
 

 

προστασία των παιδιών.  

Εναλλακτικά μέτρα στην κράτηση υπάρχουν 

αλλά σε αρκετές χώρες αξιοποιούνται μόνο για 

περιορισμένο αριθμό οικογενειών και παιδιών ή 

εστιάζουν κυρίως στον έλεγχο και την επιβολή 

αντί της φροντίδας και της προστασίας. 

Πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(FRA)  δείχνει ότι κάποια κράτη μέλη, θεσμοί 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οργανώσεις των ΗΕ, 

και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών 

επενδύουν σε πρακτικές εναλλακτικές αντί της 

κράτησης, οι οποίες σέβονται τα δικαιώματα και 

είναι φιλικά προς τα παιδιά — μετανάστες.  

Τα αποτελέσματα αυτών των εναλλακτικών 

πρακτικών είναι ήδη προς θετική κατεύθυνση: 

για παράδειγμα οι επιλογές εγκατάστασης εντός 

της κοινότητας με την κατάλληλη κατά 

περίπτωση υποστήριξη (case-management 

support) η οποία εστιάζει στη διασφάλιση του 

καλύτερου δυνατού οφέλους για τα παιδιά, έχει 

αποδειχθεί πιο αποτελεσματική  για την επίτευξη 

των θεμιτών στόχων των κρατών στην 

συμμόρφωση και την επίλυση των υποθέσεων. 

Η Ιρλανδία κατάφερε να αποφύγει εντελώς την 

κράτηση παιδιών ενώ σε άλλες χώρες όπως η 

Ισπανία,  η Ιταλία, η Μάλτα η Πορτογαλία 

άρχισαν να εφαρμόζονται εναλλακτικές 

πρακτικές.  

 

Πηγή: EPSU 

Διαβάστε ολόκληρη την δήλωση εδώ 

 

 

Τα κεντρικά σημεία της δήλωσης για την 

προστασία και άμεση αποκατάσταση των 

παιδιών μεταναστών είναι: 
 

Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να κάνει πολλά 

περισσότερα: Στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, οι 

αρχηγοί των 193 κρατών — μελών των ΗΕ 

υιοθέτησαν την Διακήρυξη της Νέας 

Υόρκης για τους/τις πρόσφυγες και τους 

μετανάστες/τριες. Η διακήρυξη δεσμεύει 

όλα τα κράτη μέλη να δουλέψουν από 

κοινού για να δώσουν ένα τέλος στην 

κράτηση των παιδιών μεταναστών δίνοντας 

προτεραιότητα στις εναλλακτικές δράσεις 

που διαθέτουν. Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 

ανακοίνωση για την προστασία των παιδιών 

που  βρ ίσκ οντα ι  σε  κατάσταση 

μετανάστευσης και αναγνωρίζει την 

αρνητική επίπτωση που έχει η συνθήκη 

κράτησης στα παιδιά και ότι πρέπει να 

ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα και μέσα 

που είναι διαθέσιμα για την παύση της 

κράτησής τους.  

Παρα ταύτα η κράτηση παιδιών 

μεταναστών και των οικογενειών τους  

εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη 

πρακτική στην Ευρώπη και αυξάνει σε 

συχνότητα στο πλαίσιο των πρακτικών  των 

ευρωπαϊκών μεταναστευτικών πολιτικών. Το 

μήνυμα που βγαίνει προς τα έξω από όλα 

αυτά είναι ότι Ευρώπη ενδιαφέρεται 

περισσότερο για την επιβολή και καταστολή 

της μετανάστευσης παρά για την 

Μεταναστευτικό: άμεση παύση της φυλάκισης παιδιών σε κέντρα κράτησης  – Η 
Ευρώπη και τα κράτη μέλη πρέπει να δράσουν  

Η ETUCE στέκεται αλληλέγγυα στη ΔΟΕ 

(Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας), στον 

αγώνα της για διετή, δωρεάν υποχρεωτική 

προσχολική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 

από την ηλικία των 4 ετών.  

Παραθέτοντας τα συμπεράσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  για την προσχολική 

εκπαίδευση και φροντίδα, τα οποία 

υιοθετήθηκαν  από το Υπουργείο Παιδείας 

της Ελλάδας το 2011, η Ευρωπαία 

Υπεύθυνη της ETUCE, Susan Flocken, τόνισε 

ότι: "η προσχολική εκπαίδευση έχει θετική 

επίδραση στην προσωπική, κοινωνική και 

μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών. Είναι 

ουσιαστικής σημασίας για την σχολική τους 

επιτυχία, για μια καλύτερη επαγγελματική 

και κοινωνική ζωή και συνολικότερα για το 

μέλλον τους.”  

Αναγνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί 

εθνική αρμοδιότητα και χαιρετίζοντας την 

απόφαση της κυβέρνησης να εισαγάγει την 

μονοετή δωρεάν, δημόσια, υποχρεωτική 

εκπαίδευση στους παιδικούς σταθμούς — για 

παιδιά από την ηλικία των 5 ετών - η ETUCE 

στηρίζει τη ΔΟΕ στο αίτημά της προς τις 

ελληνικές αρχές να καλέσει τα  συνδικαλιστικά 

όργανα των εκπαιδευτικών στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων, προκειμένου να βρεθεί η 

βέλτιστη λύση για τη χώρα και να προβλεφθεί 

νωρίτερα η έναρξη της εκπαίδευσης των 

παιδιών. 

 Πηγή: ETUCE 

Διαβάστε εδώ το κείμενο συμπαράστασης στη 

ΔΟΕ 

Υπεύθυνη: Μαρία Φιλιοπούλου  
Κοινωνικό Πολύκεντρο,  Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου, 2103310080   
www.kpolykentro.gr  

Εβδομαδιαία ενημέρωση  

Κοινωνικό Πολύκεντρο — ΑΔΕΔΥ 
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Πολλά παιδιά μεταναστών καταλήγουν να 
ζουν σε κέντρα κράτησης και να 
στερούνται την ελευθερία τους. Η PSI και η 
EPSU συμμετείχαν στον 11ο Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού και 
υπέγραψαν την κοινή Δήλωση με την οποία 
ζητούν από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να 
λάβουν άμεσα μέτρα για την παύση της 
κ ρ ά τ η σ η ς  π α ι δ ι ώ ν  μ ε τ α ν α σ τ ώ ν 
αξιοποιώντας όλες τις εναλλακτικές 
δυνατότη τες .  Η  π ρόταση  αυτή 
συμπορεύεται με το ψήφισμα που εξέδωσε 
το συνέδριο της EPSU για τη μετανάστευση.   
Όλα τα παιδιά στην Ευρώπη πρέπει να 
έχουν δικαίωμα στη φροντίδα και την 
προστασία ανεξάρτητα από την νομική 
διευθέτηση της μεταναστευτικής τους 
κατάστασης. Στο Φόρουμ  ( που διήρκεσε 
από 7-8 Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες) 
συμμετείχαν 49 οργανώσεις  οι οποίες 
υπέγραψαν την κοινή δήλωση.  

Η ETUCE στηρίζει τη Δ.Ο.Ε. στον αγώνα 
για δωρεάν, υποχρεωτική προσχολική 
εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/alternatives-detention-asylum-seekers-and-people-return-procedures
http://www.epsu.org/article/ending-child-migration-detention-eu-and-member-states-act
http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/JointStatement_Child_Immigration_Detention_FINAL.PDF
http://refugeesmigrants.un.org/declaration
http://refugeesmigrants.un.org/declaration
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0211&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0615%2804%29&from=EN&lang3=EL&lang2=EL&lang1=EL
https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/2266-greece-etuce-joins-doe-fight-for-free-and-compulsory-early-childhood-education-for-all
http://doe.gr/wp-content/uploads/2017/11/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-ETUCE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%25
http://www.kpolykentro.gr/


 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Λήξης των σχολικών ετών 2014/2015 & 2015/2016 )  

Εβδο μαδι α ία ενη μέρωση  

Κοινων ικό  Πολύκεντρο  —  ΑΔΕΔΥ  

Τα στοιχεία που ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή για 

την Ειδική Σχολική Αγωγή σε ΔΤ (31/10/2017) αφορούν την 

έρευνα που καλύπτει τις διαβαθμισμένες σχολικές μονάδες 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην  

αρμοδιότητα του ΥΠΠΕΘ και τα προγράμματα Πρώιμης 

Παρέμβασης της Ελληνικής 

Εταιρείας Προστασίας και 

Α π ο κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς 

Αναπήρων Παίδων. Στην 

έρευνα περιλαμβάνονται οι 

σ χ ο λ ι κ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς 

Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς 

Εκπαίδευσης 

(ειδικά νηπιαγωγεία ειδικά 

δ η μ ο τ ι κ ά )  κ α ι 

Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς 

Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  ( ε ι δ ι κ ά 

γυμνάσια - ειδικά λύκεια - 

ε ιδ ι κά  επαγγελματ ικά 

γυμνάσια και λύκεια/ΤΕΕ Α’ 

& Β’ βαθμίδας - Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΕΕΚ).  

Τα στοιχεία συγκριτικά 

κατά τα δύο τελευταία 

σχολικά έτη δείχνουν: 

 

α) Οι σχολικές μονάδες 

Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς 

Εκπαίδευσης κατά το 

σχολικό έτος 2015/2016 

ήταν 290 έναντι 291 

κατά το σχολικό έτος 

2014/2015.  

Οι σχολικές μονάδες 

Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς 

Εκπαίδευσης κατά το 

σχολικό έτος 2015/2016 

ήταν 140 έναντι 138 

κατά το σχολικό έτος 

2014/2015 .  

β )  Τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό 

προσωπικό αυξήθηκε το 

σχολικό έτος 2015/2016 

κ α τ ά  4 , 1 %  σ τ η ν 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 13,0% στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 

2014/2015.  

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2015/2016 

αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το 2014/2015.  

 

δ) Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των 

εγγεγραμμένων μαθητών ήταν η νοητική υστέρηση σε 

ποσοστό 37,1% και 37,9% για τα σχολικά έτη 2015/2016 

κ α ι  2 0 1 4 / 2 0 1 5 

αντίστοιχα και η αμέσως 

επόμενη ήταν ο αυτισμός 

σε ποσοστό 28,9% και 

26,9% γ ια  τα έτη 

2 0 1 5 / 2 0 1 6  κ α ι 

2014/2015 αντίστοιχα. 

  

ε) Η αναλογία του 

διδακτικού προσωπικού 

προς τους μαθητές για το 

σχολικό έτος 2015/2016 

ήταν 1 εκπαιδευτικός για 

2,83 μαθητές, ενώ η 

αντίστοιχη αναλογία για το 

σχολικό έτος 2014/2015 ήταν 1 προς 3,04 .  

στ) Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε κατά το σχολικό έτος 

2015/2016 το 35,1% 

του σχολικού πληθυσμού 

των Σχολικών Μονάδων 

Ειδικής Αγωγής και 

Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  τ η ς 

Χώρας, ενώ κατά το 

σ χ ο λ ι κ ό  έ τ ο ς 

2 0 1 4 / 2 0 1 5  τ ο 

αντίστοιχο ποσοστό 

ή τ α ν  3 4 , 8 % . 

Α κ ο λ ο ύ θ η σ ε  η 

π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  τ η ς 

Κεντρικής Μακεδονίας 

που συγκέντρωσε κατά 

τ ο  σ χ ο λ ι κ ό  έ τ ο ς 

2015/2016 το 17,3% 

του σχολικού πληθυσμού 

των Σχολικών Μονάδων 

Ειδικής Αγωγής και 

Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  τ η ς 

Χώρας, ενώ κατά το 

σ χ ο λ ι κ ό  έ τ ο ς 

2014/2015 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 17,4%.  

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Πλήθος σχολικών μονάδων κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας σχολικού 

έτους 2015/2016  

http://www.statistics.gr/documents/20181/330419c0-51d3-43e0-98de-6d31eb0eb29d
http://www.statistics.gr/


 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

Δελτίο Τύπου της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο το οργανωμένο σχέδιο της εγκληματικής 

οργάνωσης της Χρυσής Αυγής για διάχυση  ρατσιστικού 

δηλητηρίου με αφορμή την παραχώρηση από τον Δήμο Αθηναίων 

σχολικού κτηρίου (144ο Δημοτικό Σχολείο), τις Κυριακές, για 

μαθήματα εκμάθησης της πακιστανικής γλώσσας σε παιδιά της 

πακιστανικής κοινότητας. Η δολοφονική οργάνωση της Χρυσής 

Αυγής θέλει να παρεμποδίσει τη λειτουργία του σχολείου της 

Πακιστανικής Κοινότητας με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους 

λόγους που επιτέθηκε στα προσφυγόπουλα στο Ικόνιο και στο 

Πέραμα, στο 66ο Γυμνάσιο, που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα 

και τον Σαχζάτ Λουκμάν, που χτύπησε τους συνδικαλιστές στο 

Πέραμα, που επιτέθηκε στον φοιτητή στο Μενίδι και στους 

μετανάστες εργάτες γης στον Ασπρόπυργο. 

Οι φασίστες στην περιοχή, με οργανωμένο και συντονισμένο 

τρόπο, προσπαθούν να δημιουργήσουν ρατσιστικό, ξενοφοβικό 

κλίμα στα πλαίσια της φασιστικής και ναζιστικής ιδεολογίας. 

Διαδίδουν απίστευτα ψέματα, μίλησαν για «τον ερχομό των 

τζιχαντιστών», «τη μετατροπή του σχολείου σε τζαμί», «την 

επερχόμενη επιδημία ηπατίτιδας», συκοφαντούν εκπαιδευτικούς 

και γονείς, απειλούν! Προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα 

εμπόλεμο, να ποτίσουν τις καρδιές μικρών παιδιών με το 

δηλητήριο του φασισμού και του ρατσισμού. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μην αποδεχτούν το 

ρατσιστικό, ξενοφοβικό και φασιστικό παραλήρημα αλλά να 

υψώσουν αποφασιστικό τείχος απέναντι σε αυτές τις 

οργανωμένες προσπάθειες. Δεν βρίσκεται απέναντί μας ο 

μετανάστης, ο πρόσφυγας, ο άνθρωπος της δουλειάς και του 

μόχθου. Απέναντι μας είναι οι κυβερνήσεις που ψηφίζουν 

μνημόνια, που εξωθούν στη φτώχεια, στην ανεργία και στην 

ανέχεια τον λαό μας, οι χορτάτοι αυτού του κόσμου που για να 

συνεχίζουν να κερδοφορούν λεηλατούν τα εργατικά δικαιώματα, 

καθώς και οι υπερεθνικοί οργανισμοί τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το ΔΝΤ, οι τράπεζες και το κεφάλαιο. Οι άνθρωποι της 

δουλειάς και του μόχθου που αγωνίζονται για τη μόρφωση των 

παιδιών τους, όποιας εθνότητας κι αν είναι, ό,τι χρώματος και 

θρησκείας, είναι οι δικοί μας άνθρωποι. 

 

Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία, την Κυριακή 

12/11, στις 10.00 π.μ. στο 144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 

(Χατζηαποστόλου και Μετοχίτη, μετρό Σεπολίων), να 

καλωσορίσουν τους μικρούς μαθητές και να υψώσουν με 

αποφασιστικότητα τείχος προστασίας στις ρατσιστικές και 

φασιστικές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής. 

Σελίδα 3 

Εβδο μαδι α ία ενη μέρωση  

Κοινων ικό  Πολύκεντρο  —  ΑΔΕΔΥ  

“Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μην αποδεχτούν το 
ρατσιστικό, ξενοφοβικό και φασιστικό παραλήρημα” 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει το οργανωμένο σχέδιο της 

εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής με στόχο  να 

παρεμποδίσει τη λειτουργία του σχολείου της πακιστανικής 

Κοινότητας στο 144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, έπειτα από 

την παραχώρηση από το Δήμο Αθηναίων του σχολικού 

κτηρίου τις Κυριακές για μαθήματα εκμάθησης της 

πακιστανικής γλώσσας σε παιδιά της κοινότητας.  

Πρόκειται για έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των 

ρατσιστικών – δολοφονικών επιθέσεων της οργάνωσης, μετά 

από την επίθεση στα προσφυγόπουλα στο Ικόνιο, στο Πέραμα 

και σε άλλα σχολεία καθώς και τη δολοφονία του Παύλου 

Φύσσα αλλά και άλλων δολοφονικών επιθέσεων.  

Οργανωμένα και συντονισμένα, προσπαθούν να 

δημιουργήσουν ρατσιστικό, ξενοφοβικό κλίμα στα πλαίσια της 

φασιστικής και ναζιστικής ιδεολογίας, διαδίδουν απίστευτα 

ψέματα, δημιουργώντας πολεμικό κλίμα, ποτίζοντας τις 

καρδιές μικρών παιδιών με το δηλητήριο του φασισμού και 

του ρατσισμού. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μην αποδεχτούν το 

ρατσιστικό, ξενοφοβικό και φασιστικό παραλήρημα. Απέναντί 

μας δεν βρίσκονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά οι 

πόλεμοι κι αυτοί που τους προκαλούν και όλες οι κυβερνήσεις 

που εξωθούν στη φτώχεια, την ανεργία και την ανέχεια το 

λαό. Οι άνθρωποι της δουλειάς και του μόχθου που 

αγωνίζονται για τη μόρφωση των παιδιών τους, ανεξαρτήτως 

εθνικότητας, χρώματος και θρησκείας, είναι οι δικοί μας 

άνθρωποι. 

Καλωσορίζουμε τους μικρούς μαθητές στο 144ο Δημοτικό 

Σχολείο Αθηνών (σχολείο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο 

Αριστοτέλης», Χατζηαποστόλου και Μετοχίτη, μετρό 

Σεπολίων) την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 10.00 π.μ.   

 Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους και τη 

νεολαία, να υψώσουν με αποφασιστικότητα τείχος 

προστασίας στις ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις της ΧΑ . 

Καλωσορίζουμε τους μικρούς μαθητές στο 144ο Δημοτικό 

Σχολείο Αθηνών  

Η Ανακοίνωση της ΔΟΕ για τη λειτουργία του σχολείου της 

Πακιστανικής Κοινότητας  


