«Εδώ στον καταυλισμό, δεν πηγαίνω σχολείο, κάτι που είναι κακό. Δεν έχει τίποτα εδώ...είναι βρώμικα και κάθε
μέρα υπάρχουν προβλήματα», Hani*, 9 ετών από τη Συρία που ζει στον καταυλισμό του Μαυροβουνίου στη
Λέσβο ©Save the Children/Pablo Blázquez

Επιστροφή στο σχολείο;
Τα παιδιά των προσφύγων στην Ελλάδα
στερούνται το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση
Σεπτέμβριος 2021

Επισκόπηση της εκπαίδευσης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά αρχίζει στην ηλικία των 4 ετών με την εγγραφή τους στο
νηπιαγωγείο. Τα παιδιά ξεκινούν συνήθως το δημοτικό σχολείο στην ηλικία των 6 ετών, όπου φοιτούν για 6 χρόνια και,
σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα, η υποχρεωτική εκπαίδευση ολοκληρώνεται μόνο αφού το παιδί ολοκληρώσει
άλλα τρία χρόνια γυμνασίου1. Η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του
παιδιού. Συνήθως τα παιδιά συνεχίζουν την τυπική σχολική εκπαίδευσή τους στο λύκειο για άλλα τρία χρόνια 2.
Στα τέλη του 2020, υπήρχαν περίπου 44.000 παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων
των ασυνόδευτων παιδιών3. 4.000 από αυτά τα παιδιά ζουν σε συνωστισμένα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ΚΥΤ) στα ελληνικά νησιά4. Το εκπαιδευτικό σύστημα για τα παιδιά μετανάστες και τα παιδιά πρόσφυγες που αιτούνται
άσυλο στην Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά από το 2016 5.
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα είναι οργανωμένο ως εξής 6:
Η προσχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) παρέχεται στους χώρους φιλοξενίας προσφύγων για παιδιά και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), καθώς και σε κανονικά νηπιαγωγεία για παιδιά που ζουν σε αστικές περιοχές.
Τάξεις υποδοχής σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία. Οι τάξεις αυτές λειτουργούν τα πρωινά, παράλληλα με το σχολικό πρόγραμμα, και απευθύνονται σε παιδιά που δεν έχουν επαρκείς δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα.
Ένα ειδικό πρόγραμμα, που θεσπίστηκε το 2016 και ονομάζεται Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων
(ΔΥΕΠ), λειτουργεί τα απογεύματα στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κοντά σε χώρους
φιλοξενίας προσφύγων και ΚΥΤ. Με διάρκεια ενός ή το πολύ δύο ετών για κάθε παιδί, ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να διευκολύνει την ένταξη στο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των
μαθητών7.
Υπάρχει μικρός αριθμός Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές που προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών ή/και προσφύγων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εξυπηρετούν μαθητές από διάφορα πολιτιστικά υπόβαθρα.8
Οι ελληνικές αρχές δημιούργησαν επίσης τον ρόλο των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) – μόνιμων
εκπαιδευτικών που ορίζονται ως ΣΕΠ για ένα έτος και οι οποίοι λειτουργούν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στο επίσημο σχολικό σύστημα και στις οικογένειες προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε όλη τη χώρα. 9
Η εγγραφή σε σχολείο της τυπικής εκπαίδευσης πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την καταγραφή των παιδιών από τις Αρχές μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα. Εάν οι γονείς ή φροντιστές του παιδιού δε συμμορφώνονται με αυτή την υποχρέωση «επειδή το παιδί δεν επιθυμεί να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα»,10 προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και περιορισμοί στις υλικές συνθήκες υποδοχής για τους ενήλικους φροντιστές.
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Προβλήματα στην πράξη: χαμηλό ποσοστό εγγραφών και ακόμα
χαμηλότερο ποσοστό φοίτησης
Θεωρητικά, το νομοθετικό πλαίσιο και τα υποστηρικτικά προγράμματα θα έπρεπε να διασφαλίζουν ότι όλα τα παιδιά
πρόσφυγες έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στην πράξη, ο αριθμός των εγγραφών είναι μικρός και
ακόμα μικρότερος είναι ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο. Τα παιδιά και οι οικογένειες αντιμετωπίζουν
πολλαπλά εμπόδια πρόσβασης στο σχολείο, τα οποία μάλιστα επιδεινώθηκαν σημαντικά από την πανδημία COVID19.
Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, εκτιμάται ότι μόνο το ένα τρίτο των παιδιών προσφύγων και μεταναστών εγγράφηκαν στην τυπική εκπαίδευση. Το ποσοστό φοίτησης ήταν υψηλότερο μόνο μεταξύ των παιδιών που ζούσαν σε υποστηριζόμενα καταλύματα με εντεταλμένους κοινωνικούς λειτουργούς και μεταξύ των ασυνόδευτων παιδιών στις δομές φιλοξενίας που λάμβαναν ειδική υποστήριξη (παρότι και αυτό το ποσοστό ήταν μόλις 67%). 11
Για το σχολικό έτος 2020-2021, υπάρχει έλλειψη αναλυτικών και συνεκτικών δεδομένων, με τις επίσημες κυβερνητικές
εκτιμήσεις που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας να κυμαίνονται από 8.637 ως 14.423 εγγεγραμμένα παιδιά
πρόσφυγες και μετανάστες από ένα εκτιμώμενο σύνολο 20.000 επιλέξιμων παιδιών (αριθμός που αποτελεί και αυτός
μόνο ένα μέρος των 44.000 παιδιών προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται συνολικά στη χώρα).
Τα παιδιά σε δομές αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα με τη Βοηθό Συνήγορο του
Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών προσφύγων που διαμένουν σε ανοικτά κέντρα φιλοξενίας (καταυλισμούς προσφύγων) και σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Ελλάδα δεν παρακολούθησαν τακτικά σχολικά μαθήματα στη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021.12
Στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, μόνο το 60 τοις εκατό των παιδιών σχολικής ηλικίας είναι εγγεγραμμένα είτε σε
επίσημο (τυπικό) σχολείο είτε σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), ενώ στην πραγματικότητα φοιτά μόνο το 14 τοις εκατό.13
Στα ΚΥΤ, μόνο το 9 τοις εκατό των παιδιών σχολικής ηλικίας ήταν εγγεγραμμένα σε σχολεία, ενώ μόνο τα 7 από τα
2.090 παιδιά (0.3%) φοιτούσαν στην πραγματικότητα.
Ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν πραγματικά στο σχολείο εκτιμάται πως είναι ακόμα μικρότερος, καθώς υπάρχει υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου.14

«Είμαι 15 ετών, έχω 3 μικρότερα αδέλφια και ζούμε με τη μητέρα μου. Στο Ιράκ πήγα σχολείο ως την
τετάρτη δημοτικού και τα τελευταία τέσσερα χρόνια που βρίσκομαι στην Ελλάδα πήγα στο σχολείο για
άλλα 2-3 χρόνια.
Φέτος, πήγα στο σχολείο όταν άνοιξε τον Σεπτέμβριο, αλλά μετά το κλείσιμό του τον Οκτώβριο
μπορούσαμε να παρακολουθούμε τα μαθήματα μόνο διαδικτυακά. Δε μου αρέσει καθόλου το
διαδικτυακό μάθημα. Με ενοχλεί που δεν μπορώ να πάω στο σχολείο και να δω τους φίλους μου.
Δυστυχώς, τώρα που είναι κλειστό το σχολείο, δεν έχω κανέναν να μιλάω. Έχω μόνο μία φίλη που είναι
κι εκείνη πρόσφυγας και μένει δίπλα μας. Πιστεύω ότι το σχολείο είναι πολύ σημαντικό για μένα, για να
μάθω τη γλώσσα αλλά και γιατί το σχολείο μας δίνει την ευκαιρία να μάθουμε πολλά πράγματα. Τώρα
δεν κάνω τίποτα. Σπάνια βγαίνω έξω. Κάθομαι μόνη μου στο σπίτι και φυσικά βαριέμαι. Έτσι,
ζωγραφίζω. Το κάνω συνέχεια για να μη βαριέμαι.
Αφού μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω, επιτρέψτε μου να σας πληροφορήσω ότι δεν υπάρχει μέλλον
στην Ελλάδα για τα παιδιά. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θα ήθελα να μπορώ
να πάω σε άλλη χώρα. Ο άλλος είναι ότι εκεί θα είμαι πιο ήρεμη, γιατί η μητέρα μου και ο πατέρας μου
έχουν προβλήματα εδώ».
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II. Εμπόδια στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα

Τον Ιούνιο του 2021, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και η UNICEF υπέγραψαν ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με τίτλο «Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση», το οποίο αποσκοπεί «να ανοίξει τον δρόμο προς την τυπική εκπαίδευση
και για τα 26.000 παιδιά πρόσφυγες σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος που
αναμένεται να κοστίσει 34 εκατομμύρια ευρώ».15 Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια για την άρση των διαχρονικών εμποδίων στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων.
Μαθητές πρόσφυγες, οι γονείς τους, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί και Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων
έχουν εντοπίσει ορισμένους παράγοντες που συμβάλλουν στις δυσοίωνες προοπτικές των παιδιών προσφύγων και
μεταναστών να έχουν πρόσβαση στο δικαίωμά τους στην εκπαίδευση.16 Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για να περιοριστεί η εξάπλωση της COVID-19 είχαν σημαντικό αντίκτυπο, αλλά εξίσου σημαντικό αντίκτυπο είχαν και η έλλειψη
πόρων και τα προβλήματα ως προς τον προγραμματισμό και τη μεταφορά των μαθητών, καθώς και οι απόψεις των
κοινοτήτων υποδοχής σχετικά με την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα σχολεία.

1. Ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα προγραμματισμού
Οι τάξεις υποδοχής και οι ΔΥΕΠ έχουν συχνά κρίσιμες ελλείψεις προσωπικού και δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν για μεγάλο μέρος του σχολικού
έτους. Τα σχολεία στην Ελλάδα ξεκινούν τον Σεπτέμβριο, όμως οι τάξεις υποδοχής και οι ΔΥΕΠ στελεχώνονται πολύ αργότερα, μερικές φορές μάλιστα ακόμα και στα μέσα του σχολικού έτους. Τον Ιανουάριο του 2021, το
μεγαλύτερο μέρος των ΔΥΕΠ παρέμεινε χωρίς προσωπικό και εκτός λειτουργίας.17 Οι οικογένειες των παιδιών προσφύγων που μένουν μετέωρα
για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι περαιτέρω προσπάθειες για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο είναι μάταιες.
Το πρόγραμμα ΔΥΕΠ έχει ούτως ή άλλως επικριθεί για το γεγονός ότι τα
μαθήματα που προσφέρει πραγματοποιούνται το απόγευμα, μετά τις επίσημες σχολικές ώρες, και στα παιδιά δεν απονέμεται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της τάξης όπως εκείνο που απονέμεται στα τυπικά σχολεία. Παρά
τον δεδηλωμένο στόχο του προγράμματος ΔΥΕΠ, φαίνεται πως έχει ως αποτέλεσμα τον διαχωρισμό και όχι την ένταξη των παιδιών προσφύγων και
μεταναστών.18

Τον Απρίλιο του 2021, το Ελληνικό Συμβούλιο για του Πρόσφυγες και άλλες επτά ΜΚΟ
που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα διοργάνωσαν μια διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής
τράπεζας για την εκπαίδευση
των προσφύγων στην Ελλάδα.
Τη συζήτηση παρακολούθησαν
περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων
μαθητές πρόσφυγες, γονείς,
εκπαιδευτικοί και πολιτικοί.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε
μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση στην ιστοσελίδα: https://
bit.ly/3jwP1hw
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2. Ελλείψεις στη μεταφορά στο σχολείο
Οι δομές φιλοξενίας προσφύγων και τα ΚΥΤ βρίσκονται συνήθως σε απομακρυσμένες περιοχές κι έτσι η μεταφορά
των μαθητών στο σχολείο εξακολουθεί να αποτελεί μείζον ζήτημα. Συνήθως, λόγω του κόστους τους, οι διευθετήσεις
για τη μεταφορά των μαθητών δεν ολοκληρώνονται πριν από την έναρξη των τάξεων υποδοχής και των ΔΥΕΠ. 19 Το
γεγονός ότι οι τοπικές αρχές είναι υποχρεωμένες να εξασφαλίζουν αυτές τις υπηρεσίες μεταφοράς μετά από τη διεξαγωγή σχετικού διαγωνισμού οδηγεί σε περαιτέρω, συχνά υπερβολικά μεγάλες καθυστερήσεις. 20 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κέντρο φιλοξενίας της Ριτσώνας όπου, σύμφωνα με τη ΜΚΟ RSA, μόνο τρία από τα απαιτούμενα δεκατρία λεωφορεία είχαν εξασφαλιστεί ως τις αρχές Απριλίου 2021. 21
Επιπλέον, οι μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού και οι μαθητές ειδικών σχολείων χρειάζονται συνοδό
κατά τη μεταφορά τους. Δεδομένου ότι το Υπουργείο Παιδείας είτε δε θέλησε είτε δεν μπόρεσε να προσλάβει και να
εκπαιδεύσει επαρκή αριθμό επιπλέον συνοδών, η προϋπόθεση αυτή έχει μεταφραστεί στην πράξη σε ακόμα μικρότερη διαθέσιμη μεταφορά για τα παιδιά – και ακόμα μικρότερη φοίτηση παιδιών στο σχολείο. Ένας συνασπισμός ΜΚΟ
στην Ελλάδα, που συγκροτούν τη λεγόμενη Education Task Force, έστειλε επιστολή σε όλες τις περιφέρειες που έχουν
την ευθύνη για τη μεταφορά των μαθητών, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με τον σχεδιασμό για το νέο σχολικό έτος –
οι περισσότερες δεν έχουν απαντήσει ακόμη.22

3. Εχθρική στάση της κοινότητας απέναντι στους μαθητές και στις οικογένειές τους
Ξενοφοβικά επεισόδια που στρέφονται εναντίον των προσφύγων δεν είναι σπάνια στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, σε
ορισμένες περιπτώσεις οι τοπικές κοινότητες αντέδρασαν στη δημιουργία τάξεων υποδοχής και ΔΥΕΠ, με αποτέλεσμα
να διενεργηθεί εισαγγελική διερεύνηση καταγγελιών για εγκλήματα και ρητορική μίσους εκ μέρους αιρετών της τοπικών διοίκησης οι οποίοι αντιτάχθηκαν σε αυτά τα προγράμματα. 23 Σε άλλες περιπτώσεις, γονείς ζήτησαν την ανάκληση ίδρυσης τάξεων υποδοχής στα σχολεία της περιοχής τους με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το
ανώτερο τακτικό διοικητικό δικαστήριο στη χώρα.24
Από την άλλη μεριά, υπάρχει ένας ενθαρρυντικός αριθμός πρωτοβουλιών για την υποδοχή των παιδιών προσφύγων
και μεταναστών και για τη διασφάλιση της εκπαίδευσής τους. Για παράδειγμα, μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ενός σχολείου της Αθήνας ανέφεραν ότι διεξάγουν εκστρατείες με τίτλο «Όλα τα παιδιά είναι παιδιά μας». Κάποιοι
εκπαιδευτικοί παραδίδουν δωρεάν θερινά μαθήματα για να διευκολύνουν τα παιδιά πρόσφυγες στην απόκτηση
γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων.

4. COVID-19: Περιορισμοί μετακινήσεων, χωρίς πρόσβαση σε εξοπλισμό
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αυτοδιαγνωστικά τεστ COVID-19
Τα υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 επέφεραν περιορισμό μετακινήσεων
επί σχεδόν 7 μήνες στην Ελλάδα κατά το σχολικό έτος 2020-2021.25 Αυτό δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα για τα
παιδιά πρόσφυγες. Η έξοδος από τους χώρους φιλοξενίας προσφύγων και τα ΚΥΤ επιτρεπόταν μόνο κατ’ εξαίρεση,
για ορισμένα άτομα, όπως για τον επικεφαλής μιας οικογένειας ή τον εκπρόσωπο κάποιας ομάδας, μεταξύ συγκεκριμένων ωρών26 και μόνο για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών (π.χ. για να μεταβούν στο φαρμακείο).
Ακόμη και όταν τα σχολεία ήταν ανοιχτά κατά τη διάρκεια των lockdowns, οι πολιτικές περιορισμού των μετακινήσεων
ερμηνεύονταν κατά βούληση από διαφορετικούς επικεφαλής δομών σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την απουσία σαφών οδηγιών εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας ή το ΥΜΑ, τα παιδιά να μην επιτρέπεται
να εξέλθουν από το κέντρο φιλοξενίας για να φοιτήσουν στο σχολείο.
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Όταν τα σχολεία ήταν κλειστά ή λειτουργούσαν μόνο εξ αποστάσεως, τα παιδιά πρόσφυγες και αιτούντα άσυλο που
διέμεναν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και ΚΥΤ πρακτικά αποκλείονταν από το σχολείο εξολοκλήρου. Το Wi-Fi ή
άλλου είδους πρόσβαση στο διαδίκτυο στους καταυλισμούς είναι ανεπαρκής. Επίσης, οι μαθητές πρόσφυγες δε διέθεταν εξοπλισμό για τηλεκπαίδευση, όπως τάμπλετ, φορητούς υπολογιστές ή ακόμη και smartphone. Όσον αφορά
τα τελευταία, ακόμα και οι οικογένειες που διέθεταν ένα ή δύο smartphone, δεν είναι αυτονόητο ότι αυτά ήταν διαθέσιμα για τα παιδιά ή ότι οι συσκευές επαναφορτίζονταν όσο συχνά χρειαζόταν ή τί συνέβαινε στις περιπτώσεις που
έπρεπε να τις μοιράζονται περισσότερα αδέλφια. Σύμφωνα με τα πορίσματα της Συνηγόρου του Παιδιού, 27 από τα
30 κέντρα φιλοξενία και ΚΥΤ απάντησαν ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος για την αποσπασματική ή μη συμμετοχή των
παιδιών προσφύγων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.27

Abdallah*, 8 ετών από τη Συρία που παρακολουθεί μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα. Φωτογραφία Anna Pantelia"

Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς λειτουργούν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στις οικογένειες προσφύγων και αιτούντων άσυλο και στο σχολικό σύστημα στο σύνολό του. Διευκολύνουν τις
εγγραφές των παιδιών και την επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης του σχολείου (τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Υπουργείου), των εκπαιδευτικών και των οικογενειών των παιδιών προσφύγων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ΣΕΠ αποδείχθηκαν ακόμη πιο κρίσιμης σημασίας, καθώς, ανάμεσα σε άλλα, παρείχαν στα παιδιά πρόσφυγες κάποιες σχολικές ασκήσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Όταν επαναλειτούργησαν τα σχολεία
με την προϋπόθεση να υποβάλλονται τα παιδιά σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο για την COVID-19, σε πολλές περιπτώσεις
οι ΣΕΠ παρείχαν στα παιδιά αυτοδιαγνωστικά τεστ ή ακόμη τους τα έκαναν οι ίδιοι, ώστε να μην απουσιάσουν τα παιδιά από το σχολείο. Κάποιοι ΣΕΠ κατόρθωσαν να επιλύσουν γραφειοκρατικά εμπόδια σε περιπτώσεις παιδιών που δε
διέθεταν ΠΑΑΥΠΑ ή AMKA29 ώστε να κάνουν το τεστ, ενώ άλλοι κατάφεραν να βρουν λύσεις για τη μεταφορά των
παιδιών, αξιοποιώντας μέσα και πόρους από την κοινότητα.
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ΙΙΙ. Διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας και διεθνής υποστήριξη

Rawan*, 10 ετών από τη Συρία που παρακολουθεί μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα. Φωτογραφία Anna Pantelia

Η Ελλάδα έχει σαφείς διεθνείς υποχρεώσεις να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά στην επικράτειά της έχουν πρόσβαση
στην εκπαίδευση. Το άρθρο 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού κατοχυρώνει το
δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που αιτούνται άσυλο και των
παιδιών προσφύγων. Το ίδιο δικαίωμα κατοχυρώνεται και από τη Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες.29 Επίσης,
Oδηγίες της ΕΕ απαιτούν από όλα τα Κράτη Μέλη να ενσωματώνουν τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στα εθνικά εκπαιδευτικά τους συστήματα. Η πρόσβαση αυτή «δε θα πρέπει να αναβάλλεται για διάστημα μεγαλύτερο των
τριών μηνών» από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για διεθνή προστασία, και οι κυβερνήσεις θα πρέπει
να τους παρέχουν προπαρασκευαστικά μαθήματα, μεταξύ των οποίων μαθήματα για την εκμάθηση της γλώσσας.30 Συγκεκριμένα δικαιώματα στην εκπαίδευση περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ενώ τον Ιούνιο του 2021 η ΕΕ υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά, η οποία συνιστά στα Κράτη Μέλη να εγγυώνται
την «αποτελεσματική και ελεύθερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα» και να
λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά μειονεκτήματα των «παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο», μεταξύ άλλων ομάδων παιδιών σε ανάγκη.32
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ήταν μία από τις 33 ΜΚΟ στην Ελλάδα που δημοσίευσαν ανοιχτή επιστολή προς την Ylva Johansson, Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, ζητώντας από την Επιτροπή σε συνεργασία με
την ελληνική κυβέρνηση να υπερπηδήσουν τα εμπόδια που παρακωλύουν την πρόσβαση των παιδιών μεταναστών
στην εκπαίδευση. Στην απάντησή της, η Επίτροπος δήλωσε: «Η εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών και προσφύγων είναι κρίσιμης σημασίας για τη συνολική ευημερία όλων των παιδιών και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό
της, και είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή κοινωνία». Η ΕΕ έχει παράσχει στην
Ελλάδα περισσότερα από 3,5 δισ. ευρώ για τη «διαχείριση της μετανάστευσης» από το 2015, συμπεριλαμβανομένων
σχεδόν 2,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.33
Ωστόσο είναι σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει προφανώς αποτύχει να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις
και, παρά την ουσιαστική και συνεχιζόμενη οικονομική στήριξη της ΕΕ, οι νόμοι και οι οδηγίες της εξακολουθούν να
μην εφαρμόζονται.34
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«Στο Πακιστάν, πήγα στο σχολείο για 5 χρόνια. Ξεκίνησα να πηγαίνω σχολείο όταν ήμουν 10
ετών και αναγκάστηκα να σταματήσω όταν ήμουν 15. Δεν ήταν επιλογή μου να εγκαταλείψω το
σχολείο. Υποχρεώθηκα να σταματήσω και να φύγω ξαφνικά από τη χώρα, καθώς αντιμετώπιζα
σοβαρά προβλήματα. Μέσα μου, δεν ήθελα να φύγω, ήθελα να συνεχίσω να πηγαίνω στο
σχολείο. Αφού ταξίδεψα μόνος μου για περισσότερα από 40 μερόνυχτα, διασχίζοντας πολλές
χώρες, έφτασα στην Ελλάδα. Δεν είχα ούτε φίλους ούτε συγγενείς ούτε κανέναν εδώ. Δεν ήξερα
τη γλώσσα, δεν ήξερα τα δικαιώματά μου ούτε πώς να απευθυνθώ στην Υπηρεσία Ασύλου.
Έτσι, ο πρώτος χρόνος στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολος για μένα, καθώς για πολλούς μήνες
ζούσα στο σπίτι κάποιου μαζί με άλλους ενήλικες, δεν είχα χαρτιά, δεν είχα πρόσβαση σε
υπηρεσίες ή σχολείο.
Σήμερα ζω εδώ και περισσότερους από 10 μήνες σε μια Ασφαλή Ζώνη, την οποία διαχειρίζεται η
ΜΚΟ Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ). Επιτέλους αισθάνομαι προστατευμένος,
πολύ πιο ασφαλής. Νιώθω σαν να είμαι σε οικογένεια. Τώρα πηγαίνω καθημερινά στο σχολείο,
κοντά στο κέντρο φιλοξενία των προσφύγων, και προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
Στο σχολείο μαθαίνω ελληνικά, αγγλικά, υπολογιστές και άλλα μαθήματα, μαζί με τους έλληνες
συμμαθητές μου. Οι δάσκαλοί μου και οι συμμαθητές μου με κάνουν πραγματικά να νιώθω
άνετα και ευπρόσδεκτος. Ταυτόχρονα προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι καλός μαθητής, να
μάθω την ελληνική γλώσσα, ώστε να μπορώ να μιλάω με τους συμμαθητές μου.
Όταν έκλεισαν τα σχολεία λόγω της πανδημίας, η παρακολούθηση των μαθημάτων ήταν πιο
δύσκολη, καθώς τα μαθήματα διεξάγονταν διαδικτυακά. Δεν ήταν εύκολο να παρακολουθήσω
αυτά τα μαθήματα, αλλά προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα.

Θέλω να συνεχίσω να πηγαίνω στο σχολείο επειδή θέλω να προετοιμαστώ για το μέλλον μου.
Θέλω να μπορώ να επικοινωνώ με τους Έλληνες, να μάθω όχι μόνο τη γλώσσα αλλά και τον
πολιτισμό. Επίσης, θέλω να κάνω ένα επάγγελμα, θέλω να γίνω κουρέας. Ξέρω πως αυτό το
επάγγελμα θα μου επιφυλάξει λαμπρό μέλλον!
Ο *Ταγιάμπ, 17,5 ετών, από το Πακιστάν, μένει ως ασυνόδευτο παιδί στην Ασφαλή Ζώνη στην
Αλεξάνδρεια Ημαθίας
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IV. Συστάσεις
Τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στο δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, ενώ έχουν αντιμετωπίσει περαιτέρω εμπόδια από την έναρξη της πανδημίας
COVID-19. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Save the Children ζητούν την άμεση ενεργοποίηση
των Αρχών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι κανένα παιδί στην Ελλάδα δε θα μείνει χωρίς σχολική εκπαίδευση. Πιο
συγκεκριμένα,

Η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να:
Εκδώσει σαφείς οδηγίες προς όλους τους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των διοικήσεων των επιμέρους σχολείων, οι οποίες θα περιγράφουν την υποχρέωσή τους να εγγράφουν όλα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα και να διευκολύνουν τη φοίτησή τους στο
σχολείο, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς.
Εξασφαλίσει τον έγκαιρο σχεδιασμό, τη στελέχωση και την ίδρυση Τάξεων Υποδοχής και, μόνο όταν η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής είναι αδύνατη, να ιδρύει Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), αμφότερες εντός των κανονικών σχολείων.

Υλοποιήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης, σε συντονισμό με τις δημοτικές αρχές, σχετικά με το δικαίωμα
όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, τόσο για τις οικογένειες προσφύγων και αιτούντων άσυλο όσο και για τις
κοινότητες υποδοχής, προκειμένου να ενισχυθεί η διαπολιτισμική κατανόηση και συνεργασία.
Εκπονήσει σε πανελλαδικό επίπεδο μία μελέτη εκτίμησης των εκπαιδευτικών αναγκών, όχι μόνο για τα παιδιά
πρόσφυγες και τα παιδιά που αιτούνται άσυλο, αλλά και για τους νέους που κλείνουν τα 18 και για τους ενήλικες, ώστε να σχεδιάσει την επαγγελματική τους κατάρτιση και την ένταξή τους στο εργασιακό δυναμικό της
Ελλάδας.
Εφαρμόσει μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι η εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων δεν επηρεάζεται αδικαιολόγητα από περιορισμούς που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, μεταξύ των οποίων:
Έκδοση σαφών οδηγιών προς όλες τις εγκαταστάσεις του ΥΜΑ σχετικά με τους περιορισμούς μετακίνησης και
σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στο σχολείο των παιδιών που διαμένουν σ’ αυτές.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, εξασφάλιση ότι υπάρχουν διαθέσιμα αυτοδιαγνωστικά τεστ COVID-19
στις δομές υποδοχής για όλους τους μαθητές.
Παροχή τεχνικού εξοπλισμού, όπως τάμπλετ ή φορητών υπολογιστών, και πρόσβασης σε Wi-Fi για όλα τα
παιδιά που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας προσφύγων, ΚΥΤ και στον αστικό ιστό.
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Φωτογραφία Anna Pantelia

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη της θα πρέπει να:
Επιβλέπουν την αποτελεσματική ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Συνθήκες Υποδοχής στην εθνική νομοθεσία
και την εφαρμογή της στην πράξη, και ιδίως των διατάξεων που αφορούν την έγκαιρη εγγραφή των παιδιών
προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Επιμείνουν στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας της ΕΕ με τίτλο «Εγγύηση για τα Παιδιά», και ιδίως στην αποτελεσματική και ελεύθερη πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, στο ένα υγιεινό γεύμα κάθε σχολική ημέρα, στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, στις δραστηριότητες αναψυχής και στις πολιτιστικές δραστηριότητες για τα παιδιά σε ανάγκη, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς τους.
Διαθέσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, επειγόντως χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ για να εξασφαλιστεί ότι
τα παιδιά σε ανάγκη θα εγγράφονται και θα φοιτούν σε σχολεία που παρέχουν ποιοτική και δη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
Παροτρύνουν την ελληνική κυβέρνηση να βάλει τέλος στην πολιτική περιορισμού των προσφύγων και των
αιτούντων άσυλο στα νησιά, και να αντιταχθούν στους περιττούς περιορισμούς της ελεύθερης μετακίνησής
τους, καθώς οι πολιτικές αυτές θεμελιωδώς υπονομεύουν το δικαίωμα των παιδιών να έχουν πρόσβαση στην
εκπαίδευση.
Μετεγκαταστήσουν ασυνόδευτα και άλλα ευάλωτα παιδιά που δεν μπόρεσαν να φοιτήσουν στο σχολείο, και
να παράσχουν εξατομικευμένη εκπαιδευτική και λοιπή υποστήριξη για τη διευκόλυνση της ένταξής τους αμέσως μετά την άφιξή τους στον τόπο μετεγκατάστασης.

© Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Save the Children International, Σεπτέμβριος 2021
Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε στην αγγλική από την Αγάπη Χουζουράκη και μεταφράστηκε από τη Φωτεινή Πίπη.
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Βλ. άρθρο 21 του Ν. 4251/2014, άρθρο 33 του Ν. 4521/2018
και άρθρο 34 του Ν. 4704/2020. Επίσης, βλ. Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 16, όπου ορίζεται στην παρ. 3 ότι «τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα».

Άρθρο 77 παρ. 2 του Ν. 4547/2018.

Αυτά τα τελευταία τρία χρόνια εκπαίδευσης προσφέρονται
είτε στο πλαίσιο του Γενικού Λυκείου είτε στο πλαίσιο ενός Επαγγελματικού Λυκείου, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την ενίσχυση των γνώσεων που σχετίζονται με την εργασία. Βλ. παρ. η΄ του άρθρου 6 του Ν. 4186/2013.

Asylum Information Database, Country Report: Greece, ECRE/Greek Council for Refugees, update of 10 June 2021 https://
asylumineurope.org/reports/country/greece/receptionconditions/employment-and-education/access-education/ (στα
αγγλικά)

Στοιχεία που αφορούν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020
-21 και συγκεκριμένα έως 30.09.2020 βλ. https://
www.unicef.org/greece/en/refugee-and-migrant-children Στην
παρούσα έκθεση, στα «παιδιά πρόσφυγες» περιλαμβάνονται τα
παιδιά που αιτούνται άσυλο, τα παιδιά στα οποία έχει χορηγηθεί επικουρική προστασία ή καθεστώς πρόσφυγα, καθώς και τα
παιδιά στα οποία έχει εκδοθεί (ή εκκρεμεί να εκδοθεί) άδεια
διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και άρα είναι παιδιά μετανάστες

Έκθεση Συνηγόρου του Παιδιού «Εκπαιδευτική ένταξη παιδιών που διαβιούν σε Δομές και ΚΥΤ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου», Μάρτιος 2021, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
https://www.synigoros.gr/?i=childrensrights.el.epanapatrismos.787548. Τα στοιχεία για την έκθεση
συλλέχθηκαν από 36 δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου (ΥMA), που καλύπτουν τόσο τα νησιά όσο και την ηπειρωτική χώρα. Η έκθεση δε συνέλεξε στοιχεία σχετικά με την
εκπαιδευτική ενσωμάτωση παιδιών που διαμένουν σε διαμερίσματα σε αστικές περιοχές ή σε άλλα προγράμματα στέγασης,
όπως ξενοδοχεία ή άλλες δομές τις οποίες διαχειρίζονται ΜΚΟ.

UNICEF Refugee and Migrant Response in Europe: Humanitari-

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών σχολικής ηλικίας που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων διαπιστώθηκε ότι
ήταν 10.431, από τα οποία μόλις 1.483 φοιτούσαν στο σχολείο.

an Situation Report #38 (1 July to 31 December 2020), Ιανουάριος 2021 https://reliefweb.int/report/greece/unicef-refugeeand-migrant-response-europe-humanitarian-situation-report-381-july-31 (στα αγγλικά)
Σχολεία που λαμβάνουν ειδικά υπόψη τις ανάγκες των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών ιδρύθηκαν
κατά τη δεκαετία του 1980. Στη συνέχεια επήλθαν νομοθετικές
τροποποιήσεις κατά τη δεκαετία του 1990 λόγω της αύξησης
του αριθμού των οικογενειών μεταναστών που έφθαναν στην
Ελλάδα από την Αλβανία και άλλες γειτονικές χώρες.

Έκθεση Συνηγόρου του Παιδιού, σελ. 12.

Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4547/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το «Σχέδιο του οργανισμού Theirworld που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση για να
προσφέρει εκπαίδευση και ελπίδα στα παιδιά πρόσφυγες», 3
Ιουνίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://
theirworld.org/news/greece-plan-to-get-every-refugee-child-inschool (στα αγγλικά)

Άρθρο 73 του Ν. 4547/2018.

Βλ. για παράδειγμα το ντοκιμαντέρ Η αγάπη είναι η πιο
όμορφη λέξη στα ελληνικά, μια παραγωγή των Ανάδοχων Εκπαιδευτικών (RefugEduCare), μιας πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών
που στηρίζουν τους μαθητές πρόσφυγες. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.youtube.com/watch?v=J0t-NHWgE0s

Ο αριθμός αυτών των σχολείων είναι σχετικά μικρός: υπάρχουν μόλις 13 δημοτικά, 8 γυμνάσια και 4 λύκεια σε ολόκληρη
τη χώρα. Βλ. στοιχεία στη βάση Eurydice: https://
eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ell%C3%A1da/
organisational-variations-and-alternative-structures-secondaryeducation_el
Άρθρο 77 του Ν. 4547/2018.

Έκθεση Συνηγόρου του Παιδιού, σελ. 13.

11

Simopoulos, G., Alexandridis, A. “Refugee Education in
Για το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιόδου, από τις 7:00
Greece: integration or segregation?” (Εκπαίδευση προσφύγων
π.μ. έως τις 7:00 μ.μ.
στην Ελλάδα: ένταξη ή διαχωρισμός;) στο Forced Migration Review #60 (Μάρτιος 2019), σελ. 27. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
https://www.fmreview.org/education-displacement/simopoulosalexandridis (στα αγγλικά)
Έκθεση Συνηγόρου του Παιδιού, σελ. 13.

Έκθεση Συνηγόρου του Παιδιού, σελ. 20.

Μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2018-2019, υπηρεσίες
Συνέντευξη με Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, 14
μεταφοράς παρείχε ο ΔΟΜ, αλλά έκτοτε το ζήτημα παραμένει
Μαϊου 2021
σε γενικές γραμμές ανεπίλυτο σε επίπεδο κεντρικής οργάνωσης.
RSA, “Excluded and segregated. The vanishing education of
Οι ΠΑΑΥΠΑ και AMKA είναι οι απαραίτητοι αριθμοί κοινωνιrefugee children in Greece.” Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https:// κής ασφάλισης για την παροχή πρόσβασης στο σύστημα δημόrsaegean.org/en/excluded-and-segregated-the-vanishingσιας υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των
education-of-refugee-children-in-greece/ (στα αγγλικά)
δωρεάν αυτοδιαγνωστικών τεστ και των εμβολίων.
Ως τις 31 Αυγούστου 2021.

Για παράδειγμα, ερευνήθηκε η δήμαρχος Χαλκιδέων, η οποία είχε αρνηθεί να εγγραφούν στο σχολείο παιδιά από τη Δομή
Ριτσώνας. Βλ. «Δικαστική έρευνα σε βάρος της δημάρχου Χαλκίδας», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.efsyn.gr/ellada/
dikaiomata/284083_dikastiki-ereyna-se-baros-tis-dimarhoyhalkidas

Βλ. Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα https://bit.ly/3pW9j7H . Επίσης, βλ. άρθροhttps://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 22 της
Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων, διαθέσιμης στην
ιστοσελίδα https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
Βλ. άρθρο 14 (Μαθητεία και εκπαίδευση των ανηλίκων) της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις
για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση). Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013L0033.
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Σύσταση του Συμβουλίου
για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά», 4 Ιουνίου
2021. Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9106-2021-INIT/el/
pdf.

Απόφαση ΣτΕ υπ’ αριθμ. 469/2018 – το αίτημα απορρίφθηκε
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Σύσταση του Συμβουαπό το δικαστήριο.
λίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά», 4
Ιουνίου 2021. Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9106-2021-INIT/el/
pdf.
Μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Μαΐου 2021.
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Fact Sheet: Managing Migration: EU Financial Support to
Greece, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούνιος 2021 https://
ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/
policies/european-agenda-migration/202106_managingmigration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων πρόσφατα αποφάνθηκε επί της ουσίας στην προσφυγή υπ’ αριθμ. 173/2018 της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους
Εξόριστους (ECRE) κατά της Ελλάδας (παρ. 209 της απόφασης)
ότι «υπάρχει παραβίαση του άρθρου 17 παρ. 2 του Χάρτη ως
προς τα παιδιά μετανάστες στα νησιά». Βλ. “Decision on the
merits: International Commission of Jurists (ICJ) and European
Council for Refugees and Exiles (ECRE) v. Greece, complaint No.
173/2018,” διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://
hudoc.esc.coe.int/fre/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%
20Descending%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-173-2018dmerits-en%22]} (στα αγγλικά). Μόνο το 2020, η ΕΕ διέθεσε περισσότερα από 816 εκ. ευρώ για τη στήριξη του εθνικού προϋπολογισμού της Ελλάδας για την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων περίπου 7,5 εκατομμυρίων για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων. Βλ. “Greece: Stop Denying Refugee Children
an Education” (Ελλάδα: Σταματήστε να στερείτε την εκπαίδευση
από τα παιδιά πρόσφυγες), Human Rights Watch, 29 Ιουλίου
2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.hrw.org/
news/2021/07/29/greece-stop-denying-refugee-childreneducation (στα αγγλικά).
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