
 

 

 

 

Τρίτη 1-11-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και την υπουργό Παιδείας 

Θέμα: Να μην ξεριζώνονται τα προσφυγόπουλα από τους τόπους που με δυσκολία έχουν 

προσαρμοστεί. 

Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική 

Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) σε σχετικό υπόμνημα δηλώνει την αντίθεσή του στις μεθοδεύσεις της 

κυβέρνησης ενάντια σε προσφυγόπουλα που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 270/05-02-2021(ΦΕΚΒ`451,) το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ 2021-Στεγαστικό 

Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία[……….] αφορά στην παροχή στέγασης και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών προς αιτούντες διεθνή προστασία στην Ελλάδα. Στόχος είναι η 

ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού 

δικαίου σε ενήλικες αιτούντες και τυχόν ανήλικα μέλη της οικογένειάς τους. 

Με το κλείσιμο του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ πάνω από 7000 πρόσφυγες διώχνονται από τα 

σπίτια τους ή πιέζονται να αποδεχτούν αναγκαστικό εκτοπισμό σε στρατόπεδα-φυλακές 

έξω από τις πόλεις. Ταυτόχρονα ασκούνται πιέσεις για να κλείσει η δομή του Ελαιώνα στην 

Αθήνα διακόπτοντας την πορεία ένταξης των προσφύγων στην κοινωνία και την φοίτηση 

των παιδιών τους στα σχολεία μας. 

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε το υπουργείο Παιδείας σε σχολεία της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης  αναφέρονται τα εξής: «Καθώς δεν υπάρχει ενημέρωση από το ΥΜΑ για τον 

νέο τόπο διαμονής και για να αποφευχθούν διπλο-εγγραφές στο MySchool, αναζητήσεις 

μαθητών και άλλες χρονοβόρες διαδικασίες, παρακαλούμε θερμά να προβείτε σε έκδοση 

βεβαιώσεων φοίτησης για κάθε αιτούντα άσυλο/πρόσφυγα μαθητή και μαθήτριά σας και 

να τη δώσετε στους γονείς/κηδεμόνες ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία μετεγγραφής στο 

νέο σχολείο. Εξ όσων γνωρίζουμε η μετακίνηση του πληθυσμού θα γίνει από τις 21/10 έως 

τις 15/11 για αυτό και σας παρακαλούμε να φροντίσετε το συντομότερο για την έκδοσή 

τους». 

Οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΕΡΦΑ τονίζουν ότι αποτελεί ύβρη η δήλωση για «διευκόλυνση» της 

μετεγγραφής τους την ώρα που τα προσφυγόπουλα και οι οικογένειές τους ξεριζώνονται 

από τα σπίτια και τις πόλεις στις οποίες ζουν, την ώρα που εκδιώκονται άλλη μια φορά από 

τις γειτονιές στις οποίες έχουν χτίσει σχέσεις και από τα σχολεία στα οποία φοιτούν, όπου 

οι εκπαιδευτικοί τους δίνουν καθημερινά μάχες για να τα εντάξουν κοινωνικά και 

μαθησιακά στις τάξεις του δημόσιου σχολείου. 
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Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, 

Ερωτώνται οι υπουργοί: 

 Πώς προασπίζει η κυβέρνηση τα δικαιώματα των προσφύγων και των παιδιών τους 

για μόνιμο τόπο κατοικίας και σταθερό εκπαιδευτικό περιβάλλον; 

 Γιατί διώκονται  οικογένειες προσφύγων από τους τόπους όπου με κόπο κατάφεραν 

να ενταχθούν; Είναι σύννομος ο  διαρκής και επαναλαμβανόμενος ξεριζωμός των 

προσφύγων και η επανατοποθέτησή τους σε άλλες περιοχές; 

 Θα υπάρξει συνέχεια των στεγαστικών προγραμμάτων και μετά τη λήξη του ΕΣΤΙΑ 

ΙΙ; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
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