
 

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

 την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: 20.000 παιδιά προσφύγων που μένουν εκτός εκπαίδευσης 

 

Σύμφωνα με Έκθεση που δημοσιεύθηκε από την ΜΚΟ Save the Children, 

περισσότερα από 20.000 παιδιά πρόσφυγες στερούνται το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση λόγω της αμέλειας της ελληνικής κυβέρνησης. «Περισσότερο από 

το ένα τρίτο των παιδιών από το Αφγανιστάν και το Ιράκ δεν έχουν πάει ποτέ 

στο σχολείο. Λιγότερα από το 15% των παιδιών στους προσφυγικούς 

καταυλισμούς μπόρεσαν να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα το 

προηγούμενο έτος», αναφέρεται στην Έκθεση. 

Από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 

αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την Έκθεση αυτή που αναφέρει ότι περισσότερα 

από 20.000 παιδιά προσφύγων στερούνται το δικαίωμα στην εκπαίδευση, 

παρά το γεγονός ότι έχουν λάβει σχετική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φαίνεται να αγνοεί την ακριβή 

κατάσταση στην Ελλάδα λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης από το αρμόδιο 

υπουργείο. 

Η έκθεση σημειώνει ότι υπάρχει «συγκλονιστικά χαμηλός αριθμός» παιδιών 

προσφύγων που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία. «Περισσότερο από το ένα 

τρίτο των παιδιών από το Αφγανιστάν και το Ιράκ δεν έχουν πάει ποτέ στο 

σχολείο. Λιγότερα από το 15% των παιδιών στους προσφυγικούς 

καταυλισμούς μπόρεσαν να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα το 

προηγούμενο έτος», αναφέρεται στην έκθεση. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η πρόσβαση στην εκπαίδευση 

αποτελεί όχι μόνο θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ 
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και είναι απαραίτητη τόσο για την ευημερία του παιδιού όσο και την ένταξή του 

στην κοινότητα προς το συμφέρον της κοινωνίας στο σύνολό της, αλλά και 

εγγυημένο δικαίωμα για τα παιδιά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου 

βάσει της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

 

1. Είναι ενήμεροι για την έκθεση της ΜΚΟ Save the Children; 

2. Αν ναι, ισχύουν οι αριθμοί που αναφέρει η συγκεκριμένη Έκθεση, πως 

δηλ 20.000 παιδιά στερούνται πρόσβασης στην εκπαίδευση; 

3. Αν ναι, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; 

4. Πόσα είναι τα καταγεγραμμένα παιδιά προσφύγων στη χώρα μας από 

τις αρχές του 2020 έως και σήμερα; 

5. Πόσα από τα καταγεγραμμένα παιδιά προσφύγων φοιτούν σε ελληνικά 

σχολεία; 

6. Πόσα χρήματα έχει λάβει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

από τις αρχές του 2020 και πόσα από αυτά αφορούν στη μόρφωση 

των παιδιών των προσφύγων; 

7. Από το ποσό που αφορά στη μόρφωση των παιδιών των προσφύγων, 

πόσο έχει δαπανηθεί από τις αρχές του 2020, τι αφορούσε και αν 

υπάρχει υπόλοιπο, πού θα αξιοποιηθεί αναφορικά με τη μόρφωση των 

παιδιών προσφύγων; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

          Φωτεινή Μπακαδήμα 




