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ΘΕΜΑ: Ένταξη των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό δημόσιο σχολείο   

Αγαπητοί διευθυντές και διευθύντριες, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 
Ευχόμαστε η νέα σχολική χρονιά  να είναι μια χρονιά θετικών εξελίξεων για την καλύτερη δυνατή 
εκπαίδευση όλων των παιδιών.  
 
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο σέβεται, προστατεύει και 
προωθεί η ελληνική πολιτεία. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και  κάθε παιδί πρέπει να 
βρίσκει την πόρτα του σχολείου ανοιχτή.  
 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνεπές στις υποχρεώσεις του για την παροχή 
εκπαίδευσης στους προσφυγόπαιδες, έχει προχωρήσει ήδη από την περσινή χρονιά, στην κατάρτιση ενός 
αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τα παιδιά των προσφύγων.  
 
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα κατόρθωσε, με τη συμβολή ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας, να 
ξεπεράσει τις εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες, καθώς και το ιδιαίτερα πιεστικό χρονικό περιθώριο 
προετοιμασίας και με επιτυχία να εξασφαλίσει την πρόσβαση περισσότερων από 3.000 προσφυγόπουλων 
στο σχολείο.  Η θετική έκβαση του περσινού εγχειρήματος και η επιτυχής συνύπαρξη των μαθητών των 
Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) με τους μαθητές των ολοήμερων σχολείων μέσω και 
κοινών δράσεων που οργάνωσαν πολλά σχολεία, είναι η βάση και το στήριγμα για την καινούργια σχολική 
χρονιά, στην οποία σας καλούμε να συνεχίσουμε από κοινού αυτό το μεγάλο, μορφωτικό, εκπαιδευτικό 
και κοινωνικό έργο. 
 
Ο φετινός σχεδιασμός του Υπουργείου αφορά τόσο στα παιδιά που διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας όσο 
και στα παιδιά-πρόσφυγες που πλέον διαμένουν σε διαμερίσματα στον αστικό ιστό. Ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και συνθήκες διαβίωσής τους, θα φοιτήσουν κυρίως σε Τάξεις Υποδοχής 
του πρωινού σχολείου (θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης ήδη από το 1999, ο οποίος φέτος θα 
λειτουργήσει και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), αλλά και σε Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων 
(ΔΥΕΠ). Το επισημαίνουμε: Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφυγοπαίδων θα φοιτήσει φέτος σε Τάξεις 
Υποδοχής. 
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Οι ΔΥΕΠ θα λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της 
δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και έχουν πρωταρχικό στόχο τη μετάβαση των παιδιών 
αυτών σε μια σχολική κανονικότητα και, τελικά, την επιτυχή ένταξή τους στη σχολική κουλτούρα. 
 
Στο πλαίσιο λειτουργίας των ΔΥΕΠ θα εφαρμοστεί εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι ωρών 
(τέσσερις ώρες ημερησίως), το οποίο θα υλοποιείται τις απογευματινές ώρες (2-6 μ.μ.), με στόχο είτε την 
ένταξη των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είτε την ένταξή τους στο σχολικό σύστημα άλλης 
ευρωπαϊκής χώρας, σε περίπτωση μετεγκατάστασης της οικογένειάς τους. 
 
Στην επιλογή των σχολικών μονάδων που θα φιλοξενήσουν τόσο  τις ΔΥΕΠ όσο και τις Τάξεις Υποδοχής έχει 
ληφθεί υπόψη  ο αριθμός των παιδιών, η διαθεσιμότητα αιθουσών, η υποδομή του σχολείου ενώ για την 
εγγραφή και την παρακολούθηση των παιδιών τηρούνται όλες οι απαραίτητες, βάσει νόμου, 
προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα, ο δοκιμασμένος από την περυσινή χρονιά θεσμός των Συντονιστών 
Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) θα συμβάλλει καθοριστικά με τον διαμεσολαβητικό και συντονιστικό του 
ρόλο στην διευκόλυνση και ρύθμιση των διαδικασιών. 
 
Για την ομαλή λειτουργία όλων των ΔΥΕΠ έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίοι πόροι από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF).  Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ) έχει εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση από κονδύλια της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO), για την κάλυψη 
του κόστους μεταφοράς των παιδιών με λεωφορεία και συνοδούς από τις δομές φιλοξενίας σε γειτονικά 
σχολεία.  
 
Για την εύρυθμη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και των ΔΥΕΠ και την απρόσκοπτη παροχή εκπαίδευσης 
στα παιδιά των προσφύγων εντός των σχολικών μονάδων, κάτι που αποτελεί στόχο και επιθυμία όλων 
μας, καλούμε τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες καθώς  και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 
να συνδράμουν προς αυτήν την κατεύθυνση στο μέτρο της επαγγελματικής ευσυνειδησίας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης τους.  
 
Η πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων αποτελεί υποχρέωση του κράτους, η οποία 
υπαγορεύεται από διατάξεις του Συντάγματος και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Κανείς 
δεν μπορεί να αρνηθεί το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και να εξαιρέσει, να παρακάμψει 
ή να υποσκάψει τη θετική υποχρέωση του κράτους να προσφέρει αυτή την εκπαίδευση.  
Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την υποστήριξή σας στο έργο της εκπαίδευσης των παιδιών των 
προσφύγων και σας ευχαριστεί θερμά για τη συνεργασία. 
 
Με τιμή, 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Ο Αν. Γεν Γραμματέας  του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
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