∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 7/10/2005
ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Με αφορµή καταγγελίες αλλοδαπών ανηλίκων ότι δεν γίνονταν δεκτοί προς εγγραφή
σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος
∆ικαιωµάτων του Παιδιού) απέστειλε έγγραφο προς τον αρµόδιο Ειδικό Γραµµατέα
του Υπουργείου Παιδείας, ζητώντας την παροχή διευκρινίσεων προς τις διευθύνσεις
όλων των εκπαιδευτικών διευθύνσεων και µονάδων της χώρας, σχετικά µε το
αδιαµφισβήτητο δικαίωµα όλων των ανηλίκων να εγγράφονται και να φοιτούν στα
σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς όρους και
περιορισµούς που να απορρέουν από την ιθαγένεια ή από το καθεστώς
παραµονής των δικαιούχων ή των γονέων τους στη χώρα. Το Υπουργείο Παιδείας,
ανταποκρινόµενο στις παρατηρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής, προχώρησε άµεσα
στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου (100758/Γ2/29-9-2005).
Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη τεκµηρίωσε και πρότεινε να διευκρινισθούν τα
παρακάτω ζητήµατα:
Α) Όλοι οι ανήλικοι που διαµένουν στη χώρα, ανεξαρτήτως καθεστώτος παραµονής,
έχουν δικαίωµα εγγραφής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Ανήλικος ο οποίος πρόκειται να ενηλικιωθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους,
δεν µπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να αποκλειστεί εξ αυτού του γεγονότος από την
πρόσβαση και εγγραφή στη φοίτηση.
Β) Τα θέµατα εγγραφής και φοίτησης αλλοδαπών στην εκπαίδευση ανήκουν
πρωτίστως στην ειδική αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο εφαρµόζει
τις κείµενες διατάξεις, παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες και εγκυκλίους προς τις
υπηρεσίες του και τις εκπαιδευτικές µονάδες.
Γ) Η απαγόρευση του άρθρου 51 ν. 2910/01 και ήδη άρθρου 84 ν. 3386/05 περί
εισόδου και παραµονής υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια δεν αφορά
την παροχή υπηρεσιών σε ανήλικους µετανάστες µε σκοπό την άσκηση του
θεµελιωδούς ατοµικού δικαιώµατος στην εκπαίδευση, που κατοχυρώνεται από την
υπερνοµοθετικής ισχύος διεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (αρ. 28,
ν.2101/92).
Το πορισµατικό έγγραφο της Αρχής *****/16-9-2005 και η εγκύκλιος 100758/Γ2/299-2005 του Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκευµάτων είναι διαθέσιµα στην κεντρική
ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη (www.synigoros.gr) και στις ειδικές
ιστοσελίδες για θέµατα δικαιωµάτων του παιδιού (www .0-18.gr).

