
 
Πειραιάς, 01.12.2022 

 

Προς: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Υπόψη: 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. 

 

Αξιότιμες κυρίες & κύριοι,  

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Παιδί με 2 γονείς» με διακριτικό τίτλο «A Child Needs 

2 Parents Non Profit Civil Society» έχει,  μεταξύ των άλλων καταστατικών σκοπών της, ως βασικό 

αντικείμενο σύστασης και δράσης, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των γονέων 

στην οικογενειακή ζωή, τη διαφύλαξη των παιδιών από τη γονική αποξένωση, την ανάδειξη των 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που αυτή προκαλεί, τη νομολογική και νομοθετική καθιέρωση της 

συνεπιμέλειας (της ισότιμης και ισόχρονης ανατροφής των ανήλικων τέκνων από τους γονείς αυτών 

δυνάμει του Ν. 4800/2021) και τη θεσμοθέτηση οικογενειακών δικαστηρίων (στελεχωμένων από 

δικαστικούς λειτουργούς με εξειδικευμένες πανεπιστημιακές σπουδές και πλαισιωμένων από 

επιστήμονες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς λειτουργούς). 

Δια της παρούσης, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ανάγκη εναρμόνισης της λειτουργίας 

των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις διατάξεις και πρακτικές που απορρέουν από τον Ν. 

4800/21 που τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2021 και αφορά στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά 

την διάσπαση της συμβίωσης των γονέων τους. Σημειωτέον, πως με το εν λόγω νομοθέτημα 

αναδεικνύεται με σαφήνεια η ισότητα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των γονέων, έναντι των 



 
τέκνων τους και καθιερώνεται ο κανόνας της «από κοινού και εξίσου» άσκησης της γονικής μέριμνας, 

μετά την διάσπαση της έγγαμης σχέσης.  

Ειδικότερα, όπως σας είναι γνωστό, οι σχετικές με τις σχέσεις γονέων και τέκνων διατάξεις του 

ΑΚ τροποποιήθηκαν ως ακολούθως: 

- Στο άρθρο 1510 ΑΚ ορίζεται ότι: «Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και 

δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού και εξίσου». 

- Στο άρθρο 1511 ΑΚ ορίζεται ότι: «Tο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται ιδίως 

από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του».  

- Στο άρθρο 1516 ΑΚ ορίζεται ότι: «O καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 

πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας». 

- Στο άρθρο 1518 ΑΚ ορίζεται ότι: «Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει 

ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον 

προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική 

εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του 

κλίσεις. Γι’ αυτόν τον σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο και αν υπάρχει 

ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων 

οργανισμών». 

- Στο άρθρο 1519 ΑΚ ορίζεται ότι: «Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει 

κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το 

θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 

καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 

λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού».  

Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Την Απόφαση 29/2021 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περί πρόσβασης και 

ικανοποίησης αιτήματος γονέα σε προσωπικά δεδομένα του τέκνου του που αφορούν στην 

εκπαίδευση του. 

β) Την εγκύκλιο Φ.7/ 517/ 127893 /Γ1 / 13-10-2010 του Υπουργείου παιδείας σχετικά με τα 

«Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων 

οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια 

τους». 



 
γ) Την εγκύκλιο 88147/ΓΔ4 / 30-05-2018 του Υπουργείου παιδείας σχετικά με τους τρόπους άσκησης 

της γονικής μέριμνας. 

δ) Την εγκύκλιο Φ1/117162/ΓΔ4  / 20-09-2021 του Υπουργείου παιδείας σχετικά με εφαρμογή του Ν. 

4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

προκύπτει ότι αμφότεροι οι γονείς, που δεν έχουν απωλέσει την γονική μέριμνα με δικαστική 

απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, διατηρούν (α) το δικαίωμα εκπροσώπησης των τέκνων τους 

έναντι φορέων και (β) το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα των τέκνων τους, όπως σε 

θέματα εκπαίδευσης και μόρφωσης τους.  

Αποφάσεις που σχετίζονται με τη γονική μέριμνα και άπτονται της εκπαίδευσης, μόρφωσης 

και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους, προκύπτουν από συναίνεση αμφότερων των γονέων 

τους και μετά την διάσπαση της συμβίωσης τους.  

Κατ’ επέκταση η επιλογή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού ιδρύματος (προσχολικά κέντρα, 

Ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) είναι απόφαση που οφείλουν και δικαιούνται να λαμβάνουν 

από κοινού οι γονείς κάθε παιδιού, καθόσον αφορούν αποφάσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση 

των τέκνων, και κατ’ επέκταση με το μέλλον τους, αφού η εκπαιδευτική κατεύθυνση που λαμβάνει 

κάθε παιδί κατά την διάρκεια των σχολικών ετών, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την επιλογή 

επαγγέλματος. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση της πορείας των μαθητών αλλά σε ανάλογα κέντρα 

εκπαίδευσης (ιδιωτικά εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων, φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών) 

είναι υποχρέωση των φορέων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ήτοι των ιδίων των κέντρων 

εκπαίδευσης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, δια της παρούσης αιτούμαστε όπως εκδοθεί από το Υπουργείο σας 

εγκύκλιος συναφής με αυτές των 

Φ.7/ 517/ 127893 /Γ1 / 13-10-2010,  

88147/ΓΔ4 / 30-05-2018,  

Φ1/117162/ΓΔ4  / 20-09-2021, 

ώστε να διασφαλιστεί ότι τέκνα γονέων σε διάσταση που φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα θα λαμβάνουν την ίδια μεταχείριση με αυτά που φοιτούν σε δημόσια. Συγκεκριμένα 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. 

Μία τέτοια ρύθμιση θα συνάδει με το πνεύμα και το γράμμα του Ν. 4800/2021, θα αποτελεί τοις 

πράγμασιν εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ των γονέων (ως προς τα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της άσκησης της γονικής μέριμνας), πρωτίστως, όμως, θα 

διασφαλίζεται η προστασία του βέλτιστου συμφέροντος των τέκνων. 

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

1) Προσχολικά κέντρα (βρεφικοί, μεταβρεφικοί, παιδικοί σταθμοί) 

2) Προνήπια και Νηπιαγωγεία 

3) Κέντρα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

4) Κέντρα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

5) Κέντρα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (για τους μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας τους) 

6) Φροντιστήρια Υποστήριξης σχολικής εκπαίδευσης 

7) Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών 

8) Πάσης φύσεως κέντρα Δραστηριοτήτων (εικαστικών, αθλητικών κτλ.)  

 

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/

