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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 
 
 Κυρία Υπουργέ, 
 Κύριοι Υπουργοί,  
 
 Αλλοδαπή µαθήτρια της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου ∆ρυµού του νοµού 
Θεσσαλονίκης, η οποία συµπλήρωσε πρόσφατα το 18ο έτος της ηλικίας της 
κινδυνεύει µε απέλαση εάν δεν παρουσιάσει 150 ένσηµα στην υπηρεσία που θα 
καταθέσει τα δικαιολογητικά της για την έκδοση άδειας παραµονής στη χώρα µας. Η 
µητέρα της µαθήτριας βρίσκεται νόµιµα στη χώρα µας, καθώς διαθέτει πράσινη 
κάρτα. 
 Κάτω από αυτές τις συνθήκες όµως αναιρείται η ιδιότητά της ως µαθήτριας, 
αφού η Πολιτεία τής ζητάει παράλληλα µε τη φοίτησή της στο σχολείο, εφόσον 
συµπληρώσει τα 18 χρόνια, να είναι και εργαζόµενη. Η περίπτωση αυτή είναι αρκετά 
συχνή, γιατί, όπως είναι γνωστό, οι αλλοδαποί µαθητές / -τριες δύσκολα τελειώνουν 
το Λύκειο πριν τα 18 τους χρόνια, µε όλα τα προβλήµατα γλώσσας που 
αντιµετωπίζουν. Παράλληλα, είναι γνωστή και η τεράστια ανεργία που µαστίζει τη 
νεολαία και ότι δύσκολα ένας νέος 18 ετών µπορεί να βρει απασχόληση και µάλιστα 
µε ασφάλιση.  
 Εφόσον το ισχύον θεσµικό πλαίσιο προβλέπει την εγγραφή αλλοδαπών στα 
σχολεία ακόµη και µε ελλιπή δικαιολογητικά, πώς δικαιολογείται αυτή η στάση της 
Πολιτείας; 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επιµένει στον πλήρη σεβασµό των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων.  
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 Απαιτούµε την πλήρη εφαρµογή των ∆ιεθνών και των Ευρωπαϊκών 
Συνθηκών και της Χάρτας για τα ∆ικαιώµατα στη Μόρφωση όλων των παιδιών, 
ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, θρήσκευµα, γλώσσα, καταγωγή κ.λπ. και πέρα από 
τις οποιεσδήποτε τυπικές προϋποθέσεις εγγραφής.  
 Ζητάµε να διασφαλιστεί το δικαίωµα στη µόρφωση της παραπάνω 
µαθήτριας, καθώς και όλων των άλλων µαθητών / - τριών που εντάσσονται στην 
ίδια περίπτωση, και θεωρούµε αναγκαία την άµεση παρέµβασή σας ώστε να 
καταστεί δυνατό να ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Λύκειο.  
 
 
 
 

 


