθάζειρ ηηρ ζςνέλεςζηρ 

19.-(1) Δθηόο αλ ην Καηαζηαηηθό νξίδεη δηαθνξεηηθά, νη απνθάζεηο ηεο 
ζπλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ 

πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Απόθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ζε ζέκα πνπ δελ 
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αλαθέξεηαη ζηελ πξόζθιεζε είλαη άθπξε, εθηόο αλ ην θαηαζηαηηθό 

νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

(2) Μέινο δε δηθαηνύηαη λα ςεθίζεη ζηε ζπλέιεπζε, αλ ε απόθαζε 

αθνξά νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζρέζε κεηαμύ απηνύ, κέινπο ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπ ή ζπγγελή ηνπ κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνύ ζπγγέλεηαο θαη 

ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο νκνζπνλδίαο ζπλδέζκσλ ή ηεο ζπλνκνζπνλδίαο 

νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ. 

(3) Απόθαζε ζπλέιεπζεο κπνξεί λα ιεθζεί ρσξίο ηε ζύγθιεζε 

ζπλέιεπζεο, αλ όια ηα κέιε πνπ δηθαηνύληαη λα παξεπξεζνύλ 
ελεκεξσζνύλ θαη ζπκθσλήζνπλ γξαπηώο γηα ηνύην. 

 105(I)/1992 

Απόθαζη για ηποποποίηζη καηαζηαηικού ή για ηη διάλςζη ηος 

ζςνδέζμος ή για ηη μεηαβολή ζκοπού ηος 

20.-(1) Δθηόο αλ ην θαηαζηαηηθό νξίδεη δηαθνξεηηθά, γηα ηε ιήςε 
απόθαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ή ηε δηάιπζε ηνπ 

ζπλδέζκνπ γνλέσλ, ηεο νκνζπνλδίαο ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ηεο 

ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ απαηηείηαη ε 
παξνπζία ησλ κηζώλ ζπλ έλα κειώλ θαη ε απόθαζε ιακβάλεηαη κε 

πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ ησλ κειώλ πνπ είλαη παξόληα. 

(2) Γηα ηε ιήςε απόθαζεο κε ηελ νπνία κεηαβάιιεηαη ζθνπόο ηνπ 

ζπλδέζκνπ, ηεο νκνζπνλδίαο ζπλδέζκσλ ή ηεο ζπλνκνζπνλδίαο 

νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ ηξηώλ 
ηεηάξησλ όισλ ησλ κειώλ. 

 105(I)/1992 

Ακςπόηηηα ηυν αποθάζευν ηηρ ζςνέλεςζηρ και αναζηολή ηηρ 

εκηέλεζηρ ηοςρ 

21.-(1) Απόθαζε ηεο ζπλέιεπζεο πνπ αληίθεηηαη ζην λόκν ή ζην 

θαηαζηαηηθό είλαη άθπξε. Η αθπξόηεηα θεξύζζεηαη από ην δηθαζηήξην 
ύζηεξα από αγσγή κέινπο πνπ δηαθσλεί. Αγσγή δελ κπνξεί λα εγεξζεί 

κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηώλ κελώλ από ηελ απόθαζε ηεο ζπλέιεπζεο. 
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(2) Τν δηθαζηήξην κε αίηεζε ηεο δηνίθεζεο ή κέινπο ηνπ ζπλδέζκνπ, 

ηεο νκνζπνλδίαο ή ηεο ζπλνκνζπνλδίαο ή ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκνθξαηίαο κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε απόθαζεο ηεο 

ζπλέιεπζεο ελαληίνλ ηεο εγθπξόηεηαο ηεο νπνίαο εγέξζεθε αγσγή. 

 105(I)/1992 

ΜΕΡΟ IV ΔΙΑΛΤΗ ΤΝΔΕΜΟΤ ΓΟΝΕΩΝ, ΟΜΟΜΟΝΔΙΑ ΤΝΔΕΜΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ Ή ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΩΝ ΤΝΔΕΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Διάλςζη ζςνδέζμος, ομοζπονδίαρ ή ζςνομοζπονδίαρ γονέυν 

22. Ο ζύλδεζκνο, ε νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ ή ε ζπλνκνζπνλδία 

νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ δηαιύεηαη- 

(α) Σε νπνηνδήπνηε ρξόλν κε απόθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κειώλ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

(β) Όηαλ ηα κέιε κεησζνύλ ζε ιηγόηεξα από όζα πξνβιέπεη ην 

άξζξν 2 ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

(γ) Με απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ύζηεξα από αίηεζε ηεο δηνίθεζεο 

ή ηνπ ελόο δεπηέξνπ ησλ κειώλ ή ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκνθξαηίαο. 

(δ) Αλ ιόγσ άιισλ αηηίσλ είλαη αδύλαηε ε αλάδεημε δηνίθεζεο ή 

γεληθά είλαη αδύλαηε ε εμαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπλδέζκνπ, ηεο νκνζπνλδίαο ζπλδέζκσλ ή ηεο ζπλνκνζπνλδίαο 

νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ, ζύκθσλα κε ην νηθείν θαηαζηαηηθό. 

(ε) Αλ εθπιεξώζεθε ν ζθνπόο ηνπ ζπλδέζκνπ, ηεο νκνζπνλδίαο 

ζπλδέζκσλ ή ηεο ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ ή αλ 

ιόγσ καθξάο αδξάλεηαο εγθαηαιείθζεθε ν ζθνπόο απηόο. 

(ζη) Αλ ν ζύλδεζκνο, ε νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ ή ε ζπλνκνζπνλδία 

νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ επηδηώθεη ζθνπό δηαθνξεηηθό από απηόλ 
πνπ θαζνξίδεηαη ζην νηθείν θαηαζηαηηθό. 

 105(I)/1992 

Εκκαθάπιζη ζςνδέζμος, ομοζπονδίαρ ή ζςνομοζπονδίαρ 

γονέυν πος διαλύθηκε 
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23.-(1) Ο ζύλδεζκνο γνλέσλ, ε νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ε 

ζπλνκνζπνλδία νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ, όηαλ δηαιπζεί, 
απηνδηθαίσο βξίζθεηαη ππό εθθαζάξηζε. Μέρξη ην ηέινο ηεο 

εθθαζάξηζεο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο, ν ζύλδεζκνο, ε νκνζπνλδία ή ε 

ζπλνκνζπνλδία ζεσξείηαη όηη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. 

(2) Η εθθαζάξηζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ή, εθόζνλ δελ 

πξνβιέπεηαη ζ’ απηό, από ηα πξόζσπα ηεο δηνίθεζεο. Αλ απηά 
ειιείπνπλ, έλαο ή πεξηζζόηεξνη εθθαζαξηζηέο δηνξίδνληαη από ην 

Γηθαζηήξην. 

(3) Ο εθθαζαξηζηήο έρεη ηελ αξκνδηόηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ εμνπζία 

απηή ηελ αζθεί κόλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο. 

(4) Ο εθθαζαξηζηήο ππνρξενύηαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα θάζε 

παξάβαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ιόγσ ζθάικαηνο ηνπ, πεξηζζόηεξνη 

όκσο εθθαζαξηζηέο επζύλνληαη εηο νιόθιεξνλ. 

 105(I)/1992 

Διαμονή πεπιοςζίαρ 

24.-(1) Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ζπλδέζκνπ γνλέσλ ε πεξηνπζία κεηά 
ηελ εθπιήξσζε ησλ λόκηκσλ ππνρξεώζεσλ πεξηέξρεηαη ζην νηθείν 

ζρνιείν. 

(2) Σε πεξίπησζε δηάιπζεο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ, ή 

ζπλνκνζπνλδηώλ νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ ε πεξηνπζία κεηά 

ηελ εθπιήξσζε ησλ λόκηκσλ ππνρξεώζεσλ δηαλέκεηαη κεηαμύ ησλ 
κειώλ ηεο. 

 105(I)/1992 

ΜΕΡΟ V ΔΙΑΦΟΡΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Απόκηηζη πεπιοςζίαρ αηελώρ 

25. Παξά ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λόκνπ, ν ζύλδεζκνο 

γνλέσλ, ε νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ γνλέσλ θαη ε ζπλνκνζπνλδία 

νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ νπνηαδήπνηε 

θηλεηή ή αθίλεηε ηδηνθηεζία αηειώο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 105(I)/1992 
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Δυπεά ππορ ζύνδεζμο, ομοζπονδία ή ζςνομοζπονδία γονέυν 

26. Οπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, δηθαηνύηαη, παξά ηηο 

δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λόκνπ, ζε πεξίπησζε δσξεάο πξνο 
ζύλδεζκν γνλέσλ, νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή ζπλνκνζπνλδία 

νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ λα δεηήζεη θνξνινγηθή έθπησζε γη’ 

απηή. 

 105(I)/1992 

Επιθύλαξη για ςθιζηάμενο ζύνδεζμο, ομοζπονδία ή 

ζςνομοζπονδία γονέυν 

27. Σύλδεζκνο γνλέσλ, νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ γνλέσλ ή 
ζπλνκνζπνλδία νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ πνπ ζπζηάζεθε ή 

εγγξάθεθε δπλάκεη νπνηνπδήπνηε άιινπ λόκνπ πξηλ από ηελ έλαξμε 
ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ζεσξείηαη όηη έρεη ζπζηαζεί δπλάκεη 

ηνπ παξόληνο Νόκνπ από ηελ εκεξνκελία ηεο ζύζηαζεο ηνπ θαη κε 

αίηεζε ηνπ εγγξάθεηαη ζην Μεηξών ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε 
ηέινπο. 

 105(I)/1992 

Αδίκημα 

28. Οπνηνδήπνηε πξόζσπν παξαβαίλεη νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνύ εθδηδόκελσλ Καλνληζκώλ είλαη 

έλνρν αδηθήκαηνο θαη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έμη κελώλ ή κε πξόζηηκν 
κέρξη .500 ή θαη κε ηηο δύν πνηλέο. 

 105(I)/1992 

Κανονιζμοί 

29.-(1) Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην εθδίδεη Καλνληζκνύο πνπ 
δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ 

θαιύηεξε εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ απηνύ. 

(2) Φσξίο βιάβε ή επεξεαζκό ηεο γεληθόηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

εδαθίνπ (1) νη Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε απηό κπνξνύλ 
λα πξνλννύλ γηα ηα εμήο: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1992_1_105/section-sce6501b23-2643-4fe2-9bde-55cfc5a995dd.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1992_1_105/section-scb2b5753a-6bba-42c4-9a8e-8cfd6e9cde3b.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1992_1_105/section-scb741aa58-4a68-4559-91db-e04d299a4cde.html


(α) Κάζε ζέκα ην νπνίν δπλάκεη ηνπ Νόκνπ απηνύ πξέπεη ή κπνξεί 

λα θαζνξηζηεί. 

(β) Καζνξηζκό ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ, ησλ 

νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ θαη ησλ ζπλνκνζπνλδηώλ 
νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ κε ηδηαίηεξεο πξόλνηεο αλαθνξηθά 

κε ηελ αληηπξνζσπεία ζρνιείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρή κε 

ειεγρνκέλε από ην θξάηνο. 

(γ) Τελ εγγξαθή, δηάιπζε θαη εθθαζάξηζε ζπλδέζκνπ, νκνζπνλδίαο 

ή ζπλνκνζπνλδίαο γνλέσλ. 

(δ) Τνλ θαζνξηζκό ηνπ ηύπνπ θαζώο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

θαηαρσξνύληαη ζ’ απηόλ, ηνπ Μεηξώνπ Δγγξαθήο θαη ηνπ 
Πηζηνπνηεηηθνύ Δγγξαθήο, ηνπ Τέινπο Δγγξαθήο ζην Μεηξών 

Σπλδέζκσλ Γνλέσλ, νκνζπνλδίαο ζπλδέζκσλ γνλέσλ θαη 

ζπλνκνζπνλδίαο νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ. 

(ε) Τελ επηβνιή πνηλήο θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη 

κήλεο ή πξνζηίκνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πεληαθόζηεο ιίξεο ή θαη 
ησλ δύν ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα παξάβαζε ησλ Καλνληζκώλ. 

(3) Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ 
θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ. Αλ κεηά ηελ πάξνδν 

εμήληα εκεξώλ από ηελ θαηάζεζε ηνπο ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ κε 

απόθαζε ηεο δελ ηξνπνπνηήζεη ή δελ αθπξώζεη ηνπο Καλνληζκνύο ζην 
ζύλνιν ηνπο ή κεξηθώο, απηνί ακέζσο κεηά ηελ πάξνδν ηεο πην πάλσ 

πξνζεζκίαο δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο 

θαη ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπο. Σε πεξίπησζε 
ηξνπνπνίεζεο ηνπο από ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ζπλνιηθώο ή 

κεξηθώο δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, 

όπσο ζα έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, θαη ηζρύνπλ από ηελ εκέξα ηεο 
δεκνζίεπζεο ηνπο. 

 105(I)/1992 

ΜΕΡΟ VI ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ειδικέρ διαηάξειρ 

30. Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ζε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ζε επαξρία ζπλεπεία ηεο έθξπζκεο θαηάζηαζεο- 
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(α) Γε ιεηηνπξγνύλ ζρνιεία, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ζύζηαζε 

ζπλδέζκνπ γνλέσλ, ή 

(β) ιεηηνπξγνύλ ζρνιεία, αιιά είλαη ιηγόηεξα από πέληε ζε θάζε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο, 

είθνζη ηνπιάρηζην γνλείο καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιεία ηεο ίδηαο 

βαζκίδαο εθπαίδεπζεο ζηηο ειεγρόκελεο από ην θξάηνο πεξηνρέο 
κπνξνύλ, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ ζρνιείσλ απηώλ, λα 

εγγξάςνπλ νκνζπνλδία ζπλδέζκσλ γνλέσλ γηα ηελ επαξρία απηή γηα 

ηελ αληίζηνηρε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζα κεηέρεη ζηε 
ζπλνκνζπνλδία ησλ νκνζπνλδηώλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ γηα ηελ 

αληίζηνηρε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. 
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