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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 1/12/2015 

 
Η Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδος εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την οριστική κατάργηση του ΦΠΑ στην Ιδιωτική Εκπαίδευση και για τη 
συνέπεια που, τελικά, επέδειξε η  Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός κρατώντας την 
προεκλογική του δέσμευση, για άρση του άδικου αυτού μέτρου. 
 

Ευχαριστούμε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης «Νέα Δημοκρατία», «Δημοκρατική 
Συμπαράταξη» (Πα.Σο.Κ.-Δημ.Αρ.), «Κ.Κ.Ε.» και «Το Ποτάμι», τα οποία ανταποκρίθηκαν στο 
αίτημά μας για συνάντηση, αναγνώρισαν το πρόβλημα και κατέθεσαν  αντίστοιχες 
τροπολογίες στο Κοινοβούλιο.      
 

Κυρίως ευχαριστούμε τους χιλιάδες γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των Ιδιωτικών 
Σχολείων, που αντέδρασαν άμεσα, μαζικά και δυναμικά, προστατεύοντας το συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών μας  για απρόσκοπτη πρόσβαση στο δημόσιο και 
κοινωνικό αγαθό της Παιδείας. 
 

Η συνεργασία και η κοινή δράση των Συλλόγων Γονέων, των σχολαρχών και των 
εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων δείχνει και στα παιδιά μας ότι εάν κάτι είναι άδικο, θα 
πρέπει σαν πολίτες να ενεργοποιούνται και να αγωνίζονται για την επικράτηση του Δίκαιου 
και του Σωστού. 
 

Η συστράτευση των Συλλόγων Γονέων των Ιδιωτικών Σχολείων που ξεκίνησε με 
αφορμή την προσπάθεια για κατάργηση του ΦΠΑ στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, υποσχόμαστε 
ότι θα συνεχιστεί με στόχο την αναβάθμιση της Παιδείας, την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 
μας σε πολλά επίπεδα,  αλλά και της βελτίωσης της σχολικής καθημερινότητας, προς όφελος 
όλων των παιδιών. 
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Η «Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδας», αποτελείται από οργανωμένους 

Συλλόγους Γονέων 55 Ιδιωτικών Σχολείων και Επιτροπές Γονέων που εκπροσωπούν γονείς επιπλέον 91 

Ιδιωτικών Σχολείων που δεν διαθέτουν Συλλόγους Γονέων από όλες τις πόλεις της Ελλάδας (Αττική, Πειραιά, 

Αγρίνιο, Άργος, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κατερίνη, Κόρινθος, Λάρισα, 

Ναύπακτος, Ξάνθη, Πάτρα, Ρόδος, Σέρρες, Σύρος, Τρίκαλα, Χανιά). Στα συγκεκριμένα συνολικά 146 αυτά 

ιδιωτικά σχολεία φοιτούν περίπου 60.000 μαθητές και μαθήτριες από το σύνολο των 85.000 μαθητών & 

μαθητριών που σήμερα φοιτούν σε Ιδιωτικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα και εκπροσωπούμε περίπου 120.000 

γονείς. 

Contact : 
Ιωακείμ Καλλιβρούσης- Πρόεδρος,   κινητό: 6937470532 email : ioakim64@hotmail.gr 
Ερασμία Παπαδοπούλου– Μέλος, κιν. : 6944223735 - email : era_papadopoulou@yahoo.gr 
Δήμητρα Τσούγια– Μέλος, κινητό : 6974820899 - email : dimitrageorgoulia@hotmail.com 
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