
        

Θέμα: «Οδηγίες για την ένταξη των παιδιών προσφύγων από την Ουκρανία» 

 

Η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν εδώ και αρκετό καιρό 

υποδεχτεί και ενσωματώσει στον ιστό τους παιδιά πρόσφυγες που αναζητούν στη χώρα μας 

ένα αίσθημα ασφάλειας και συνέχειας στην καθημερινότητά τους. Και στην παρούσα 

περίοδο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της εισροής προσφύγων και στον ελλαδικό 

χώρο θα χρειαστεί να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, ίσως με πιο γρήγορους ρυθμούς 

δεδομένου ότι η κρίση εξελίσσεται καθημερινά.  

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και 

Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠΑΙΘ, καλούνται οι Διευθυντές και 

οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου να 

βρίσκονται σε εγρήγορση και να γνωρίζουν τα εξής: 

 Οι πρόσφυγες εντάσσονται σε καθεστώς Προσωρινής Προστασίας 

Εντός του διαστήματος των 90 ημερών θα  παρασχεθεί από την Υπηρεσία Ασύλου 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προσωρινή προστασία ενός (1) έτους 

με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

σύμφωνα με την Οδηγία 2001/55 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ταχ. Δ/νση       :  Ηρώων Πολυτεχνείου 32 
Ταχ. Κώδικας   : 84100 Σύρος 
Επικοινωνία     : Παπαστεργίου Ειρήνη 
Τηλέφωνο        : 22810 80017 
E-mail                : mail@naigaiou.pde.sch.gr  

Προς: 

 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου 

 Σχολικές μονάδες ΠΕ. και Δ.Ε. 
(μέσω των Δ/νσεων) 
          Κοινοποίηση: 

 1ο και 2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου 

 ΣΕΠ Κω, κ. Διακογεωργίου 
Αρχοντούλα 
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 Τα παιδιά εγγράφονται στο σχολείο ανεξαρτήτως καθεστώτος παραμονής και με 

ελλιπή δικαιολογητικά. 

 Θα υπάρξει επαφή του ΥΠΑΙΘ με την Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα, 

προκειμένου να έχουμε πληροφορίες για τις ουκρανικές κοινότητες που υπάρχουν 

στην Ελλάδα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προσέγγιση  και η επαφή με τις 

οικογένειες και να δρομολογηθεί η πρόσβαση των παιδιών στο σχολείο. 

 Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση και ενημέρωση των 

γονέων και κηδεμόνων, γύρω από τις διαδικασίες εγγραφών και φοίτησης των 

παιδιών, για τις οποίες θα ενημερώνεστε εγκαίρως (μετάφραση οδηγιών κλπ). 

 Θα πρέπει να ενημερώνετε άμεσα τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης προτού 

πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εγγραφή παιδιών προσφύγων στις σχολικές 

μονάδες που διευθύνετε. 

 Για όποιο άλλο θέμα προκύπτει αναφορικά με τη διαδικασία έχει οριστεί στη 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ο υπάλληλος Αυγέρης Γεώργιος, ως 

Υπεύθυνος για το συντονισμό των ενεργειών. Μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτόν 

προκειμένου να επιλύσετε ζητήματα που προκύπτουν ή να διερευνήσετε 

δυνατότητες που υπάρχουν είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

mail@naigaiou.pde.sch.gr είτε στο τηλέφωνο 22810 81984.   

 Ειδικότερα για το νησί της Κω, λειτουργεί το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης με 

την κ. Διακογεωργίου Αρχοντούλα στη θέση της Συντονίστριας Εκπαίδευσης 

Προσφύγων, η οποία και σε αυτή τη συγκυρία, θα αποτελέσει τον κρίσιμο συνδετικό 

κρίκο μεταξύ των παιδιών προσφύγων και της σχολικής διαδικασίας. 

 Υπενθυμίζουμε τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, όπου αυτές έχουν ιδρυθεί, 

και τις δυνατότητες που παρέχουν στα παιδία πρόσφυγες καθώς όπως αναφέρεται 

«Στις Τ.Υ. Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής 

γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

15 ωρών. Οι μαθητές που φοιτούν σε Τ.Υ. Ι ΖΕΠ παρακολουθούν παράλληλα και 

μαθήματα στην κανονική τους τάξη, όπως:- Μαθηματικά- Φυσική Αγωγή- Μουσική- 

Πληροφορική- Ξένη Γλώσσα ή και άλλο μάθημα, σύμφωνα με απόφαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. Η φοίτηση 

στην Τ.Υ. Ι ΖΕΠ διαρκεί ένα διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης ενός (1) 

επιπλέον έτους» (άρθρο 3). 
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Επειδή το προσφυγικό είναι ένα υπαρκτό ζήτημα, ας συμβάλλουμε όλοι εφαρμόζοντας στην 

πράξη τις έννοιες της συμπερίληψης και της ενσυναίσθησης.     

     

 

             Η Περιφερειακή Διευθύντρια 

     Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

                               Νοτίου Αιγαίου 

 

 

                 Μαρκέλλα Παραμυθιώτου  
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