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Αγιrπητr1 κrlρ[α tΙουλl1,

Η Aνεξαρτητη Αρχη ΣYNΗΓOPOΣ ΤoΥ ΠoΛΙΤΗ θλαβε την αvαφορα σαζ oτιq 5-12-

2ΟΟ8, στην οποια δ6θηκε αριθμοζ πρωτoκ6λλου 2048912008. Για λ6γουq [oηq μετα1εiριoη-c, οι

αναφορ6q εξετdζονται κατ'αρμ1ν κατd σειρα προτεραι6τηταζ. που προκfπτει απ6 τηv ημερoμηνiα

καταΘεoηg oτηv Αρxη"

Mεταξιi d.λλων, αναφ6ρατε 6τι τα παιδιd Ρoμd oτην πε;ριοxη Π6ρτο X6λι Κρανιδioυ

Αργολiδαq δεν εivαι ενταγμ6να οτt1 o1ολικr1 εκπαiδευoli, επειδη δεν μιλdνε καλd ελληνικd και δεν

6xoυν εμβολιαoθεi. Αιτεiοθε δε ενημ6ρωσll o1ετικd, με τα δικαιιbματd τουg, oliμφωνα με τoυg

ιoxriοvτεg ν6μουg.

Σ1ετικd, θα θ6λαμε να σαζ πληροφoρησoυμε 6τι τα παιδιd Poμd' 6πω9 oλα τα παιδιd, πoυ

δκrβιοιiν εvτιig τl1-c ελληνικηq επικρdτειαζ. vομιιμι')ποιοδvται oτηv απ6λαιlot1 τoυ κατOμ)ρωμθνου

δικαιcbματ6ζ τoυζ στην εκπαtδευol1 (dρθρο 28 τηq ΔιεΘνoδq Σιiμβαoηg γ1α τα Δικαιcbματα τoυ

ΙΙαιδιoιi).

ΙΙροκειμ6voυ να oυμβεl αυτ6. θα πptπει οι γονεig τουζ Vα απευθυνθoιiν oτο o1oλεtο,

οτl1ν o1ολικη περιφθρεια του οπoiclυ ανt1κει 11 περιο1r1 oτην οποiα διαμ6νουν, και να αιηθoι1ν την

εγγραφη των παιδιιbν τoυg oε αυτ6.

Eπειδη η oxoλικη φοiτηoη ταlv παιδιcbν τηζ μειoνοτικηq αυτηq ομdδαq εμποδiζεται oυ1vα

απ6 εξοlτερικοιiq παραγοντεg, 6πω9 αυτο[ που αvαφθρατε (: γλιοooικη ανεπdρκεια. απουo[α

εμβoλιαoμοιi). τo Yπουργεiο Παιδεiαq f1ει πρoβεl oτηv 6κδοoη εγκυκλiου. η ιlπο[α ε[vαι oε γνιboη

ιiλωv των Διευθυντiυν oxολικιilv μoνdδων' προκειμfvoυ vα υπoβοηθηoει την 6νταξ11 των εν λ6γοl

παιδιιilν oτην εκπαiδευoη.
'Ετoι, η μη καλη γνciloη τηq ελληνικηq αντιμετωπiζεται μ6oω των αντιoταθμιοτικιbv

θεoμιbv (εvιο1υτικη διδαoκαλ[α. τdξειg υποδομ-c). ενιil ο εμβολιαoμ6q πραγματοποιεiται κατ6πιν

ουνεργαolαg τηg ο1ολικηg μοναδαζ με τoυζ φoρεig Yγεiαq τηq περιο1ηg (Ιατρoκoινolνικα Kθvτρα,
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.πρωτ.1 1684/Ι'1/10.9.2008 εγκιiκλιo 6γγραφο τoυ YΠL'ΠΘ με

Pομd>.

Επομθνωq, θα πρ6πει να επιδιιbξετε τη δραoτηριoποiηoη των γov€ων τα)ν παιδιων. ποιl

oτερoυνται το δικαiιομα τoυq oτην εκπαiδευοr1' οι οποiοι φ6ρουν την ευθriνη για την μη 6νταξη των

παιδιrilν τoυζ στην υποχρεωτικη εκπαiδευoη (vηπιαγαlγεiο, δημοτικ6 o1ολεiο, γυμνdοιο)'

Σε περiπτcοση που υπ0ρξoυν προβληματα κατd τl'lv εγγραφr1' 6πω9 6ρνηοη εγγραφηg απ6

μθρουq του ο1ολεiου, μπορεiτε να επαν6λθετε με νθα αναφoρα. προκειμ6νoυ να ενεργoποιηΘεi ο

διαμεoολαβητικ6q ρ6λοq τoυ Συvηγ6ρου του Πολiτη'

Mετd τη 1ορηγηοη τ1]ζ πιo πd,νω ενημθρωοηq, η αναφoρα oαg τiθεται oτο αρxεiο.

Eυxαριoτιb για την ιδιαiτερη-q κοινωνικηq ευαιoθηoiαq αvαφoρα οαq.
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Mε εκτiμηoη,
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