
Παιδιά που 

Μετακινούνται 

στην 

Εκπαίδευση

Θεσμικό Πλαίσιο και η οπτική του 

Συνηγόρου

Παπαδόπουλος Πάρης 
2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας



Τάξεις Υποδοχής

Βασικός εκπαιδευτικός θεσμός για μαθητές από 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

✓ κοινωνική ένταξη

✓ μαθησιακή ένταξη



Ζώνες Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.)
Νόμος 3879/2010 

Εντάσσονται 

σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε περιοχές 

➢ με χαμηλό συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη

➢ υψηλή σχολική διαρροή

➢ χαμηλή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

➢ χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες

Στόχος

ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω

➢ λειτουργίας τάξεων υποδοχής

➢ τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας

➢ θερινών τμημάτων

➢ τμημάτων διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας της χώρας προέλευσης των μαθητών



Νέα δεδομένα                       Σχολικό έτος 2016-2017

Η ίδρυση μιας τάξης υποδοχής προϋπέθετε την ένταξη του σχολείου σε ΖΕΠ με συγκεκριμένα κριτήρια

Η έλευση των προσφύγων μαθητών δημιούργησε μεγάλες ανάγκες φοίτησης αλλόγλωσσων

μαθητών στις ΤΥ και έτσι δόθηκε η δυνατότητα σε όλα τα δημοτικά σχολεία, στα οποία

φοιτούν μαθητές από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες να ιδρύσουν ΤΥ ώστε οι μαθητές αυτοί να

ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη φοίτησή τους.



Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το 

σχολικό έτος 2022-2023

Η ίδρυση ΤΥ ΖΕΠ έχει ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ευρωπαϊκή

Ένωση/ΕΚΤ του ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ελληνικό Δημόσιο: «Ένταξη Ευάλωτων

Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα ΔΣ-ΤΥ.



Oδηγίες και κατευθύνσεις για λειτουργία Τάξεων 

Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023



Στόχοι λειτουργίας ΤΥ για το σχολικό 

έτος 2022-2023  (Ι)

Η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών/τριών

❑από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

❑ με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες

❑προσφυγόπαιδα



Στόχοι λειτουργίας ΤΥ για το σχολικό έτος 

2022-2023 (ΙΙ) 8

✓ Ενίσχυση ισότιμης πρόσβασης και αποτελεσματική ένταξη φοιτούντων

✓ μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης 

✓ βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως σε  γραμματισμό, αριθμητισμό και 

σε συμπληρωματικά αντικείμενα

✓ εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή προσφυγοπαίδων 



Στόχοι λειτουργίας ΤΥ για το σχολικό 

έτος 2022-2023 (ΙΙΙ) 

❑ εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη 

για υποστήριξη της ένταξης μαθητών/τριών

❑ οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα δημοτικά σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς

❑ κύριο αντικείμενο έργου η  εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη 

σε άλλα αντικείμενα



Η οργάνωση και η λειτουργία των ΤΥ ΖΕΠ 2022-2023

Για τη φοίτηση των μαθητών/τριών στις ΤΥ ΖΕΠ, απαιτούνται από την πλευρά της 
σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων  τα 
ακόλουθα:

✓ Διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ, με τα οποία ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας 

του μαθητή/τριας

✓ Ενυπόγραφη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί 

του την ΤΥ ΖΕΠ

✓ Απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων για τη φοίτηση των μαθητών/τριών σε ΤΥ Ι ΖΕΠ 

ή/και ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ



Προϋποθέσεις και  δεδομένα λειτουργίας των 

ΤΥ ΖΕΠ 20202-2023 

❑ Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών με τον οποίο δημιουργούνται ΤΥ Ι και ΙΙ ΖΕΠ είναι 9

❑ Σε κάθε ΤΥ δύνανται να συμμετέχουν μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι σε

περισσότερες από μία κανονικές τάξεις

❑ Είναι δυνατή η ταχύτερη επανένταξη του μαθητή/τριας στην κανονική τάξη, έπειτα από

απόφαση των εκπ/κών της ΤΥ Ι ΖΕΠ /ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ και της κανονικής τάξης, σε συνεργασία με τον

οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, αν διαπιστωθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα

μαθήματα



Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ 2022-2023 

✓ φοιτούν μαθητές/τριες με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας

✓ φοίτηση ένα διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης

✓ εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας

✓ μερική παρακολούθηση μαθημάτων στην κανονική τους τάξη Φυσική Αγωγή, 

Εικαστικά, Μουσική Αγωγή , Ξένη Γλώσσα ή και άλλο μάθημα με απόφαση του ΣΔ



Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ 2022-2023 

Διαμόρφωση στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ενός ευέλικτου σχήματος 
θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης 

η σχολική μονάδα

❑ σταθμίζει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών αυτών και τις
δυνατότητές τους

❑ επιλέγει εκείνο το σχήμα που παρέχει επιπλέον διδακτική υποστήριξη, με σκοπό να τους
βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις στις οποίες είναι
εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία



Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΙI ΖΕΠ 2022-2023 

❑ Φοιτούν μαθητές/τριες με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, που μπορεί να δημιουργεί
δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη

❑ πραγματοποιείται υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα ή και σε περισσότερα μαθήματα:
➢είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος εκπαιδευτικός στην
τάξη)
➢είτε εκτός κανονικής τάξης

❑ Η φοίτηση διαρκεί έως τρία διδακτικά έτη

❑ Μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, δεν μπορούν να
επιστρέψουν σε ΤΥ ΖΕΠ



Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

(ΕΩΠ) των ΤΥ ΙI ΖΕΠ 2022-2023 

❑ Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, με την καθοδήγηση του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων, καταρτίζει το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των ΤΥ ΖΕΠ, λαμβάνοντας 

υπόψη και την εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις τάξεις αυτές

❑ Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των ΤΥ ΖΕΠ υποβάλλεται για έγκριση και 

θεώρηση στον οικείο Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων



Ο ΣτΠ και τα Δικαιώματα του 

Παιδιού

Παρεμβαίνει στις 
σχέσεις κράτους-πολίτη, 

αλλά και στις σχέσεις 
μεταξύ ιδιωτών

Ο χάρτης των 
παρεμβάσεων είναι η 

Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού



Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του 

Παιδιού

Διαχείριση 
αναφορών πολιτών, 
παιδιών, γονέων, 
εκπαιδευτικών κλπ

Συνηγορία 
(διαμόρφωση του 
νόμου και γενικά του 
θεσμικού πλαισίου)

Αυτοψίες Επιστημονικό έργο 
με δημοσίευση 
εκθέσεων και υλικού

Παρεμβάσεις στο 
πεδίο με παρουσία 
σε σχολεία, 
ιδρύματα 
(προαγωγικός ρόλος)



Η κατάσταση ως έχει: Παιδιά που 

Μετακινούνται και στην Εκπαίδευση

– Καταβάλλονται ιδιαίτερα μεγάλες προσπάθειες, αλλά μεγάλο ποσοστό των 

παιδιών (ιδίως σε δομές φιλοξενίας) δεν φοιτά εν τοις πράγμασι ακόμη κι αν 

είναι εγγεγραμμένο

– Ανάλογα με την ηλικία και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, κάποια παιδιά μπορεί 

να χρήζουν αυξημένης υποστήριξης 

– Η συμπερίληψη των παιδιών ενίοτε ενδέχεται να εμποδίζεται από αντιδράσεις 

της τοπικής κοινότητας

– Η πανδημία δημιούργησε πρόσθετες προκλήσεις



Σύγκριση συνολικού αριθμού παιδιών σχολικής 

ηλικίας και εγγεγραμμένων παιδιών
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Κατανομή εγγεγραμμένων παιδιών 
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Εμπόδια στην ομαλή σχολική 

συμπερίληψη παιδιών

– Κυρίαρχες αναπαραστάσεις (στερεότυπα) και τοπικές αντιδράσεις (απόψεις-
εμπόδια)

– Απουσία προγραμμάτων υποχρεωτικής και τακτικής επιμόρφωσης (για την 
αναγκαία ανατροφοδότηση εκπαιδευτικών)

– Καθυστερήσεις ή ανεπάρκεια στη στελέχωση τάξεων υποδοχής και ΔΥΕΠ

– Προβληματικός συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών

– Οργανωτικά ζητήματα και έλλειψη υποδομών (πχ εξοπλισμός εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, μεταφορές,  διαθέσιμες θέσεις)

– Καχυποψία και επιφυλάξεις από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή/και  
περίπλοκες διαδικασίες που δεν τους ενθαρρύνουν (πχ ηλεκτρονικές εγγραφές)



1η άποψη-εμπόδιο: Μόνο τα παιδιά 

των οποίων οι οικογένειες έχουν 

νόμιμη διαμονή δικαιούνται πρόσβαση

– Άρθρο 2. παρ. 1 ΔΣΔΠ «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη 
υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που 
αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται 
σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς 
καμία διάκριση….»

– Άρθρο 28 παρ. 1 ΔΣΔΠ « Τα Συμβαλλόμενα Κράτη 
αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση 
και, ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του 
δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη βάση της 
ισότητας των ευκαιριών : α. καθιστούν τη στοιχειώδη 
εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους…»



(συνέχεια…)

N. 4251/2014, άρ. 21 παρ. 7

7. Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, 
όπως και οι ημεδαποί. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς 
περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας.

8. Για την εγγραφή ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών στα ελληνικά σχολεία, όλων των βαθμίδων, απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα 
προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ' εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια 
σχολεία και τέκνα πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον: α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 
και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών. β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες 
επικρατεί έκρυθμη κατάσταση. γ. Έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας. δ. Είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν 
στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτή.



2η άποψη-εμπόδιο: Με την 

εγγραφή μόνο διασφαλίζεται το 

δικαίωμα του παιδιού

– Το σχολείο είναι πυλώνας παιδικής προστασίας και ως εκ 
τούτου στόχο έχει να περιφρουρήσει συνολικά το συμφέρον 
του παιδιού

– Η υποχρέωση της εξασφάλισης της φοίτησης δεν ταυτίζεται 
με το γεγονός της εγγραφής. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη 
συμπερίληψη των παιδιών σε ένα δημοκρατικό σχολείο που 
θα ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή τους και την έκφραση 
της γνώμης τους στο πλαίσιο της καθημερινότητας

– Ιδιαίτερα πολύτιμες μπορούν να είναι οι επιμορφωτικές 
συναντήσεις των εκπαιδευτικών, οι εκδηλώσεις των ΠΕΚΕΣ, η 
συμβουλευτική καθοδήγηση των ΚΕΣΥ κ.α



3η άποψη-εμπόδιο: Οι πρόσφυγες και 

μετανάστες έχουν διαφορετικό πολιτισμικό 

προφίλ και σε αυτούς δεν εφαρμόζονται οι 

ίδιες διατάξεις 

– Σε πνεύμα συνεργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαπολιτισμικές διαφορές οι οικογένειες πρέπει να 

ενταχθούν ολοκληρωμένα στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο 

(αυτό ισχύει τόσο ως προς το σκέλος της φοίτησης, όσο 

και ως προς την προάσπιση του συμφέροντος του παιδιού 

συνολικά πχ στην ενεργοποίηση της διαδικασίας του άρ. 

23 ν.3500/06)

– Για το σκοπό αυτό μπορούν να επιστρατευθούν 

συνεργασίες με τα ΠΕΚΕΣ, με την ακαδημαϊκή κοινότητα 

και με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο



4η άποψη-εμπόδιο: Αν 

η τοπική κοινωνία 

αντιδρά, δεν υπάρχουν 

και πολλά που να 

μπορεί να πράξει το 

σχολείοΣτο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμη η διοργάνωση 
δράσεων ευαισθητοποίησης των μελών της 

σχολικής κοινότητας με στόχο την άμβλυνση τυχόν 
εντάσεων και την διευκόλυνση της ένταξης των 

παιδιών

Το σχολείο επιτελεί σπουδαίο ρόλο στην 
κοινότητα και μπορεί να αποτελέσει περιβάλλον 
υγιούς ανταλλαγής ιδεών με γονείς και παιδιά



4η άποψη-εμπόδιο (μέρος β΄): Ο σύλλογος γονέων αντιδρά και 

παρεμποδίζεται η φοίτηση των μαθητριών και μαθητών, ως εκ 

τούτου δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια παρέμβασης

– Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά (Σύνταγμα, άρθρο 16 παρ. 3 "Tα έτη
υπoχρεωτικής φoίτησης δεν μπoρεί να είναι λιγότερα από εννέα", ν. 1566/1985, άρθρο 2, παρ. 3 "Η
φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το
16ο έτος της ηλικίας του»+ οι εγκύκλιοι για την οργάνωση και λειτουργία των μονάδων της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

– Χρειάζεται να εξαντληθούν τα μέσα συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και να συζητηθούν 
όλοι οι φόβοι, προκειμένου να αποδομηθούν με την βοήθεια του Υπουργείου και ειδικών

– Αν αυτό όμως δεν τελεσφορήσει, απαιτείται ενεργοποίηση της διαδικασίας που 
προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις σε συνεργασία με το Υπουργείο και τις τοπικές 
εισαγγελίες



Πρόσθετες προτάσεις 

– Η Αρχή έχει διαπιστώσει ότι η συστηματική καταγραφή και αποστολή των προβλημάτων και 
διαπιστώσεων στο Υπουργείο έχει θετική επίδραση στην επίλυση ζητημάτων, όπως και η ανταλλαγή 
απόψεων με τα ΠΕΚΕΣ και τους ΣΕΠ

– Η εισαγωγή προγραμμάτων υποχρεωτικής και τακτικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών κρίνεται 
σημαντική

– Αναγκαία είναι η επίλυση θεμάτων στις μεταφορές των παιδιών από και προς το σχολείο

– Θα πρέπει να δρομολογηθεί η επίλυση των προβλημάτων στελέχωσης των τάξεων υποδοχής και των 
ΔΥΕΠ 

– Θα πρέπει με ιδιαίτερη επιείκεια να αντιμετωπιστούν οι απουσίες παιδιών μέχρι σήμερα, καθώς και 
η αξιολόγησή τους  (λόγω των συνθηκών της πανδημίας)

– Είναι πολύτιμη σε αυτή τη διαδικασία, η ενίσχυση του θεσμού του δημοκρατικού σχολείου



Ευχαριστώ 

πολύ!
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