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Η πξφζβαζε ηεο λέαο γεληάο Ρνκά ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί αλακθίβνια ην 
βαζηθφηεξν κεραληζκφ άξζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηεο ελ ιφγσ 
πιεζπζκηαθήο νκάδαο θαη απαξέγθιηηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηεο 
ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο.  

Η ζρνιηθή θνίηεζε ησλ παηδηψλ Ρνκά, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί 
ηα ηειεπηαία ρξφληα, ραξαθηεξίδεηαη απφ απνπζία ή πεξηνξηζκέλε παξαθνινχζεζε 
ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, κηθξφ πνζνζηφ εγγξαθήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, 
θαζπζηεξεκέλε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε πξνρσξεκέλε ειηθία, 
πξφσξε δηαθνπή πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ρακειή 
επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν καζεηηθφ πιεζπζκφ. 

Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ππελζπκίδνπκε ηελ ππνρξέσζε ησλ 
Πξντζηακέλσλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  λα:  

 εγγξάθνπλ ηνπο καζεηέο Ρνκά ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα Π.Γ 
200/1998 θαη Π.Γ 201/1998,  ζηε κε αξηζκ. Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-1996 (ΦΔΚ 
893, η. Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε, θαζψο θαη ζηε κε αξηζκ. 116184/Γ1/10-9-
2008 Δγθχθιην ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ θαη λα 
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ε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ππελζπκίδνπκε αθελφο φηη ε 
θνίηεζε ησλ λεπίσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ειηθία πέληε εηψλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 
έηνπο εγγξαθήο ηνπο ζην Νεπηαγσγείν είλαη ππνρξεσηηθή (άξζξν 73 ηνπ Ν. 
3518/2006, ΦΔΚ 272 η. Α’) θαη σο εθ ηνχηνπ φιεο νη αηηήζεηο εγγξαθήο ησλ 
παξαπάλσ λεπίσλ ηθαλνπνηνχληαη θαη αθεηέξνπ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ Ρνκά 
ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε 
ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ, ηελ νκαιή εθπαηδεπηηθή ηνπο έληαμε θαη ηελ κεηέπεηηα 
ζρνιηθή ηνπο πνξεία. 

πλεπψο, ζχκθσλα θαη κε ηελ Δγθχθιην Φ4/350/Γ1/1028/22-8-1995, 
θαζίζηαηαη επηηαθηηθφ λα θαηαβιεζνχλ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο απφ φινπο ηνπο 
θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Πεξηθεξεηαθνί Γ/ληέο Π.Δ & 
Γ.Δ, Πξντζηάκελνη Δπηζη.& Παηδαγ. Καζνδήγεζεο, ρνιηθνί χκβνπινη, Γ/ληέο 
Γ/λζεσλ θαη Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ Π.Δ. θιπ.), ψζηε λα εληαρζνχλ φια ηα παηδηά 
Ρνκά ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη λα εμαζθαιηζηεί ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε 
φια ηα παηδηά πνπ δηαβηνχλ ζηελ επηθξάηεηα. 

Με θχξην ζηφρν ηελ εγγξαθή θαη απξφζθνπηε θνίηεζε φισλ ησλ παηδηψλ 
Ρνκά πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ ηε λφκηκε ειηθία ζηελ ππνρξεσηηθή 
εθπαίδεπζε, θαη ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ Δγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο, ππελζπκίδνπκε ηηο θαησηέξσ ππνρξεψζεηο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
αξρψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη επηζεκαίλνπκε ηα αθφινπζα: 

1. Οη Πξντζηάκελνη θαη νη Γ/ληέο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ φρη κφλν ελζαξξχλνπλ 
ηελ πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ Ρνκά ζην ζρνιείν, αιιά θαη αλαδεηνχλ ηα παηδηά 
Ρνκά πνπ κέλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ εγγξαθή θαη ηε θνίηεζή 
ηνπο, φπσο πξνβιέπνπλ  νη ζρεηηθέο  δηαηάμεηο γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε. 

2. Τόζο ζηο νηπιαγωγείο όζο και ζηο δημοηικό ζχολείο, ηα παιδιά Ρομά γίνονηαι 
δεκηά ανεξάπηηηα από ηο εάν είναι γπαμμένα ζε μηηπώα ή δημοηολόγια. Γηα ηελ 
εγγξαθή ηνπο ζε απηά ζα θξνληίζνπλ νη Πξντζηάκελνη θαη νη Γ/ληέο ησλ ρνιηθψλ 
Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 200/1998 (ΦΔΚ 161 η. Α’) θαη ην 
άξζξν 7 παξ. 10 θαη 11 ηνπ Π.Γ. 201/1998 (ΦΔΚ 161 η. Α’). 

3. Όηαλ ππάξρεη αδπλακία εγγξαθήο ιφγσ κε εκβνιηαζκνχ, θξίλεηαη 
απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 
Ιαηξνθνηλσληθά Κέληξα (φπνπ ππάξρνπλ), Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, ΠΙΚΠΑ, 
Ννζνθνκεία, Ιαηξηθά Κέληξα θαζψο θαη Φνξείο Κνηλσληθήο ηήξημεο. Όζνλ αθνξά ηηο 
επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ Γ/ληψλ θαη ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 
θαη ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ 
εκβνιηαζζεί, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Δγθχθιην 116184/Γ1/10-9-2008. 
Αληίζηνηρα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ  
ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. 

4. Γεδνκέλνπ φηη νη πιεζπζκνί Ρνκά ζπρλά δνπλ ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ 
πφιεο ή είλαη κεηαθηλνχκελνη, παξαθαινχληαη νη Πξντζηάκελνη θαη νη Γ/ληέο ησλ 
ρνιηθψλ Μνλάδσλ λα κελ παξαθσιχνπλ ηελ εγγξαθή παηδηψλ Ρνκά ιφγσ 
έιιεηςεο πηζηνπνηεηηθνχ κφληκεο θαηνηθίαο θαη λα απνδέρνληαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν 
απφ ην νπνίν, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, θαίλεηαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ καζεηή 
(άξζξν 7 παξ. 2 πεξ. γ’ ηνπ Π.Γ. 200/1998, άξζξν 7 παξ. 3 πεξ. δ’ ηνπ Π.Γ. 
201/1998) εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο επηείθεηαο. 

 ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο Γηεπζπληέο Π.Δ. & Γ.Δ., ηνπο 
Πξντζηακέλνπο Δπηζηεκνληθήο & Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Π.Δ., ηνπο 
ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηνπο Γηεπζπληέο Π.Δ θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ 
Γξαθείσλ Π.Δ. γηα ηελ  επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά 
ηελ εγγξαθή.  
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5. ηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ηάμε κηθξφηεξε απφ ηε 
ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία, ην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 201/1998 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα 
δηελέξγεηαο θαηαηαθηήξησλ εμεηάζεσλ. 

6. χκθσλα κε ηελ πάγηα πνιηηηθή θαη βνχιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
θαλέλα παηδί πνπ πξνζέξρεηαη γηα θνίηεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν δελ πξέπεη λα 
απνκαθξχλεηαη κε ην αηηηνινγηθφ φηη είλαη κεγάιεο ειηθίαο ή γηα άιινπο ιφγνπο, αιιά 
λα επξίζθνληαη ηξφπνη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηε δένπζα επαηζζεζία, 
ψζηε φινη νη καζεηέο πνπ ε ειηθία ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ ην φξην ηεο 
ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο θαη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη θνίηεζε έμη (6) ηάμεσλ ζε 
ζρνιείν λα εληάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη λα απνθηνχλ ηίηιν δεκνηηθνχ 
ζρνιείνπ. Δίλαη επλφεην φηη ε αλαθνξά ζηε λφκηκε ειηθία πνπ γίλεηαη ζην άξζξν 7 
παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 201/1998 δελ αθνξά ηελ πεξίπησζε θνίηεζεο καζεηή ζε ηάμε 
κηθξφηεξε ηεο ειηθίαο ηνπ, αιιά ηελ απαγφξεπζε θνίηεζεο ζε ηάμε κεγαιχηεξε ηεο 
ειηθίαο ηνπ, φπσο απηφ δηεπθξηλίδεηαη ζηελ ακέζσο επφκελε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ 
άξζξνπ (άξζξν 7 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 201/1998 θαη ζηε κε αξηζκ. Φ.6/53/Γ1/226/6-3-
2000 Δγθχθιην ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ). 

7. Οη ππνρξεψζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ θνίηεζε ησλ παηδηψλ Ρνκά 
δελ εμαληινχληαη ζηελ εγγξαθή, αιιά επεθηείλνληαη θαη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη 
ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε 
θνξείο φπσο ηα Ιαηξνθνηλσληθά Κέληξα, ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο θιπ., πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλέρηζε ηεο θνίηεζεο θαη ε 
απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ Ρνκά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ 
έηνπο. 

8. Όζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ Ρνκά ηζρχνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο, 
αιιά ιακβάλεηαη κέξηκλα πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη ζε απηά πξφζζεηεο 
δηεπθνιχλζεηο κε κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηηο θαηά ηφπνπο 
αξρέο. Δπηζεκαίλνπκε φηη κεηαθνξά δηθαηνχληαη θαη ηα λήπηα. 

9. Τπελζπκίδεηαη φηη ε ζρνιηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ Ρνκά ππνζηεξίδεηαη απφ 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο αληηζηαζκηζηηθνχο  ζεζκνχο. Γηα ηνπο ελ ιφγσ 
αληηζηαζκηζηηθνχο ζεζκνχο παξαπέκπνπκε ζηελ Δγθχθιην 
Φ.1.Σ.Τ/1073/117052/Γ1/23-9-2009, φπνπ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά. 

10. Με ηε κε αξηζκ. Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-1996 (ΦΔΚ 893, η. Β΄) Τπνπξγηθή 
Απφθαζε έρεη θαζηεξσζεί ε θάξηα θνίηεζεο. Η θάξηα απηή ζπλνδεχεη ηνπο καζεηέο 
Ρνκά ψζηε λα γίλνληαη δεθηνί γηα θνίηεζε ζηα ζρνιεία ρσξίο ηελ ηππηθή δηαδηθαζία 
ηεο κεηεγγξαθήο, εθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο αιιάμνπλ ζρνιεία, 
εμαηηίαο ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο ζε άιιν ηφπν θαηνηθίαο. 

11. Σν ζρνιηθό έηνο 2010-2011 ζα αξρίζεη ε πινπνίεζε ηωλ 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε Πξνγξακκάηωλ κε ηνλ 
ηίηιν «Εθπαίδεπζε ηωλ παηδηώλ Ρνκά», θαη παξαθαινχληαη νη Πξντζηάκελνη θαη νη 
Γ/ληεο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, νη Δθπαηδεπηηθνί, νη ρνιηθνί χκβνπινη, νη Γ/ληέο 
Γηεπζχλζεσλ θαη νη Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη ζηελή 
ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο θαη ζπλεξγάηεο ησλ Πξνγξακκάησλ 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθέο νη εθπαηδεπηηθέο καο παξεκβάζεηο ζηνλ 
ρψξν ηεο θνίηεζεο ησλ παηδηψλ Ρνκά. 

12. Τπελζπκίδεηαη όηη απνηειεί πάγηα βνύιεζε θαη επηδίωμε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο ε έληαμε ηωλ παηδηώλ Ρνκά ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο, ελώ ν 
απνθιεηζκόο θαη/ή δηαρωξηζκόο ηνπο από ηνπο ινηπνύο καζεηέο θαη ε 
πεξηζωξηνπνίεζή ηνπο αληίθεηηαη ζην ειιεληθό ύληαγκα, ζηνλ Ν. 3304/2005 
(ΦΔΚ 16 η. Α΄) πνπ απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 
θαηαγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε πιήζνο δηεζλψλ θεηκέλσλ πνπ δεζκεχνπλ ηελ 
ρψξα θαη έρνπλ ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ. (Δλδεηθηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ Δπξσπατθή 
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χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηε Γηεζλή χκβαζε ηνπ ΟΗΔ γηα ηα 
Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ). 

     
 Δζση. Γηαλνκή                                                                      Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

- Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 
 -Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ                                                                      
- Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 
 -Γξαθείν θ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα                                                    ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟ                                               
 - Γξαθείν θ. Δηδηθήο Γξακκαηέσο                                                                                                     
 - Γεληθφ Γηεπζπληή Γηνίθεζεο                                         
   Πξνζσπηθνχ Π.Δ & Γ.Δ 
 - Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Π.Δ.       
 - Γηεχζπλζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ 
 - Γηεχζπλζε ΙΠΟΓΔ                                                                         
 - Γηεχζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο 
 - Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο 
 - Γηεχζπλζε Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο                                        
 - Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (Σκ. Π.Δ ) 
 - Γηεχζπλζε ΔΠΔΓ 
 - Γηεχζπλζε πνπδψλ Γ.Δ. 
  -Γηεχζπλζε πνπδψλ Π.Δ                                                                                                     
  
  


