
 

 
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

Για τους κ.κ. Υπουργούς 
- Εσωτερικών 

- Παιδείας και Θρησκευμάτων 
- Μετανάστευσης και Ασύλου 

 
 
Θέμα: «Να σταματήσει ο αποκλεισμός των προσφυγόπουλων από την εκπαιδευτική διαδικασία στη Δράμα» 

Οι κάτωθι υπογράφοντες βουλευτές καταθέτουν ως Αναφορά την ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Δράμας με την οποία 
επισημαίνεται ότι ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δυστυχώς τα προσφυγόπουλα της Δράμας, για άλλη μία χρονιά, 
αντιμετωπίζουν το χρόνιο πρόβλημα της μετακίνησης καθώς  τα δρομολόγια μετακίνησης των μαθητών δεν εκτελούνται, με 
συνέπεια τα παιδιά να μην μπορούν να ενταχθούν ομαλά στις σχολικές τάξεις. 

Διαπιστώνεται, επίσης, πως για πολλοστή φορά η έλλειψη σωστού προγραμματισμού και η αδιαφορία των υπευθύνων, είναι σε 
βάρος των παιδιών και ζητούν την άμεση επίλυση του προβλήματος μετακίνησης των προσφυγόπουλων και την εξεύρεση μόνιμης 
λύσης στο ζήτημα της μεταφοράς ώστε μα μην επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε σχετικό του πόρισμα για το 2021 είχε ήδη τονίσει ότι ο κύριος όγκος των προσφυγικών πληθυσμών 
που διαμένουν στις δομές και τα ΚΥΤ του Υπουργείου Μετανάστευσης παραμένει εκτός εκπαιδευτικού συστήματος.  

Με την προοπτική δε του κλεισίματος του προγράμματος ΕΣΤΙΑ στο τέλος του έτους και με δεδομένη την απόσταση των 
περισσότερων δομών φιλοξενίας από τα αστικά κέντρα, όπου συνήθως βρίσκονται οι ορισμένες τάξεις υποδοχής, όλο και 
περισσότερα παιδιά θα βρίσκονται εκτός σχολικών αιθουσών. 

Υπενθυμίζεται δε πως σε ό,τι αφορά στην υποχρέωση να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στην σχολική 
διαδικασία η χώρα μας δεσμεύεται από το άρθρο 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το άρθρο 2 του 
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αλλά και από το άρθρο 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, που προβλέπουν ως καθολικό και αδιάλειπτο το δικαίωμα στην εκπαίδευση, καθώς και από το άρθρο 14 και το 
Πρωτόκολλο Αριθ. 12 της ΕΣΔΑ που απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω «εθνικής προελεύσεως». 

Καθώς η αδυναμία της Πολιτείας να ανταποκριθεί στο ρόλο της και να εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων των παιδιών στην 
εκπαίδευση δεν αποτελεί μόνο τροχοπέδη στην ομαλή ένταξή τους και την αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες και την 
ισορροπία στην καθημερινότητα των δομών, αλλά ενεργοποιεί ξενοφοβικά αντανακλαστικά στην κοινωνία, ζητάμε με την 
κατάθεση της παρούσης την αποκατάσταση της αδικίας αυτής. 

 
Επισυνάπτεται: Η από 3/10/2022 με Α.Π. 75 ανακοίνωση ΕΛΜΕ Δράμας. 
 
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά. 
 
 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022 
 

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
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