
 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

 

Θέμα: Αποκλεισμός από την εκπαίδευση μαθητών/τριών που 

φιλοξενούνται στη Δομή Φιλοξενίας της Ριτσώνας 

Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του Συνηγόρου του Πολίτη εκτός 

εκπαιδευτικής διαδικασίας συνεχίζουν να βρίσκονται παιδιά που 

φιλοξενούνται στη Δομή της Ριτσώνας για σχεδόν 3 χρόνια. 

 

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: 

 

Πάνω από 270 παιδιά-πρόσφυγες αποκλείονται από τη φοίτηση κατά το 

τρέχον σχολικό έτος εξαιτίας της έλλειψης μεταφοράς, οι αρμόδιες αρχές 

υποχρεούνται να παράσχουν τα αναγκαία και επαρκή μέσα για την 

υποστήριξη και διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας. Η εικόνα περί 

διασφάλισης από την πλευρά της πολιτείας του δικαιώματος όλων των 

παιδιών στην εκπαίδευση, με τα αυξημένα ποσοστά εγγραφής τους σε σχολεία 

της χώρας είναι πλασματική. 

 

Βασικό πρόβλημα εξάλλου αποτελεί, σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και 

τα μέσα Φεβρουαρίου, ο τρόπος υλοποίησης των μεταφορών των 

μαθητών/τριών. Σε πολλές περιοχές ακόμη και μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου δεν 

είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μέσω των Περιφερειών ή οι διαγωνισμοί 

είχαν κηρυχθεί άγονοι, με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να μένουν εκτός 

σχολείου (λ.χ. δομή Μαλακάσας). Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι 22 από 

τις 30 δομές που ανταποκρίθηκαν στο συγκεκριμένο ερώτημα του Συνηγόρου 

μέσω των ΣΕΠ ενημέρωσαν ότι αντιμετώπισαν πρόβλημα με την εξασφάλιση 

της μετακίνησης των παιδιών, με την έννοια ότι τα δρομολόγια δεν είχαν 

ξεκινήσει σε χρονικό σημείο πολύ μετά τον Οκτώβριο ή μέχρι και τον 
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Φεβρουάριο σε ορισμένες περιπτώσεις (λ.χ. ΚΥΤ Λέρου, ΚΥΤ Σάμου, δομές 

Μαλακάσας, Οινοφύτων, Ριτσώνας, Φιλιππιάδας). 

 

Η Περιφέρεια της Εύβοιας με σχολαστική τυπολατρία επιμένει σε δεκάδες 

διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι βγαίνουν άγονοι κατά συρροή 

και κατ’ εξακολούθηση. Ο τελευταίος θα προκηρυχθεί γύρω στο Πάσχα και θα 

ολοκληρωθεί όταν τα σχολεία κλείσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο 

υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, εκτός από τους διαγωνισμούς 

μεταφοράς, έχει διακριθεί στο παρελθόν για την επιστολογραφία του προς το 

υπουργείο Παιδείας με αίτημα τον αποκλεισμό των προσφύγων μαθητών από 

τα σχολεία της Χαλκίδας. Επίσης είναι φανερό ότι η «αποτελεσματικότητα» της 

Περιφέρειας βάζει σε σκέψεις τους πολίτες και για άλλα θέματα μείζονος 

σημασίας στην ήδη πολύπαθη Εύβοια. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, 

 

Ερωτώνται οι κ.κ  Υπουργοί: 

1. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα ληφθούν για την επίλυση του 

ζητήματος; 

2. Ποιες εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς των ιδιαίτερα ευάλωτων αυτών 

ατόμων αναζητούνται; 

3. Ποια βήματα θα γίνουν με στόχο να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων 

των παιδιών στην εκπαίδευση;  

4. Πως θα επιλυθεί το ζήτημα με τους άγονους διαγωνισμούς, όπως αυτοί 

κρίνονται από την Περιφέρεια Εύβοιας, αποτέλεσμα που οφείλεται 

σύμφωνα με τις καταγγελίες σε κωλυσιεργία της Περιφέρειας; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 

 




