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ΑΦΓΑΝΊΣΤΑΝ: 40 ΧΡΟΝΊΑ  
ΑΝΑΓΚΑΣΤΊΚΟΎ ΈΚΤΟΠΊΣΜΟΎ
Για περισσότερα από σαράντα χρόνια, ο λαός του Αφγανιστάν αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του. Πλη-
γωμένη από δεκαετίες πολέμων, βίαιων συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών, η κατάσταση στο Αφγανιστάν 
έχει δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους προσφυγικούς πληθυσμούς στον κόσμο.

Εκτιμώμενος αριθμός εσωτερικά εκτοπισμένων 
στο Αφγανιστάν λόγω συγκρούσεων έως  

τις 31 Δεκεμβρίου 2021

Εκτιμώμενος αριθμός Αφγανών  
προσφύγων και προσφυγισσών  

παγκοσμίως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021

3,5 εκατομμύρια 2,7 εκατομμύρια

ΓΊΑΤΊ ΑΦΓΑΝΟΊ ΚΑΊ 
ΑΦΓΑΝΈΣ ΚΑΤΑΦΈΎΓΟΎΝ 
ΣΤΗΝ ΈΎΡΏΠΗ;
Παρόλο που ο λαός του Αφγανιστάν χρειάστηκε να 
αγωνιστεί επί δεκαετίες για να επιβιώσει εν μέσω πολέ-
μων, συγκρούσεων, ανασφάλειας, επαναλαμβανόμε-
νων φυσικών καταστροφών, χρόνιας φτώχειας, ξηρα-
σίας, εκτεταμένης επισιτιστικής ανασφάλειας και μιας 
αδύναμης ή φθίνουσας οικονομίας, η κατάσταση πλέ-
ον είναι καταστροφική. Από τότε που το Ίσλαμικό Κρά-
τος του Αφγανιστάν (κοινώς γνωστό ως «Ταλιμπάν»), 
κατέλαβε τον έλεγχο της χώρας τον Αύγουστο του 
2021, οι διεθνείς χρηματοδότες ανέστειλαν αμέσως τις 
περισσότερες μη ανθρωπιστικές χρηματοδοτήσεις και 
δέσμευσαν περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Χωρίς αυτή τη χρηματοδότηση, η οικονο-
μία έχει κατρακυλήσει, με βαθιές συνέπειες για τον λαό 
του Αφγανιστάν, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα μια 
από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως. 
 
Η συνεχιζόμενη βία, ο φόβος, η ανασφάλεια και η απο-
στέρηση εξακολουθούν να ωθούν τους Αφγανούς/ές 
να αναζητούν ασφάλεια, προστασία και άσυλο εκτός 
συνόρων. Ωστόσο, γειτονικές χώρες, όπως το Ίράν και 
το Πακιστάν, οι οποίες ήδη φιλοξενούν πάνω από το 
90% όλων των καταγεγραμμένων Αφγανών προσφύ-

γων παγκοσμίως, αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκο-
λίες στη δυνατότητά τους να στηρίξουν τις νέες αφίξεις 
και να παράσχουν προστασία. Ταυτόχρονα, οι νόμιμοι 
και ασφαλείς οδοί μετακίνησης προς την Έυρώπη πα-
ραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες, μεταξύ άλλων 
λόγω του πολύ χαμηλού ποσοστού επανεγκατάστασης 
γενικά, και για τους Αφγανούς πρόσφυγες ειδικά. Αυτό, 
αναπόφευκτα, δεν αφήνει στους ανθρώπους καμία 
άλλη επιλογή πέρα από το να ξεκινήσουν δύσκολα και 
επικίνδυνα ταξίδια, συχνά μέσω της Τουρκίας, για να 
προσπαθήσουν να φτάσουν στην Έυρώπη.

Τα ταξίδια αυτά γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνα λόγω 
της πρακτικής των επαναπροωθήσεων που λαμβά-
νουν χώρα στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Έυ-
ρώπης, πρακτική που έχει γίνει de facto πολιτική στην 
Έλλάδα, σύμφωνα με τον Έιδικό Έισηγητή του ΟΗΈ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Οι «επα-
ναπροωθήσεις» υποδηλώνουν ένα σύνολο παράνο-
μων πρακτικών με τις οποίες απαγορεύεται στους αν-
θρώπους που διαφεύγουν από τον πόλεμο και τις διώ-
ξεις, η πρόσβαση στο έδαφος ενός κράτους και, ως εκ 
τούτου, το δικαίωμά τους να αιτηθούν άσυλο. Τα περι-
στατικά αυτά περιλαμβάνουν συνήθως διάφορα ποι-
νικά αδικήματα από τις αρχές, όπως η παράλειψη πα-
ροχής σωτήριας βοήθειας, ξυλοδαρμοί, κλοπές ή άλ-
λου είδους απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. 
Από τις περίπου 6.000 περιπτώσεις επαναπροωθήσε-
ων που έλαβαν χώρα στην Έλλάδα και αναφέρθηκαν 
σε μαρτυρίες επιζώντων/ωσών στο Δίκτυο Παρακο-

ΓΡΑΦΗΜΑ 1   ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΕΚΤΌΠΙΣΜΌΎ ΑΦΓΑΝΏΝ ΕΏΣ 1 ΙΌΎΛΙΌΎ 2022

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Επικαιροποιημένη κατάσταση για το Αφγανιστάν, 1 Ιουλίου 2022

https://www.rescue.org/country/afghanistan
https://www.rescue.org/uk/article/10-worst-humanitarian-crises-2022#:~:text=Afghanistan%E2%80%94The crisis after the conflict&text=International donors immediately suspended most,the economy has spiralled downward.
https://www.rescue.org/uk/article/10-worst-humanitarian-crises-2022#:~:text=Afghanistan%E2%80%94The crisis after the conflict&text=International donors immediately suspended most,the economy has spiralled downward.
https://www.rescue.org/uk/article/10-worst-humanitarian-crises-2022#:~:text=Afghanistan%E2%80%94The crisis after the conflict&text=International donors immediately suspended most,the economy has spiralled downward.
https://www.rescue.org/uk/article/10-worst-humanitarian-crises-2022#:~:text=Afghanistan%E2%80%94The crisis after the conflict&text=International donors immediately suspended most,the economy has spiralled downward.
https://www.rescue.org/uk/country/afghanistan
https://www.unocha.org/story/un-and-partners-launch-plans-help-28m-people-acute-need-afghanistan-and-region
https://data.unhcr.org/en/documents/details/88007
https://data.unhcr.org/en/documents/details/88007
https://www.unhcr.org/admin/dipstatements/61600ac34/statement-ms-gillian-triggs-assistant-high-commissioner-protection-72nd.html#:~:text=Fewer than 35%2C000 refugees were,capacities as the pandemic subsides.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/328/57/PDF/G2232857.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/328/57/PDF/G2232857.pdf?OpenElement
https://www.borderviolence.eu/
https://data.unhcr.org/en/documents/details/94212
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λούθησης της Βίας στα Σύνορα από το 2017, ένα συ-
γκλονιστικό 98% αφορούσε τη χρήση βίας. Παρότι ο 
Συνήγορος του Πολίτη διερευνά πάνω από 50 περι-
στατικά επαναπροωθήσεων για 10.000 άτομα, οι ελλη-
νικές αρχές αρνούνται σταθερά την πρακτική αυτή.

ΓΡΑΦΗΜΑ 2  ΠΌΣΌΣΤΌ ΤΌΎ ΠΛΗΘΎΣΜΌΎ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΌ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΤΌ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2019-2022
24,4 εκατομμύρια Αφγανών, πάνω από το μισό πληθυσμό, 
έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια. Ο αριθμός 
αυτός είναι σχεδόν τετραπλάσιος σε σχέση με μόλις τρία 
χρόνια πριν.

Πηγή: Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των 
Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), Σχέδιο ανθρωπιστικής 
αντιμετώπισης για το Αφγανιστάν, Ιανουάριος 2022
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24,4 εκατ.
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0

39.372 
Συρία

28.543
Αφγανιστάν

13.634 
Ιράκ

ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ /  
ΠΡΌΣΦΥΓΙΣΣΕΣ

9.142 
Αφγανιστάν

3.933 
Συρία

3.790
Πακιστάν

Οι τρεις πρώτες χώρες προέλευσης προσφύγων/ισσών και αιτούντων/ουσών άσυλο στην Ελλάδα

ΓΡΑΦΗΜΑ 3  ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΦΓΑΝΏΝ ΠΡΌΣΦΎΓΏΝ/ΙΣΣΏΝ ΚΑΙ ΑΙΤΌΎΝΤΏΝ/ΌΎΣΏΝ ΑΣΎΛΌ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Δεκεμβρίου 2021, 28.543 (23,9% των 119.650) πρόσφυγες/ισσες και 9.142 (24,7% των 
37.047) αιτούντες/σες άσυλο στην Ελλάδα προέρχονται από το Αφγανιστάν, γεγονός που τους καθιστά τον δεύτερο 
μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων μετά τους Σύριους και τον μεγαλύτερο πληθυσμό αιτούντων άσυλο.

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2021, Έκθεση στατιστικών εξαμήνου και βάση αναζήτησης δεδομένων Ύπατης. 
Ο προσφυγικός πληθυσμός υπό εξέταση αντιπροσωπεύει τα άτομα που αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες από την Ελλάδα, ενώ ο πραγματικός 
αριθμός που βρίσκεται στην Ελλάδα μπορεί να είναι μικρότερος, καθώς πολλοί συχνά φεύγουν για να επανασυνδεθούν με μέλη της οικογένειάς 
τους ή να αναζητήσουν μία καλύτερη ζωή σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

ΑΙΤΌΥΝΤΕΣ/ΣΕΣ 
ΑΣΥΛΌ

Οι Αφγανοί/ές αποτελούν σταθερά τη δεύτερη πληθυ-
σμιακά εθνικότητα αιτούντων/ουσών άσυλο σε ολό-
κληρη την Έ.Έ. από το 2016, μετά τους Σύριους/ες. Από 
τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2021, μετά την 
αλλαγή εξουσίας στο Αφγανιστάν, οι Αφγανοί/ές έγιναν 
η μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων/ουσών διεθνούς προ-
στασίας στην Έλλάδα και στην Έ.Έ. Μέχρι στιγμής για το 
2022, οι Αφγανοί/ές είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομά-
δα αιτούντων/ουσών άσυλο στην Έ.Έ., μετά τους/τις 
Ουκρανούς/ές. 

Παρά τις διώξεις και τους κινδύνους από τους οποίους 
διαφεύγουν, οι Αφγανοί πρόσφυγες στην Έλλάδα αντι-
μετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση σε 
πλήρεις και δίκαιες διαδικασίες ασύλου, καθώς και σε 
αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής και υποστήριξη έντα-
ξης για την ανοικοδόμηση της ζωής τους.

https://www.borderviolence.eu/
https://www.borderviolence.eu/response-to-greek-ombudsmans-interim-report/
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/344591_pano-apo-50-kataggelies-epanaproothiseon-diereyna-o-synigoros-toy-politi
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-response-plan-2022-january-2022
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-response-plan-2022-january-2022
https://data.unhcr.org/en/documents/details/91556
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=iTKd65
https://euaa.europa.eu/news-events/asylum-applications-eu-approaching-highest-level-2016
https://euaa.europa.eu/news-events/asylum-applications-eu-approaching-highest-level-2016
https://euaa.europa.eu/latest-asylum-trends-annual-overview-2021
https://euaa.europa.eu/latest-asylum-trends-annual-overview-2021
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ΈΜΠΟΔΊΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΤΗΝ 
ΈΛΛΑΔΑ
 1.  Έμπόδια στη δίκαιη διαδικασία 
 ασύλου 
Τον Ίούνιο του 2021, η Έλλάδα εξέδωσε Κοινή Ύπουρ-
γική Απόφαση (ΚΎΑ) κατά την οποία η Τουρκία θεω-
ρείται «ασφαλής τρίτη χώρα» για ανθρώπους με κατα-
γωγή από το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, το Πακι-
στάν, τη Σομαλία και τη Συρία. Βάσει αυτής της πολιτι-
κής, οι αιτήσεις ασύλου των ατόμων από αυτές τις πέ-
ντε εθνικότητες δεν εξετάζονται με βάση τις ατομικές 
τους συνθήκες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν 
στη χώρα καταγωγής τους. Αντιθέτως, θεωρείται ότι εί-
ναι ασφαλείς στην Τουρκία, και μόνο αν αποδειχθεί το 
αντίθετο, οι αιτήσεις αυτές περνάνε το στάδιο του ‘πα-
ραδεκτού’ και η Έλλάδα τις εξετάζει στην ουσία. Έίναι 
ανησυχητικό ότι τρεις από τις πέντε εθνικότητες (Αφγα-
νοί, Σομαλοί και Σύριοι) που αναφέρονται στην ΚΎΑ εί-
ναι αυτές που αναγνωρίζονται συχνότερα ως πρόσφυ-
γες στην Έλλάδα.

Η εφαρμογή της ΚΎΑ εμποδίζει χιλιάδες Αφγανούς/ές 
να φτάσουν στη συνέντευξη ουσίας για να εξηγήσουν 
τους λόγους που αιτούνται διεθνή προστασία, και τους 

72%
2.295 ΑΝΔΡΕΣ

28%
900 ΓΎΝΑΙΚΕΣ

ΣΎΝΌΛΌ 3.195
2021

1.725  
Κάτω των 18 ετών 
2021

54%

ΓΡΑΦΗΜΑ 4  ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΎΛΌΎ ΠΡΏΤΗ ΦΌΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΎΛΌ ΑΦΓΑΝΏΝ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΎΓΚΕΝΤΡΏΤΙΚΑ 
ΣΤΌΙΧΕΙΑ (ΣΤΡΌΓΓΎΛΌΠΌΙΗΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΤΌ 2021

Πηγή: Eurostat, Βάση δεδομέων αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά ανά τύπο αιτούντος, εθνικότητα, ηλικία, φύλο, ετήσια συγκεντρωτικά στοιχεία 
(στρογγυλοποιημένα), 2021

καταδικάζει σε επιστροφή στην Τουρκία. Ωστόσο, η 
Τουρκία έχει δηλώσει ότι δεν θα προχωρήσει σε διαδι-
κασία επιστροφών και δεν έχει δεχτεί ανθρώπους, από 
τον Μάρτιο του 2020. Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία 
δυόμισι χρόνια, οι άνθρωποι των οποίων οι αιτήσεις 
έχουν θεωρηθεί «απαράδεκτες»» βρίσκονται στην Έλ-
λάδα σε ένα νομικό κενό: αντιμετωπίζουν σημαντικά 
εμπόδια στην επαναπρόσβαση στη διαδικασία ασύ-
λου, δεν έχουν έγγραφα που να δείχνουν το νομικό 
τους καθεστώς και δεν έχουν δικαίωμα σε στέγαση, 
χρηματική βοήθεια, εργασία ή υπηρεσίες σίτισης στους 
καταυλισμούς όπου διαμένουν. Έπιπλέον, παρόλο που 
η ΚΎΑ χαρακτηρίζει την Τουρκία ασφαλή για τους Αφ-
γανούς πρόσφυγες, οι τουρκικές αρχές πραγματοποι-
ούν παράνομες επιστροφές Αφγανών αιτούντων/σών 
άσυλο πίσω στο Αφγανιστάν. Αυτό, όχι μόνο επηρεάζει 
την πρόσβαση των Αφγανών στη διεθνή προστασία, 
αλλά προκαλεί επίσης σημαντική σύγχυση, καθώς οι 
άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί ερωτούνται μόνο 
για την Τουρκία, και όχι τους λόγους που τους ανάγκα-
σαν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν. 

Μέχρι το τέλος του 2021, τα ποσοστά απόρριψης αιτή-
σεων ασύλου βάσει της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης 
χώρας» αυξήθηκαν δραματικά κατά 126% σε αυτές τις 
πέντε εθνικότητες. Όσον αφορά Αφγανούς/ές, το 
42,2% (2.167 σε σύνολο 5.173) των αιτήσεων ασύλου 
το 2021 απορρίφθηκαν με την αιτιολογία ότι η Τουρκία 
θα ήταν «ασφαλής τρίτη χώρα» για να επιστραφούν.

https://www.e-nomothesia.gr/kat-allodapoi/prosphuges-politiko-asulo/koine-upourgike-apophase-42799-2021.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-allodapoi/prosphuges-politiko-asulo/koine-upourgike-apophase-42799-2021.html
https://eu.rescue.org/sites/default/files/2022-03/INFO_EU-TURKEY_gr_final.pdf
https://eu.rescue.org/sites/default/files/2022-03/INFO_EU-TURKEY_gr_final.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyappctza/default/table
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyappctza/default/table
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1828-are-you-eligible-to-eat
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1828-are-you-eligible-to-eat
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/07/AIDA-TR_2021update.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/07/AIDA-TR_2021update.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11873945.pdf
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Η Mojdeh1 και η 8χρονη κόρη της έφτασαν στη 
Σάμο το 2018. Μετά από πέντε μήνες μεταφέρ-
θηκαν στον καταυλισμό της Ριτσώνας στην ηπει-
ρωτική χώρα. Έπρεπε να περιμένουν πάνω από 
τρία χρόνια ως αιτούσες άσυλο για να οριστεί 
ημερομηνία συνέντευξης και να εξηγήσουν γιατί 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Αφγανι-
στάν. Ώστόσο, όταν τελικά έφτασε η ημερομηνία 
συνέντευξης, η Mojdeh ρωτήθηκε για το αν θα 
μπορούσε να επιστρέψει στην Τουρκία:
 

Είχα πρόσφατα τη "συνέντευξη για την Τουρκία" και 
απέρριψαν την υπόθεσή μου... [Η κόρη μου και εγώ] 
ασκήσαμε προσφυγή και τώρα περιμένουμε εδώ και 
μήνες για την απόφαση.

Μόλις που είδαμε την Τουρκία, δεν ξέρουμε τίποτα 
γι' αυτήν τη χώρα.. Η τουρκική αστυνομία χτύπησε 
ακόμη και την κόρη μου όταν περάσαμε τα σύνορα 
από το Ιράν στην Τουρκία - η κόρη μου ήταν μόλις 3 
ετών τότε...

Δεν έχουμε τίποτα - κανένα έγγραφο. Είναι πολύ 
δύσκολο για μένα, μόνη μου εδώ με την κόρη μου... 
Είναι πολύ δύσκολο χωρίς νομικό καθεστώς- το 
μέλλον μας είναι άγνωστο.

Mojdeh, 26χρονη γυναίκα από το Αφγανιστάν, συνέντευξη 
στην Αθήνα, 2022

1 Τα πραγματικά ονόματα έχουν αλλάξει, για λόγους προστασίας της 
ανωνυμίας.

ΓΡΑΦΗΜΑ 5  ΠΌΣΌΣΤΑ ΑΠΌΡΡΙΠΤΙΚΏΝ ΑΠΌΦΑΣΕΏΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΌΔΗΓΙΑ ΤΗΣ «ΑΣΦΑΛΌΎΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΏΡΑΣ»
Οι εθνικότητες για τις οποίες η Τουρκία θεωρείται «ασφαλής τρίτη χώρα» στην ΚΥΑ οδήγησαν σε κατακόρυφη αύξηση των 
απορριπτικών αποφάσεων με βάση την έννοια της «ασφαλούς τρίτης χώρας» - από 2.839 το 2020 σε 6.424 το 2021. Από 
αυτές, οι 5.922 (92%) εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ΚΥΑ.

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπηρεσία Συντονισμού, Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, ΑΠ. 97157 – 
17.02.2022

100%

2020 
2,839

2021 
6,424

↑126%

Τα ποσοστά αναγνώρισης αποδεικνύουν την 
ανάγκη διεθνούς προστασίας 

Παρά την έλλειψη πρόσβασης σε νόμιμες και ασφαλείς 
οδούς προς την Έυρώπη, οι Αφγανοί/ές που καταφέρ-
νουν να φθάσουν και να αναφερθούν στους λόγους 
που τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν, 
λαμβάνουν διεθνή προστασία σε υψηλά ποσοστά. Χα-
ρακτηριστικά, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 
2021, μετά την αλλαγή εξουσίας στη χώρα, τα ποσοστά 
αναγνώρισης στην Έ.Έ. ήταν πάνω από 90%. Αυτή η 
τάση συνεχίζει να είναι εμφανής στην Έλλάδα, όπου τα 
ποσοστά αναγνώρισης για διεθνή προστασία των Αφ-
γανών έφτασαν το 95% τους πρώτους τρεις μήνες του 
2022.

Παρότι αυτό είναι ενθαρρυντικό, είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι τα υψηλά ποσοστά αναγνώρισης μετά τα 
γεγονότα του Αυγούστου 2021, οφείλονται σε μεγάλο 
βαθμό στο γεγονός ότι δόθηκαν έκτακτες οδοί προς 
την ΈΈ σε όσους/ες εκτοπίστηκαν και ότι οι περισσότε-
ρες χώρες ανέστειλαν τις αρνητικές αποφάσεις για τους 
Αφγανούς υπηκόους. Πράγματι, ενώ τα ποσοστά ανα-
γνώρισης ήταν υψηλά μετά την εγκαθίδρυση της de 
facto κυβέρνησης στο Αφγανιστάν, υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η συνολική υποστήριξη της ΈΈ έχει πλέον μειωθεί, 
με τα ποσοστά αναγνώρισης να πέφτουν απότομα από 
68% τον Φεβρουάριο σε 53% τον Μάιο του 2022. 
Ωστόσο, δεν είχαν ή δεν θα έχουν όλοι οι Αφγανοί 
πρόσβαση σε ασφαλείς μεταβάσεις μέσω οδών έκτα-
κτης ανάγκης - πράγμα που σημαίνει ότι είναι κρίσιμο 
για την Έλλάδα να διασφαλίσει ότι όλοι οι Αφγανοί αι-
τούντες άσυλο θα έχουν πρόσβαση σε πλήρεις και δί-
καιες διαδικασίες ασύλου.

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11873945.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11873945.pdf
https://euaa.europa.eu/news-events/asylum-applications-eu-approaching-highest-level-2016#:~:text=Almost three in four positive,and overwhelmingly received refugee status.
https://euaa.europa.eu/news-events/asylum-applications-eu-approaching-highest-level-2016#:~:text=Almost three in four positive,and overwhelmingly received refugee status.
https://reliefweb.int/report/world/european-union-agency-asylum-latest-asylum-trends-february-2022
https://euaa.europa.eu/latest-asylum-trends-asylum
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2.  Έμπόδια στις αξιοπρεπείς συνθήκες  
 διαβίωσης 

Η στέγαση των αιτούντων/ουσών άσυλο και των προ-
σφύγων/ισσών στην Έλλάδα ορίζεται από περιορι-
σμούς και αποκλεισμούς. Οι αιτούντες/σες άσυλο, όσο 
περιμένουν την απόφαση για διεθνή προστασία, λαμ-
βάνουν στέγαση και μικρή χρηματική βοήθεια από την 
κυβέρνηση, εφόσον μένουν σε κρατικές δομές. Συνή-
θως στεγάζονται σε καταυλισμούς στα νησιά ή στην 
ηπειρωτική χώρα, καταυλισμούς που είναι συχνά απο-
μονωμένοι από τις τοπικές κοινότητες και με επιβαλλό-
μενους περιορισμούς εισόδου-εξόδου. Ένας μικρότε-
ρος αριθμός αιτούντων/ουσών άσυλο με ευαλωτότητες 
διαμένει στον αστικό ιστό, μέσω του Στεγαστικού προ-
γράμματος για αιτούντες διεθνή προστασία (ESTIA).

Τα άτομα που λαμβάνουν απόφαση επί της αίτησης 
ασύλου τους, είτε θετική είτε αρνητική, ζουν συχνά σε 
καταστάσεις επισφάλειας. Σε περίπτωση χορήγησης 

83%
Ποσοστό 

αναγνώρισης

ΣΥΝΟΛΟ 2.635ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

2.180 455

ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΌΦΑΣΕΙΣ ΑΠΌΡΡΙΠΤΙΚΕΣ ΑΠΌΦΑΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 6  ΠΌΣΌΣΤΑ ΔΙΕΘΝΌΎΣ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΤΏΝ ΑΦΓΑΝΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΙΑΝΌΎΑΡΙΌΣ 2021 – ΜΑΡΤΙΌΣ 2022) 

Πηγή: Eurostat, Ποσοστά αναγνώρισης Αφγανών στην Ελλάδα (Ιανουάριος 2021 – Μάρτιος 2022).

78%
Ποσοστό 

αναγνώρισης

ΣΥΝΟΛΟ 2.855

2.235 620

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

41%
Ποσοστό 

αναγνώρισης

ΣΥΝΟΛΟ 3.265

1.330 1.935

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

77%
Ποσοστό 

αναγνώρισης

ΣΥΝΟΛΟ 1.640

1.270 375

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

95%
Ποσοστό 

αναγνώρισης

ΣΥΝΟΛΟ 2.190

2.085 105

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

καθεστώτος διεθνούς προστασίας, διακόπτεται η στέ-
γαση και η χρηματική βοήθεια 30 ημέρες μετά την πα-
ραλαβή της θετικής απόφασης. Μπορούν ωστόσο να 
υποβάλουν αίτηση για επιδότηση ενοικίου μέσω του 
προγράμματος HELIOS. Ωστόσο, αυτό είναι αρκετά 
δύσκολο, καθώς οι πρόσφυγες/ισσες πρέπει να βρουν 
και να νοικιάσουν ένα σπίτι για να λάβουν την επιδότη-
ση. Αυτό συχνά τους αφήνει χωρίς στέγη και χωρίς ει-
σόδημα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από τη φτώ-
χεια και την εξαθλίωση. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυ-
γες/ισσες έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε κοινωνικές 
παροχές στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων κοινω-
νικής προστασίας στα οποία έχουν πρόσβαση οι Έλλη-
νες πολίτες. Ωστόσο, συχνά δεν διαθέτουν τα απαραί-
τητα νομικά έγγραφα, όπως αριθμό κοινωνικής ασφά-
λισης, αριθμό φορολογικού μητρώου ή τραπεζικό λο-
γαριασμό για να υποβάλουν αίτηση για τέτοιου είδους 
παροχές και δεν γνωρίζουν το δικαίωμά τους ή τη δια-
δικασία που απαιτείται. Σε περίπτωση απορριπτικής 
απόφασης επί του αιτήματός ασύλου, ακόμη και εν 

https://migration.gov.gr/ma/stegastiko-programma-estia-2022/
https://migration.gov.gr/ma/stegastiko-programma-estia-2022/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYDCFSTQ__custom_2736482/default/table?lang=en
https://greece.iom.int/el/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protection-and-temporary-protection-helios
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/content-international-protection/social-welfare/
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/content-international-protection/social-welfare/
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/content-international-protection/social-welfare/
https://eu.rescue.org/report/anazitontas-mia-nea-zoi-anazitontas-ergasia-mia-apotimisi-tis-ergasiakis-katastasis-ton
https://eu.rescue.org/report/anazitontas-mia-nea-zoi-anazitontas-ergasia-mia-apotimisi-tis-ergasiakis-katastasis-ton
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προσφυγικοί 
καταυλισμοί  
στην ενδοχώρα24 

12.239
Πληθυσμός διαμένοντων 
-/ουσών στα 24 καμπ

5.067
Πληθυσμός Αφγανών 
διαμένοντων/ουσών στα καμπ

41.04%
ΓΡΑΦΗΜΑ 7  ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΦΓΑΝΏΝ ΠΡΌΣΦΎΓΏΝ/ΙΣΣΏΝ 
ΚΑΙ ΑΙΤΌΎΝΤΏΝ/ΌΎΣΏΝ ΑΣΎΛΌ ΠΌΎ ΔΙΑΜΕΝΌΎΝ ΣΕ 
ΠΡΌΣΦΎΓΙΚΌΎΣ ΚΑΤΑΎΛΙΣΜΌΎΣ ΤΗΣ ΕΝΔΌΧΏΡΑΣ 
(ΜΑΡΤΙΌΣ 2022) 

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Μάρτιος 2022, 
Ενημερωτικό δελτίο: Υποστήριξη των ελληνικών αρχών στη 
διαχείριση του εθνικού συστήματος υποδοχής αιτούντων άσυλο 
και ευάλωτων μεταναστών (SMS)

Αιτούντες/σες άσυλο που διαμένουν στο πρόγραμμα ESTIA 
(Μάρτιος-Μάιος 2022)

Αριθμός αναγνωρισμένων προσφύγων/ισσών που 
υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα HELIOS

8.632
Σύνολο  
διαμένοντων/ουσών

35.729
Σύνολο 
διαμένοντων/ουσών

11.755
Αφγανοί/ές στο 

πρόγραμμα

32.90%

ΓΡΑΦΗΜΑ 8  ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΦΓΑΝΏΝ ΑΙΤΌΎΝΤΏΝ/ΌΎΣΏΝ ΑΣΎΛΌ 
(ESTIA) ΚΑΙ ΠΡΌΣΦΎΓΏΝ/ΙΣΣΏΝ (HELIOS) ΔΙΑΜΕΝΌΝΤΏΝ ΣΕ 
ΔΌΜΕΣ ΤΌΎ ΑΣΤΙΚΌΎ ΙΣΤΌΎ 

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ενημερωτικό δελτίο ESTIA, 
Μάρτιος-Μάιος 2022

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ενημερωτικό δελτίο HELIOS

2.676
Αφγανοί/ές  

στο πρόγραμμα

31%

Παρόλο που τα προγράμματα στέγασης στον αστικό 
ιστό και η στήριξη των αιτούντων/ουσών άσυλο και 
των προσφύγων/ισσών μειώνονται στην ηπειρωτική 
χώρα, εν αντιθέσει στα νησιά, οι Κλειστές Έλεγχόμενες 
Δομές (ΚΈΔ) που προσομοιάζουν σε φυλακές, αντικα-
τέστησαν τα Κέντρα Ύποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΎΤ). 
Στη Λέρο, την Κω και τη Σάμο, λειτουργούν ήδη τέτοιες 
ελεγχόμενες δομές.

αναμονή της απόφασης επί της προσφυγής ή επί της 
μεταγενέστερης αίτησης ασύλου, αναγκάζονται να ζουν 
σε απομακρυσμένους καταυλισμούς για αόριστο χρο-
νικό διάστημα εφόσον δε διαθέτουν τα απαραίτητα έγ-
γραφα ούτε και εισόδημα.

Τα ασυνόδευτα παιδιά, μια από τις πιο ευάλωτες κατη-
γορίες των εκτοπισμένων πληθυσμών, φιλοξενούνται 
κυρίως σε ξενώνες και ορισμένα σε διαμερίσματα υπο-
στηριζόμενης διαβίωσης. Μόλις συμπληρώσουν τα 18 
έτη, πρέπει να εγκαταλείψουν το σπίτι τους εντός 30 
ημερών. Λόγω της έλλειψης επιλογών στέγασης στον 
αστικό ιστό, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα αστικά 
κέντρα και να μετακινηθούν σε απομακρυσμένους κα-
ταυλισμούς, όπου δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
και ευκαιρίες ένταξης.

Έίναι ανησυχητικό ότι από τον Απρίλιο του 2022, το 
στεγαστικό πρόγραμμα ESTIA περιόρισε τις θέσεις του 
από 27.000 σε 10.000, με στόχο το πρόγραμμα να 
κλείσει εντελώς μέχρι το τέλος του 2022. Αυτό θα στε-
ρήσει από χιλιάδες ευάλωτους αιτούντες άσυλο, συ-
μπεριλαμβανομένων πολλών Αφγανών, αξιοπρεπή 
στέγαση στον αστικό ιστό, εξαναγκάζοντάς τους να 
ζουν σε απομακρυσμένους καταυλισμούς.

https://greece.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1086/files/documents/_merged-mainland-march_22_compressed.pdf
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/Factsheet_ESTIA_2022_FACTSHEET_05_2022_PDF.pdf
Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ενημερωτικό δελτίο HELIOS
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/access-procedure-and-registration/reception-and-identification-procedure/
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/subsequent-applications/
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/subsequent-applications/
https://eu.rescue.org/report/mia-eykairia-gia-ena-kalytero-mellon-programma-ypostirizomenis-diabiosis-gia-tin-prostasia
https://migration.gov.gr/en/oloklironetai-to-programma-stegasis-estia-ii-to-2022/
https://migration.gov.gr/en/oloklironetai-to-programma-stegasis-estia-ii-to-2022/
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3.  Έμπόδια στην ένταξη
Ένώ η ελληνική κυβέρνηση έχει καλωσορίσει τους πρό-
σφυγες/ισσες από την Ουκρανία, καταγράφοντας απο-
τελεσματικά τις αιτήσεις ασύλου, εκδίδοντας νομικά έγ-
γραφα και επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση στην 
εργασία, οι Αφγανοί/ές στην Έλλάδα, μαζί με άλλους 
αιτούντες/σες άσυλο και πρόσφυγες/ισσες, εξακολου-
θούν να ζουν απομονωμένοι από την ελληνική κοινω-
νία, προσπαθώντας να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Ακό-
μα και μετά τη λήψη του καθεστώτος, οι πρόσφυγες/ισ-
σες έχουν περιορισμένη υποστήριξη για την ένταξη.

α. Χρονοβόρες διαδικασίες και εμπόδια στην 
παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων

Η προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης σε Ουκρα-
νούς πρόσφυγες/ισσες που φτάνουν στην Έλλάδα δεί-
χνει ότι υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να 
καλυφθεί το κενό στο οποίο βρίσκονται πολλοί πρό-
σφυγες/ισσες και αιτούντες/σες άσυλο. Σε αντίθεση με 
τους Αφγανούς/ές και άλλους πρόσφυγες/ισσες στην 

Έλλάδα, με την εφαρμογή της οδηγίας για την προσω-
ρινή υποδοχή, όλοι οι Ουκρανοί/ές έλαβαν προσωρι-
νή προστασία διάρκειας ενός έτους εντός 90 ημερών 
από την άφιξή τους, με την έκδοση αριθμού φορολογι-
κού μητρώου και κοινωνικής ασφάλισης στην ταυτότη-
τά τους, που τους παρέχει άμεση πρόσβαση στην αγο-
ρά εργασίας και στην ιατρική περίθαλψη. Αντίθετα, τον 
Ίανουάριο του 2022, το 49,12% των αναγνωρισμένων 
προσφύγων/ισσών άνω των 18 ετών που ζούσαν σε 
καταυλισμούς στην ηπειρωτική Έλλάδα εξακολουθού-
σαν να μην έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, ο 
οποίος είναι απαραίτητος για την υπογραφή σύμβασης 
εργασίας ή την ενοικίαση κατοικίας.

Από το 2020, υπήρξαν εκτεταμένες διοικητικές καθυ-
στερήσεις στην ανανέωση των αδειών διαμονής, οι 
οποίες εμπόδισαν την πρόσβαση των αναγνωρισμέ-
νων προσφύγων/ισσών στα δικαιώματά τους, όπως το 
άνοιγμα ή η διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού, η ερ-
γασία, η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και κοινω-
νικές παροχές.

Ο Mehdi, έφτασε στη Σάμο, τον Οκτώβριο του 2019. 
Αρχικά, έπρεπε να περιμένει 9 μήνες για την έκδοση 
δελτίου αιτούντος άσυλο και στη συνέχεια άλλους 9 
μήνες για την πρώτη συνέντευξη ασύλου για το Αφ-
γανιστάν, όπου το αίτημά του απορρίφθηκε. Όταν 
υπέβαλε εκ νέου αίτηση ασύλου, του έγινε συνέντευ-
ξη για την Τουρκία και η υπόθεσή του απορρίφθηκε 
με την αιτιολογία ότι η Τουρκία ήταν "ασφαλής τρίτη 
χώρα" για να επιστρέψει. Μετά την ανατροπή του 
καθεστώτος στο Αφγανιστάν, ο Mehdi υποβλήθηκε 
σε νέα συνέντευξη για το Αφγανιστάν και έλαβε διε-
θνή προστασία. Αυτή η διαδικασία είχε ως αποτέλε-
σμα ο Mehdi να ζει σε νομικό κενό στη ζούγκλα του 
καταυλισμού του Βαθέως για σχεδόν τρία χρόνια 
πριν από τη μεταφορά του στην ΚΈΔ Σάμου.

 
Το να ζεις στον καταυλισμό (ΚΕΔ) είναι μια πολύ 
δύσκολη εμπειρία... Δεν θα έπρεπε καν να του 
δίνουν το όνομα "καταυλισμός"- κατά τη γνώμη 
μου είναι φυλακή - δεν υπάρχει καμία διαφορά... 

Μπορείς να μπεις ή να βγεις μόνο μεταξύ 8 π.μ. και 8 
μ.μ.. Υπάρχει ένα σημείο ελέγχου όπου ελέγχουν το 
τηλέφωνο, το πορτοφόλι, τις τσέπες - ακόμα και τις 
μικρές τσέπες των ρούχων ψάχνουν. Στη συνέχεια, 
όταν θέλεις να μπεις μέσα πρέπει να περάσεις τρεις, 
τέσσερις πόρτες με δακτυλικά αποτυπώματα... Εμείς 
οι πρόσφυγες δεν είμαστε ένοχοι εγκληματίες, 
είμαστε άνθρωποι, ήρθαμε εδώ με ελπίδα.

Mehdi, 23χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν, συνέντευξη στη 
Σάμο, 2022.

Ο Ahmad, διερμηνέας της IRC Hellas, εξακολουθεί 
να ζει σε κατάσταση ανασφάλειας και αβεβαιότητας 
λόγω των χρονοβόρων και αναποτελεσματικών δι-
αδικασιών έκδοσης άδειας διαμονής, παρά τις προ-
σπάθειές του για ένταξη. Ο Ahmad έφτασε στη Λέ-
σβο το 2018, όπου έζησε στον προσφυγικό καταυ-
λισμό της Μόριας για ένα χρόνο, πριν από τη μετα-
φορά του στην ηπειρωτική χώρα. 

Έλαβα καθεστώς διεθνούς προστασίας μετά από 3 
χρόνια, αλλά δεν μπορώ καν να πω ότι το έλαβα, 
καθώς την ημέρα που πήγα να παραλάβω την άδεια 
διαμονής μου, η ημερομηνία που αναγραφόταν σε 
αυτήν είχε ήδη λήξει. Έμεινα έκπληκτος, μου την 
έδωσαν και μου είπαν πως «αυτή είναι η άδεια διαμονής 
σας, αλλά δυστυχώς έχει ήδη λήξει 2 μήνες πριν»... Και 
τώρα έχουν περάσει 11 μήνες από τότε που έκανα 
αίτηση για την ανανέωσή της και μέχρι τώρα τίποτα. 
Πήρα και δικηγόρο και τον πλήρωσα, αλλά ο δικηγόρος 
δεν μπορεί να κάνει τίποτα... Περιμένω και δεν μπορώ να 
κάνω τίποτα με αυτή τη ληγμένη ταυτότητα. Δεν μπορώ 
καν να αγοράσω μια νέα κάρτα SIM... ή αυτοκίνητο ή 
μοτοσικλέτα. Για παράδειγμα, ήθελα να πάω να κάνω 
μαθήματα οδήγησης, αλλά μου είπαν ότι επειδή η 
ταυτότητά σας έχει λήξει δεν μπορείτε να λάβετε μέρος 
στα μαθήματα. Αυτό είναι απογοητευτικό, όχι μόνο για 
μένα, αλλά για όλους τους πρόσφυγες και τις 
προσφύγισσες.

Ahmad, 30χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν, συνέντευξη στην Αθήνα, 
2022.

https://ecre.org/greece-guarantees-of-capacity-for-ukrainian-refugees-while-the-situation-remains-dire-in-camps-across-the-country-government-body-finds-no-evidence-of-pushbacks/
https://ecre.org/greece-guarantees-of-capacity-for-ukrainian-refugees-while-the-situation-remains-dire-in-camps-across-the-country-government-body-finds-no-evidence-of-pushbacks/
https://migration.gov.gr/ukraine/
https://migration.gov.gr/ukraine/
https://greece.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1086/files/documents/_merged-mainland-march_22_compressed.pdf
https://greece.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1086/files/documents/_merged-mainland-march_22_compressed.pdf
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/content-international-protection/status-and-residence/residence-permit/
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/content-international-protection/status-and-residence/residence-permit/
https://rsaegean.org/el/refugees-trapped-on-samos/
https://rsaegean.org/el/refugees-trapped-on-samos/
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δεν έχουν δίκτυο στην Έλλάδα και δυσκολεύονται να 
κατανόησουν την ελληνική γραφειοκρατία, ενώ επίσης 
δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή ανα-
γνώριση αυτής. Πολλά από αυτά τα εμπόδια είναι απο-
τέλεσμα της έλλειψης πρόσβασης σε πλήρεις και δίκαι-
ες διαδικασίες ασύλου, του περιορισμού και του απο-
κλεισμού, των χρονοβόρων και αναποτελεσματικών 
διαδικασιών για την έκδοση εγγράφων και της έλλει-
ψης υποστήριξης της ένταξης από την υποδοχή, όπως 
η παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.

Σε σύγκριση με τους πρόσφυγες/ισσες από την υποσαχά-
ρια Αφρική που μπορεί να μιλούν αγγλικά ή γαλλικά, για 
τους Αφγανούς/ές στην Έλλάδα, η γλώσσα αποτελεί βασι-
κό εμπόδιο, καθώς τα Ντάρι και Πάστο, γραμμένα στο 
αραβικό αλφάβητο, διαφέρουν σημαντικά από τα ελληνι-
κά και τα αγγλικά, καθιστώντας την πρόσβαση σε μαθή-
ματα γλώσσας από το πρώτο στάδιο υποδοχής ιδιαίτερα 
κρίσιμη.

Ένα κοινό ερωτηματολόγιο σχετικά με την πρόσβαση 
στην απασχόληση, τη στέγαση και τις υπηρεσίες υγείας 
για τους πρόσφυγες/ισσες και τους αιτούντες/σες άσυ-
λο από την IRC, το Έλληνικό Συμβούλιο για τους Πρό-
σφυγες (ΈΣΠ) και το Κέντρο Διοτίμα, που διεξήχθη με-
ταξύ Νοεμβρίου 2021 - Μαΐου 2022, απεικόνισε τις 
βασικές προκλήσεις για την ένταξη στην Έλλάδα. Οι 41 
από τους 183 ερωτηθέντες/είσες (22%) προέρχονταν 
από το Αφγανιστάν.

β. Περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας

Παρόλο που η εργασία είναι ο πιο άμεσος τρόπος 
ένταξης στην ελληνική κοινωνία, οι αιτούντες/σες άσυ-
λο δε μπορούν να εργαστούν τους πρώτους έξι μήνες 
από την υποβολή της αίτησης ασύλου, ενώ το δικαίω-
μα εργασίας ανακαλείται μετά την πρώτη απορριπτική 
απόφαση. 
Από τους 183 ερωτηθέντες/είσες στο προαναφερθέν 
κοινό ερωτηματολόγιο των τριών οργανώσεων, το 
72,6% ανέφερε ότι βρισκόταν σε καθεστώς ανεργίας. 
Από τους 41 ερωτηθέντες/είσες από το Αφγανιστάν, 
πάνω από το 50% ήταν άνεργοι/ες. 

Οι ερωτηθέντες/είσες από το Αφγανιστάν σημείωσαν 
ότι ορισμένα από τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπί-
ζουν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι ότι δε 
γνωρίζουν ελληνικά, δεν έχουν τα απαραίτητα έγγρα-
φα, ότι αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τους εργοδότες, 

ΑΦΓΑΝΌΙ/ΕΣ

56% 
σε καθεστώς 
ανεργίας

ΑΦΓΑΝΌΙ/ΕΣ
41 στο σύνολο

ΓΡΑΦΗΜΑ 9  ΕΡΓΑΣΙΑΚΌ ΚΑΘΕΣΤΏΣ 41 ΑΦΓΑΝΏΝ ΠΌΎ 
ΣΎΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΌ ΚΌΙΝΌ ΕΡΏΤΗΜΑΤΌΛΌΓΙΌ ΤΏΝ 
ΤΡΙΏΝ ΌΡΓΑΝΏΣΕΏΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ

Πηγή: International Rescue Committee (IRC), Ελληνικό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), Κέντρο Διοτίμα, «Αναζητώντας μια νέα ζωή 
- Αναζητώντας εργασία: Μία αποτίμηση της εργασιακής κατάστασης 
των αιτούντων/ αιτουσών & δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην 
Ελλάδα», 12 Απριλίου 2022

Με τα αγγλικά μου μπόρεσα να σταθώ στα πόδια 
μου, ίσως αν δεν μιλούσα αγγλικά, δεν θα είχα καν 
αυτή την ταυτότητα. Ίσως να κοιμόμουν στα πάρκα, 
χωρίς να έχω πού να πάω... Είδα με τα ίδια μου τα 
μάτια ανθρώπους που είχαν προβλήματα λόγω της 
γλώσσας, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν... Η ζωή 
που έχω τώρα βασίζεται στη γλώσσα.

Ahmad, 30χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν, συνέντευξη στην 
Αθήνα, 2022.

Η πρόσβαση στην απασχόληση είναι ιδιαίτερα δύσκο-
λη για τις γυναίκες που αναλαμβάνουν την ευθύνη της 
φροντίδας των παιδιών τους, και ιδιαίτερα δύσκολη 
για τις μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους, 
ειδικά όταν δεν υπάρχει παιδικός σταθμός στο χώρο 
εργασίας τους και με περιορισμένο προσωπικό ή/και 
οικογενειακό δίκτυο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω 
από το 50% των Αφγανών αιτούντων/ουσών άσυλο 
και προσφύγων/ισσών είναι παιδιά (βλ. γράφημα 4), ο 
αντίκτυπος της έλλειψης επιλογών φροντίδας των παι-
διών για τις Αφγανές μητέρες που αναζητούν εργασία 
είναι προφανής.

https://asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/employment-and-education/access-labour-market/
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/employment-and-education/access-labour-market/
https://eu.rescue.org/report/anazitontas-mia-nea-zoi-anazitontas-ergasia-mia-apotimisi-tis-ergasiakis-katastasis-ton
https://eu.rescue.org/report/anazitontas-mia-nea-zoi-anazitontas-ergasia-mia-apotimisi-tis-ergasiakis-katastasis-ton
https://eu.rescue.org/report/anazitontas-mia-nea-zoi-anazitontas-ergasia-mia-apotimisi-tis-ergasiakis-katastasis-ton
https://eu.rescue.org/report/anazitontas-mia-nea-zoi-anazitontas-ergasia-mia-apotimisi-tis-ergasiakis-katastasis-ton
https://eu.rescue.org/report/anazitontas-mia-nea-zoi-anazitontas-ergasia-mia-apotimisi-tis-ergasiakis-katastasis-ton
https://eu.rescue.org/report/anazitontas-mia-nea-zoi-anazitontas-ergasia-mia-apotimisi-tis-ergasiakis-katastasis-ton
https://eu.rescue.org/report/anazitontas-mia-nea-zoi-anazitontas-ergasia-mia-apotimisi-tis-ergasiakis-katastasis-ton
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γ. Περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη

Έγείρουν ανησυχίες οι απαντήσεις 41 Αφγανών που 
συμμετείχαν στο κοινό ερωτηματολόγιο των τριών ορ-
γανώσεων σχετικά με την υγεία τους, καθώς σχεδόν οι 
μισοί (20) δήλωσαν ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγεί-
ας είναι δύσκολη, ενώ το 34% σημείωσε ότι η υγεία του 
έχει επιδεινωθεί από τότε που έφτασε στην Έλλάδα. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες απαρίθμησαν μια σειρά από 
προβλήματα κατά την πρόσβαση και τη λήψη υγειονο-
μικής περίθαλψης, όπως γλωσσικά εμπόδια και έλλει-
ψη διερμηνείας, αίσθημα αγνόησης από τους επαγγελ-
ματίες υγείας, μεγάλοι χρόνοι αναμονής για ραντεβού 
και περίθαλψη, και η απόσταση/δυσκολία πρόσβασης 
σε ιατρικές υπηρεσίες.

Η ζωή στην Ελλάδα μοιάζει με φυλακή. Όχι ότι 
υπάρχει ένας τοίχος μπροστά μου, αλλά σα να μου 
έχουν κλέψει την ελευθερία μου... Ακόμα και η 
χρηματική μας στήριξη μειώθηκε σχεδόν στο μισό - 
πώς μπορούμε να συντηρηθούμε; Ο ΑΦΜ μας 
(αριθμός φορολογικού μητρώου) κόπηκε επειδή η 
αίτησή μας για άσυλο απορρίφθηκε, πράγμα που 
σημαίνει ότι δεν μπορώ να εργαστώ. Ακόμη και αν 
μπορούσα να εργαστώ, λόγω των ωρών εργασίας και 
της έλλειψης υποστήριξης για την κόρη μου, δεν είμαι 
σε θέση... Πολλές γυναίκες πηγαίνουν σε “μαύρες” 
δουλειές. Ορισμένες γυναίκες ωθούνται στην πορνεία 
μόνο και μόνο για να θρέψουν τα παιδιά τους...

Mojdeh, 26χρονη γυναίκα από το Αφγανιστάν, συνέντευξη στην 
Αθήνα, 2022
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49%  δυσκολεύτηκαν να βρουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

ΓΡΑΦΗΜΑ 10   ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΎΠΗΡΕΣΙΕΣ ΎΓΕΙΑΣ 41 ΑΦΓΑΝΏΝ ΠΌΎ ΣΎΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΌ ΚΌΙΝΌ ΕΡΏΤΗΜΑΤΌΛΌ-
ΓΙΌ ΤΏΝ ΤΡΙΏΝ ΌΡΓΑΝΏΣΕΏΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΎΓΕΙΑ 

Πηγή: International Rescue Committee (IRC), Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), Κέντρο Διοτίμα, «Δικαίωμα στην υγεία 
– Δικαίωμα στη ζωή: Μια αποτίμηση της πρόσβασης στις υπηρεσίες φροντίδας της υγείας των αιτούντων/-ουσών και δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα», 29 Ιουνίου 2022

41 
Αφγανοί/ές

https://eu.rescue.org/report/dikaioma-stin-ygeia-dikaioma-sti-zoi-mia-apotimisi-tis-prosbasis-stis-ypiresies-frontidas
https://eu.rescue.org/report/dikaioma-stin-ygeia-dikaioma-sti-zoi-mia-apotimisi-tis-prosbasis-stis-ypiresies-frontidas
https://eu.rescue.org/report/dikaioma-stin-ygeia-dikaioma-sti-zoi-mia-apotimisi-tis-prosbasis-stis-ypiresies-frontidas
https://eu.rescue.org/report/dikaioma-stin-ygeia-dikaioma-sti-zoi-mia-apotimisi-tis-prosbasis-stis-ypiresies-frontidas
https://eu.rescue.org/report/dikaioma-stin-ygeia-dikaioma-sti-zoi-mia-apotimisi-tis-prosbasis-stis-ypiresies-frontidas


ΑΦΓΑΝΟΊ ΚΑΊ ΑΦΓΑΝΈΣ ΣΤΗΝ ΈΛΛΑΔΑ: ΜΊΑ ΊΣΤΟΡΊΑ ΔΎΝΑΜΗΣ, ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΊ ΈΠΊΒΊΩΣΗΣ       13

ΑΦΓΑΝΌΙ/ΕΣ

41  
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34%  Η κατάσταση της υγείας χειροτέρεψε
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ΓΡΑΦΗΜΑ 11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΎΓΕΙΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Πηγή: International Rescue Committee (IRC), Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), Κέντρο Διοτίμα, «Δικαίωμα στην υγεία 
– Δικαίωμα στη ζωή: Μια αποτίμηση της πρόσβασης στις υπηρεσίες φροντίδας της υγείας των αιτούντων/-ουσών και δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα», 29 Ιουνίου 2022

δ. Περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση 
για τα παιδιά σχολικής ηλικίας

Παρόλο που το σχολικό έτος 2021-2022 αυξήθηκαν 
οι εγγραφές των παιδιών προσφύγων σε σχολική ηλι-
κία στο 95%, μόνο το 75% των εγγεγραμμένων παι-
διών φοιτούσαν στο σχολείο τον Μάρτιο του 2022. Οι 
λόγοι δυσκολίας φοίτησης στο σχολείο κατά την περί-
οδο 2021-2022 περιλάμβαναν την έλλειψη μεταφορι-
κών μέσων από απομακρυσμένους καταυλισμούς, έλ-
λειψη δυναμικότητας στα σχολεία στα αστικά κέντρα, 
και εγκατάλειψη φοίτησης λόγω των επισφαλών συν-
θηκών διαβίωσης και της οικονομικής αστάθειας. 
Αναφέρεται επίσης ότι η απελπισία που απορρέει από 
την απόρριψη αιτήσεων ασύλου αναγκάζουν τις οικο-
γένειες να θέτουν σε δεύτερη μοίρα τη σχολική εκπαί-
δευση των παιδιών τους, καθώς επικεντρώνονται στην 
επιβίωση.

Μετά από τέσσερα χρόνια διαβίωσης ως αιτούσα 
άσυλο στην Έλλάδα σε επισφαλείς και ασταθείς 
συνθήκες διαβίωσης, η κόρη της Mojdeh είναι ένα 
από τα χιλιάδες παιδιά σε σχολική ηλικία που μό-
λις άρχισε να πηγαίνει στο σχολείο το 2022.

Η κόρη μου έχει πάει στο σχολείο μόνο για 2 
μήνες. Έχουμε μείνει όλοι πίσω... Μόνο μέσα σε ένα 
μήνα αλλάξαμε σπίτι 4 φορές, και η κόρη μου 
έπρεπε να αλλάζει σχολείο κάθε φορά. 

Mojdeh, 26χρονη γυναίκα από το Αφγανιστάν, συνέντευξη στην 
Αθήνα, 2022

https://eu.rescue.org/report/dikaioma-stin-ygeia-dikaioma-sti-zoi-mia-apotimisi-tis-prosbasis-stis-ypiresies-frontidas
https://eu.rescue.org/report/dikaioma-stin-ygeia-dikaioma-sti-zoi-mia-apotimisi-tis-prosbasis-stis-ypiresies-frontidas
https://www.minedu.gov.gr/tothema-prosfigiko-m
https://www.minedu.gov.gr/tothema-prosfigiko-m
https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/Greece_Advocacy_Update_Q1_2022_GR.pdf
https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/Greece_Advocacy_Update_Q1_2022_GR.pdf
https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/Greece_Advocacy_Update_Q1_2022_GR.pdf
https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/Greece_Advocacy_Update_Q1_2022_GR.pdf
https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/Greece_Advocacy_Update_Q1_2022_GR.pdf
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 4.  Έπιπτώσεις του αποκλεισμού και των 
 περιορισμών στην ψυχική υγεία 
Οι εμπειρίες από την περιήγηση σε ένα σύστημα ασύ-
λου που βασίζεται στην αποτροπή, τον αποκλεισμό και 
τον περιορισμό επηρεάζουν σοβαρά την ψυχική υγεία 
των αιτούντων/ουσών άσυλο και των προσφύγων/ισ-
σών στην Έλλάδα, οι οποίοι/ες αναφέρουν αισθήματα 
αβεβαιότητας, θλίψης και απουσίας ελπίδας για το 
μέλλον.

Οι ομάδες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστή-
ριξης της IRC, βρίσκονται στα νησιά της Λέσβου, Χίου 
και Σάμου από το 2018 και έχουν διαπιστώσει από 
πρώτο χέρι τις καταστροφικές συνέπειες των πολιτικών 
περιορισμού της ΈΈ στους ανθρώπους που υποστηρί-
ζουν. Από 192 Αφγανούς/ές πρόσφυγες/ισσες και αι-
τούντες/σες άσυλο που υποστηρίχθηκαν από το πρό-
γραμμα της IRC από τον Απρίλιο του 2021 έως τον 
Μάρτιο του 2022, 186 άτομα (97%) παρουσίασαν συ-
μπτώματα που σχετίζονται με την κατάθλιψη, ενώ ένα 
ανησυχητικό ποσοστό 94 ατόμων (50%) παρουσίασε 
συμπτώματα αυτοκτονικότητας.Μέσα στον καταυλισμό, η κατάσταση είναι φρικτή. 

Όλοι είναι μέσα στο κοντέινερ - κανείς δεν βγαίνει 
έξω, όλοι πάσχουν από κατάθλιψη και νιώθουν 
άρρωστοι με κάποιο τρόπο - λόγω μοναξιάς, 
λόγω νομικού καθεστώτος και λόγω άλλων 
προβλημάτων που έχουν στη ζωή τους. Σομαλοί, 
Αφρικανοί, Αφγανοί, Άραβες - δεν έχει διαφορά, 
όλοι είμαστε στην ίδια κατάσταση.

Mehdi, 23χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν, συνέντευξη στη 
Σάμο, 2022.

ΓΡΑΦΗΜΑ 12  ΣΎΜΠΤΏΜΑΤΑ ΠΌΎ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΑΦΓΑΝΌΎΣ/ΕΣ ΏΦΕΛΌΎΜΕΝΌΎΣ/ΕΣ ΤΌΎ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ 
ΨΎΧΙΚΗΣ ΎΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΎΧΌΚΌΙΝΏΝΙΚΗΣ ΎΠΌΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ IRC ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΠΡΙΛΙΌΣ 2021-ΜΑΡΤΙΌΣ 2022)

Πηγή: International Rescue Committee (IRC), Στοιχεία ομάδας ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
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https://eu.rescue.org/report/banaysoi-periorismoi-o-antiktypos-tis-eyropaikis-politikis-ton-hotspot-stin-psyhiki-ygeia
https://eu.rescue.org/report/banaysoi-periorismoi-o-antiktypos-tis-eyropaikis-politikis-ton-hotspot-stin-psyhiki-ygeia
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Αν έβλεπα ένα μέλλον για τον εαυτό μου στην Ελλάδα, θα έβλεπα τον εαυτό μου να ζει 
εδώ - θέλω να δουλέψω, να μάθω τη γλώσσα και να έχω ένα απλό σπίτι για ένα 
καλύτερο μέλλον για μένα και την κόρη μου. Αυτή είναι μια καλή χώρα, εδώ δεν υπάρχει 
πόλεμος.

Θέλω να μείνω, αλλά όταν βλέπω όλα αυτά τα προβλήματα που έχω - είμαι εδώ 4 χρόνια 
χωρίς έγγραφα, δεν έχω ακόμα απόφαση, με έχουν απορρίψει, η πολιτεία δεν με 
προστατεύει και δεν με στηρίζει - αν μπορούσα, θα έμενα εδώ και θα δημιουργούσα την 
καλύτερη ζωή για τον εαυτό μου και θα το ανταπέδιδα στην πολιτεία, αλλά οι άνθρωποι 
φεύγουν από εδώ για κάποιο λόγο.

Όταν δεν βλέπεις μέλλον για τον εαυτό σου φεύγεις - έφυγα από το Αφγανιστάν επειδή δεν 
είχα μέλλον, έφυγα από το Ιράν επειδή δεν είχα μέλλον εκεί και αναγκάστηκα να έρθω εδώ 
για να ζητήσω άσυλο - και αν δεν βλέπω μέλλον για τον εαυτό μου εδώ, αναγκάζομαι να 
φύγω κι εγώ από εδώ και να μετακομίσω σε άλλη χώρα για να ξεκινήσω από την αρχή

Mojdeh, 26χρονη γυναίκα από το Αφγανιστάν, συνέντευξη στην Αθήνα, 2022

Η συγκεκριμένη κρίση ψυχικής υγείας επιδεινώνεται πε-
ραιτέρω από την έλλειψη βιώσιμης υποστήριξης της 
ένταξης στην Έλλάδα, η οποία αφήνει οικογένειες όπως 
η Mojdeh και η κόρη της χωρίς διέξοδο.
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ΣΎΣΤΑΣΈΊΣ
Με βάση την εμπειρία και τα δεδομένα από τα προ-
γράμματά της, η IRC διατυπώνει τις ακόλουθες συ-
στάσεις για τη βελτίωση της προστασίας των Αφγα-
νών και άλλων προσφύγων/ισσών και αιτούντων/
ουσών άσυλο στην Έλλάδα:

Το ελληνικό κράτος θα πρέπει:
1. Να σταματήσει τις παράνομες και βίαιες επανα-

προωθήσεις και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύ-
νες στους υπεύθυνους. Να δεσμευτεί να συνδράμει 
όλους τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί 
στα σύνορα, να τους μεταφέρει σε ασφαλές μέρος 
και να διασφαλίσει τη δίκαιη και πλήρη πρόσβαση 
στις διαδικασίες ασύλου και την προστασία από 
κάθε είδους επαναπροώθηση. Με την πίεση των 
θεσμικών οργάνων της ΈΈ, η Έλλάδα πρέπει να 
δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό, ανεξάρτητο 
και διαφανή μηχανισμό παρακολούθησης των συ-
νόρων.

2. Να ανακαλέσει την Κοινή Ύπουργική Απόφαση 
που χαρακτηρίζει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη 
χώρα και να διασφαλίσει ότι όλες οι αιτήσεις ασύ-
λου εξετάζονται επί της ουσίας. Οι απελάσεις Αφ-
γανών πρέπει να ανασταλούν επίσημα, σύμφωνα 
με τη σύσταση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ 
για τους Πρόσφυγες κατά των αναγκαστικών επι-
στροφών που επαναδιατυπώθηκε το 2022. Οι 
απελάσεις πρέπει επίσης να σταματήσουν σε κρά-
τη όπου υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω επιστροφής 
στο Αφγανιστάν, κατά παράβαση της αρχής της μη 
επαναπροώθησης. Πρέπει να εξεταστούν εναλλα-
κτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
νομικού καθεστώτος και του δικαιώματος παρα-
μονής. Οι Αφγανοί/ές αιτούντες/σες άσυλο στο 
έδαφος της ΈΈ δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι/ες 
σε νομικό κενό.

3. Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φι-
λοξενία των αιτούντων/ουσών άσυλο σε μικρής 
κλίμακας δομές, εντός των αστικών κέντρων, οι 
οποίες θα στελεχώνονται από εξειδικευμένο προ-
σωπικό, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Να απέ-
χει από την έξωση των προσφύγων/ισσών από το 
σύστημα υποδοχής, όταν αυτό θα οδηγούσε εύλο-
γα σε κίνδυνο έλλειψης στέγης ή/και επισφαλούς 
διαβίωσης, δεδομένης της έλλειψης βιώσιμων 
εναλλακτικών λύσεων στέγασης.

4. Να στηρίξει τη μετάβαση των ασυνόδευτων ανηλί-
κων στην ενηλικίωση με κατάλληλη υποστήριξη 

της στέγασης, πρόσβαση στην απασχόληση ή την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και υπηρεσίες για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

5. Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
υποστήριξη της ένταξης όλων των προσφύγων/ισ-
σών, συμπεριλαμβανομένων των Αφγανών, από 
την πρώτη ημέρα, μέσω:
• Ύλοποίησης προγράμματων ένταξης από το 

στάδιο της υποδοχής, όπως παροχή διερμηνεί-
ας για την πρόσβαση σε υπηρεσίες, ψυχοκοινω-
νική υποστήριξη, μαθήματα ψηφιακών δεξιοτή-
των και πολιτιστικού προσανατολισμού για αι-
τούντες/σες άσυλο.

• Καθιέρωσης μαθημάτων γενικής και επαγγελ-
ματικής ελληνικής γλώσσας.

• Άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης των αι-
τούντων/ουσών άσυλο και των προσφύγων/ισ-
σών σε όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα 
για την πρόσβαση στην απασχόληση, την υγειο-
νομική περίθαλψη και τις κοινωνικές παροχές, 
χωρίς καθυστέρηση. 

• Ύιοθέτησης υφιστάμενων εργαλείων, όπως το 
Έυρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων για τους 
Πρόσφυγες (EQPR) και το Έυρωπαϊκό Σύστημα 
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μο-
νάδων (ECTS), για την αναγνώριση πιστοποιή-
σεων, διπλωμάτων, επαγγελματικής κατάρτισης 
και επαγγελματικής εμπειρίας πριν από την άφι-
ξη στην Έλλάδα.

• Απρόσκοπτης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγεί-
ας με την καθιέρωση διερμηνείας σε όλα τα ια-
τρικά ραντεβού, τη βελτίωση της παροχής υπη-
ρεσιών υγείας στους καταυλισμούς προσφύ-
γων και τη βελτίωση της πρόσβασης στις δημό-
σιες δομές υγείας, όπως και την εκπαίδευση 
των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και άλ-
λων ανταποκριτών πρώτης γραμμής σε συνερ-
γασία με εξειδικευμένους φορείς, με σκοπό την 
προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποί-
ησης και την καταπολέμηση των φυλετικών 
στερεοτύπων.

• Βελτιωμένης ένταξης των παιδιών προσφύγων/
ισσών και αιτούντων/ουσών άσυλο σχολικής 
ηλικίας, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που αντι-
μετωπίζουν και τα οποία εμποδίζουν την πλήρη 
πρόσβαση στο δικαίωμα στην εκπαίδευση.

https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/8/611b62584/unhcr-issues-non-return-advisory-afghanistan.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/8/611b62584/unhcr-issues-non-return-advisory-afghanistan.html




Αφγανοί και Αφγανές στην Έλλάδα:  
μια ιστορία δύναμης, αντοχής  

και επιβίωσης
Συντάχθηκε από την Tara Ansari Esfahani και την Pernilla Ekholm. 

Έυχαριστούμε πολύ τις συναδέλφισσες της IRC, Μάρθα Ρούσσου, Μελίνα Κούμπου, 
Δήμητρα Καλογεροπούλου, Niamh Nic Carthaigh, Olivia Sundberg, Lidia Giglio, Μαρία 
Παναγή και Αναστασία Σικιαρίδη. Ίδιαίτερες ευχαριστίες στους/στις Ahmad, Mojdeh και 
Mehdi που μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους μαζί μας.

ΣΧΈΔΊΑΣΜΟΣ
Έριφύλη Αράπογλου – enARTE

DISCLAIMER 
Αποποίηση ευθυνών: Τα στοιχεία για τους πρόσφυγες/ισσες  

και τους αιτούντες/σες άσυλο αυξομειώνονται, καθώς πρόκειται  
για έναν πληθυσμό σε κίνηση. Οι αριθμοί που απεικονίζονται  

ενδέχεται να διαφέρουν αυτή τη στιγμή.





IRC Hellas

https://eu.rescue.org/hellas-en

