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Δελτίο Τύπου
Συνέντευξη Τύπου – Εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και μεταναστών

Σήμερα, Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκος Φίλης, ο Υπουργός Υγείας
κ. Ανδρέας Ξανθός, ο Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα μετανάστευσης κ. Γιάννης Μουζάλας
και ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ κ. Αλέξης
Χαρίτσης, εκπρόσωποι του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα. Monica
Ekström, θα δώσουν συνέντευξη τύπου με θέμα την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων
και μεταναστών.
Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, θα ανακοινωθεί και επισήμως η έναρξη της σχολικής
χρονιάς για τα παιδιά των προσφύγων και μεταναστών για τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016. Σε
πρώτη φάση, περίπου 2.000 παιδιά θα επωφεληθούν από την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό
σύστημα.
Επιπροσθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά
των παιδιών των μεταναστών και των προσφύγων από τις εγκαταστάσεις όπου φιλοξενούνται
προς τα σχολεία τους. Το πρόγραμμα ‘’Multi-sectoral assistance to and protection of migrants
and refugees stranded in Greece '', το οποίο χρηματοδοτείται από την έκτακτη υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπει τη μεταφορά 9.000 παιδιών και τη διανομή 10.200 σετ
σχολικού εξοπλισμού.
Τη Δευτέρα, ο ΔΟΜ Ελλάδος θα διανείμει πάνω από 600 σετ σχολικού εξοπλισμού σε παιδιά
που φιλοξενούνται σε έξι διαφορετικές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα.
«Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να φοιτήσει στο σχολείο. Είναι υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε
αυτούς τους ανθρώπους να προσαρμοστούν, να ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα, να αποτελέσουν κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ο ΔΟΜ είναι πολύ περήφανος για
τη συμμετοχή του σε αυτό το πρόγραμμα, διασφαλίζοντας τη μεταφορά των μαθητών από και
προς τις σχολικές εγκαταστάσεις και παρέχοντάς τους τον απαραίτητο σχολικό εξοπλισμό»,
δήλωσε ο Δανιήλ Εσδράς, Επικεφαλής της Αποστολής του ΔΟΜ Ελλάδος.

«Τα παιδιά που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους είναι ιδιαίτερα
ευάλωτα, και η υποστήριξή τους με όλους τους δυνατούς τρόπους είναι μία από τις κορυφαίες
προτεραιότητές μας. H εκπαίδευση των παιδιών συνιστά επένδυση για το μέλλον. Η
εκπαίδευση είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι όλα τα κορίτσια και τα αγόρια έχουν την
ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει ηγέτης στον τομέα
αυτό», είπε η Monica Ekström, αρχηγός της Πολιτικής Πληροφόρησης και Ανάλυσης Πολιτικής
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Η Συνέντευξη Τύπου θα λάβει χώρα στις 17.00 στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

