
 
 

 

Πειραιάς, 26.01.2023 

 

Προς: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Υπόψη: κας. Παναγιώτας Ρούνη, Αξιότιμης Υπουργού κας. Νίκης Κεραμέως 

 

Κοινοποίηση: Συνήγορο του Παιδιού 

Υπόψη: κας. Θεώνης Κουφονικολάκου 

 

 

Θέμα: Διαδικασία εγγραφής, μετεγγραφής, πρόσβασης και ενημέρωσης γονέων που ασκούν γονική 

μέριμνα μετά την διάσπαση της συμβίωσης σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

Αγαπητή κα. Παναγιώτα Ρούνη, 

Σε συνέχεια του αιτήματος μας με αρ. πρωτ. 150124/Ν1/5-12-2022, της απάντησης (υπ’ αρ. 

πρωτ. 151435/N1/7-12-2022) του Υπουργείου Παιδείας, και της εκ μέρους σας ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΦΕΣΕ 620-25-1-2023) στις 26-01-2023 ως Τμήμα ‘Δ Φροντιστηρίων 

και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, της Αυτοτελούς  Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ: 



 

 

Παρακαλώ διευκρινίστε: 

1) Τι περιλαμβάνει η εποπτεία της λειτουργίας των ως άνω κέντρων αν όχι και την 

διαδικασία εγγραφής μαθητών; 

2) Οι πολίτες σε ποιόν θα πρέπει να απευθυνθούν για τον τρόπο που το εκάστοτε ιδιωτικό 

εκπαιδευτήριο αποδέχεται (ή απορρίπτει) μαθητές στον χώρο του; 

3) Η διαδικασία αυτή δεν εποπτεύεται από την πολιτεία; Μπορεί το κάθε ιδιωτικό 

εκπαιδευτικό ίδρυμα να διαχειριστεί ανέλεγκτα το ποιοι μαθητές θα εγγράφονται σε 

αυτό και με ποιους όρους;  

Αντιλαμβάνεστε ότι γεννάται μείζον κοινωνικό θέμα και θα επιθυμούσαμε μια σαφή 

απάντηση επί της σχετικής αρμοδιότητας, καθώς αυτό σημαίνει ότι εκάστοτε ιδιωτικό κέντρο 

εκπαίδευσης δύναται να εξαιρεί μαθητές ή να αποδέχεται αυτούς με ανεξέλεγκτους κανόνες. 

Επανερχόμαστε αναφέροντας ότι αφού σύμφωνα με τον Ν.4800/21 και τοις 

προαναφερθείσες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, οι αποφάσεις που σχετίζονται με τη γονική 

μέριμνα και άπτονται της εκπαίδευσης, μόρφωσης και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των 

τέκνων, λαμβάνονται από κοινού και με συναίνεση αμφότερων των γονέων ακόμα και μετά την 

διάσπαση της συμβίωσης τους, οφείλουμε να τονίσουμε ότι: 

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση της πορείας των μαθητών, αλλά και η πρότερη σύμφωνη 

γνώμη αμφότερων των γονέων για εγγραφή σε ανάλογα κέντρα εκπαίδευσης (ιδιωτικά σχολεία όλων 

των βαθμίδων, φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών) είναι υποχρέωση των φορέων επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων, ήτοι των ιδίων των κέντρων εκπαίδευσης. 



 
Ως εκ τούτου, αιτούμαστε όπως εκδοθεί από το Υπουργείο σας εγκύκλιος συναφής με των 

προαναφερθέντων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τέκνα γονέων σε διάσταση που φοιτούν σε 

υποστηρικτικά και εξωσχολικά ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα θα λαμβάνουν την ίδια 

μεταχείριση με αυτή που απολαμβάνουν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ειδικότερα, να είναι προϋπόθεση η συναίνεση αμφότερων των γονέων σε εγγραφή τους σε 

αυτά καθώς και να θεωρείται δεδομένη η πρόσβαση στο χώρο από αμφότερους τους γονείς με 

όμοιους διαύλους ενημέρωσης και επικοινωνίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Αποδέκτες της εγκυκλίου οφείλουν να είναι πάσης φύσεως ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα όπως: 

1) Κέντρα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ΙΕΚ, τεχνικές σχολές κτλ. (για τους μαθητές που δεν 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) 

2) Φροντιστήρια Υποστήριξης σχολικής εκπαίδευσης 

3) Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών 

4) Δάσκαλοι και Καθηγητές που απασχολούνται νομίμως ιδιωτικά σε οικεία μαθητών 

5) Καθηγητές ειδικής αγωγής που απασχολούνται νομίμως ιδιωτικά σε οικεία μαθητών 

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για την οποιαδήποτε περαιτέρω αρωγή. 

 

Με τιμή, 

Για την ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents  

www.achildneeds2parents.gr 

 

 

http://www.achildneeds2parents.gr/

