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Με μια ματιά: 
 
 Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, οι περισσότερες νέες αφίξεις παιδιών στην Ελλάδα 

σημειώθηκαν κυρίως στην ηπειρωτική χώρα. Οι νέες αφίξεις παρέμειναν σε χαμηλά 
επίπεδα, πιθανότατα ως αποτέλεσμα των παράνομων επαναπροωθήσεων εκ μέρους των 
ελληνικών αρχών σε συνδυασμό με τους συνεχιζόμενους περιορισμούς εκ μέρους της 
τουρκικής κυβέρνησης στην περαιτέρω μετακίνηση των προσφύγων. 
 

 Στις 31 Οκτωβρίου, ένα πλοίο με 375 αιτούντες άσυλο από το Αφγανιστάν και αλλού 
αγκυροβόλησε έξω από την Κω, έπειτα από αναφορές για προσπάθειες της ελληνικής 
ακτοφυλακής να το ρυμουλκήσει έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας. Το σκάφος υπό 
τουρκική σημαία με αρχικό προορισμό την Ιταλία αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ενώ έπλεε 
σε θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά της Κρήτης. 

 
 Η κατάσταση των προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη τη χώρα επιδεινώθηκε 

με την παύση της παροχής οικονομικού βοηθήματος, το οποίο διένεμε μέχρι πρόσφατα η 
ΥΑ/ΟΗΕ, καθώς και των υπηρεσιών σίτισης στους καταυλισμούς.  

 
 Μια νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ) άνοιξε στο νησί της Σάμου στις 18 Σεπτεμβρίου. 

Είναι η πρώτη από πέντε νέες εγκαταστάσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, 
ενισχύοντας τον διαχωρισμό και την απαξίωση της αξιοπρέπειας των προσφύγων και των 
αιτούντων άσυλο που έχουν εισέλθει στην Ευρώπη.  

 
 Κατά το νέο σχολικό έτος σημειώθηκε βελτίωση όσον αφορά τη συμπερίληψη των παιδιών 

προσφύγων και μεταναστών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ωστόσο εξακολουθούν 
να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.  

 
 Η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε νέο νόμο ο οποίος αφαιρεί διαδικαστικές εγγυήσεις για 

απελάσεις και επιστροφές, περιορίζει τις δυνατότητες νόμιμης διαμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους και ποινικοποιεί τις ενέργειες των ΜΚΟ για παροχή βοήθειας σε 
ανθρώπους στο Αιγαίο.  

 
 Στα τέλη Οκτωβρίου επρόκειτο να λήξει το πρόγραμμα εθελούσιας μετεγκατάστασης 

μεταξύ Κρατών- Μελών της ΕΕ: από τον στόχο των 1.600 ασυνόδευτων παιδιών, μόνο 1.054 
έχουν μετεγκατασταθεί από το 2020. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν 
περισσότερα από 2.000 ασυνόδευτα παιδιά στη χώρα. 

 
 Η απόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στην κρίση στο Αφγανιστάν εξακολουθεί να 

χαρακτηρίζεται από τη δεδηλωμένη επιθυμία περιορισμού και αποτροπής της 
πιθανότητας αυξημένων αφίξεων στην Ελλάδα, μια στάση που στηρίζουν ανοιχτά και 
πολιτικοί από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Η κυβέρνηση εφαρμόζει την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση με την οποία η Τουρκία χαρακτηρίζεται «ασφαλής τρίτη χώρα» για επιστροφές 
αιτούντων άσυλο από το Αφγανιστάν (και από άλλες τέσσερις χώρες), παρά τις πρόσφατες 
εξελίξεις. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 
 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) 
από 30 Σεπτεμβρίου 2021, η Ελλάδα φιλοξενεί περίπου 40.061 αιτούντες άσυλο,1 ενώ 
σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (ΥΑ/ΟΗΕ) ο πληθυσμός αυτός ανέρχεται σε 60.873 άτομα.2 Σύμφωνα με 
την ΥΑ/ΟΗΕ, στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 103.136 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, 
ωστόσο ο πραγματικός αριθμός τους ενδέχεται να είναι μικρότερος.3 Το ΥΜΑ 
αναφέρει ότι μόνο περίπου 10% των αιτούντων άσυλο (4.490 άτομα) ζουν στα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου και η συντριπτική πλειονότητά τους φιλοξενείται στην 
ηπειρωτική χώρα.4  
 
Οι συνολικές αφίξεις στη χώρα από στεριά και θάλασσα από τις αρχές του 2021 ως 
τις 17 Οκτωβρίου ανέρχονταν σε 6.587 άτομα.5 
 

Ανθρωπιστική κατάσταση  
 

Παύση παροχής οικονομικού βοηθήματος - Περιορισμός υπηρεσιών 
σίτισης 
 
Από 1 Οκτωβρίου, το –εκταμιευόμενο από πόρους της ΕΕ6- οικονομικό βοήθημα προς 
τους αιτούντες άσυλο, το οποίο διένεμε για περισσότερα από τέσσερα χρόνια η 
ΥΑ/ΟΗΕ, θα το διαχειρίζονται πλέον οι ελληνικές αρχές.7 Η μεταβίβαση προκάλεσε 
άμεσα προβλήματα, με το οικονομικό βοήθημα να μη διανέμεται τον Οκτώβριο του 
2021, γεγονός που έπληξε ιδιαίτερα τους χιλιάδες δικαιούχους και τα παιδιά τους 
που διαμένουν σε δομές χωρίς υπηρεσίες σίτισης. Οι μέχρι σήμερα ανακοινώσεις του 
ΥΜΑ καταδεικνύουν ότι ενδέχεται να υπάρξει επ’ αόριστον καθυστέρηση.8  
 
Ταυτόχρονα, ορισμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης σε καταυλισμούς 
έχουν λήξει, και ορισμένοι υπάρχοντες πάροχοι αποκλείουν τώρα τους δικαιούχους 

                                                 
1 Στοιχεία Σεπτεμβρίου 2021 που δημοσιεύτηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2021, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ), 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://bit.ly/3lUvR6u και με λεπτομερέστερους πίνακες στην ιστοσελίδα https://bit.ly/3pkioHl.  
2 Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο ΥΑ/ΟΗΕ: UNHCR Greece bi-annual Factsheet September 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88966 (στα αγγλικά). 
3 Στο ίδιο. Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με το ΥΜΑ, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (προστασία του πρόσφυγα και 
επικουρική προστασία) στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 5 έτη ανέρχονται μόνο σε 95.957 άτομα. Βλ. πίνακα 10 από εκείνους 
που αναφέρονται στην υποσημείωση 1. 
4 Στο ίδιο, υποσημείωση 1. 
5 Η πλειονότητα αφίχθηκε από τα χερσαία σύνορα. UNHCR Operational Data Portal, Mediterranean Situation, στοιχεία 17 
Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3jgMsQk (στα αγγλικά).  
6 Το πρόγραμμα ξεκίνησε την άνοιξη του 2017. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Δελτίο Τύπου της ΥΑ/ΟΗΕ UNHCR hands 
over the management of the cash assistance programme for asylum seekers in Greece to the Greek Government, 30.09.2021, 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/2YYajNc (στα αγγλικά). 
7 Βλ. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), τεύχος B, 4496/29.09.2021. Το ποσό που διανέμεται παραμένει 
αμετάβλητο στα 75€/μήνα για ένα μόνο άτομο, μέχρι 210€/μήνα για μια 4μελή οικογένεια όπου διατίθεται υπηρεσία 
σίτισης και το διπλάσιο ποσό όπου δεν διατίθεται (άρθρο 4). 
8 Βλ. πρόσκληση υποβολής προσφορών του ΥΜΑ προς τραπεζικά ιδρύματα για την έκδοση προπληρωμένων καρτών 
οικονομικού βοηθήματος, η οποία δημοσιεύθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 
https://migration.gov.gr/propliromenes_kartes_oikonomiko_voithima/  

https://bit.ly/3lUvR6u
https://bit.ly/3pkioHl
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88966
https://bit.ly/3jgMsQk
https://bit.ly/2YYajNc
https://migration.gov.gr/propliromenes_kartes_oikonomiko_voithima/
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που η αίτηση ασύλου τους έχει εξεταστεί.9 Ο συνδυασμός της διακοπής παροχής 
οικονομικού βοηθήματος και υπηρεσιών σίτισης επηρεάζει σοβαρά την επισιτιστική 
ασφάλεια των αιτούντων άσυλο10 και οι προσπάθειες των ΜΚΟ να βοηθήσουν δεν 
επαρκούν για να ανακοπεί αυτή η διογκούμενη κρίση. Εξάλλου, όπως με απόγνωση 
αναρωτιούνται κάποιοι γονείς που διαμένουν στη Νέα Καβάλα: «Τα δικά σας παιδιά 
πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς φαγητό;»11 
 

Στην ηπειρωτική χώρα 
 
Με στοιχεία 7ης Οκτωβρίου 2021, 15.135 αιτούντες άσυλο διαμένουν σε 22 Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) που διοικούνται από τις ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις, 17 από τα οποία βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα και φιλοξενούν σήμερα 
11.308 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.12 Από τον Σεπτέμβριο του 2021, ο ΔΟΜ 
παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης διαχείρισης δομών (SMS) στην ελληνική κυβέρνηση 
για 27 κέντρα μακροχρόνιας διαμονής στην ηπειρωτική χώρα, όπου φιλοξενούνται 
18.874 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, το 40% των οποίων (7.568) είναι παιδιά.13 
 
Εκτός από τους παραπάνω, περίπου 17.580 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, σχεδόν 
οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά (46%), φιλοξενούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος αστικής στέγασης ESTIA σε διαμερίσματα.14 Τα διαμερίσματα του 
προγράμματος ESTIA είναι συνήθως διαμερίσματα συστέγασης μεμονωμένων 
ατόμων ή οικογενειών και, σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 
(ΥΜΑ), τα τρία συνηθέστερα κριτήρια ευαλωτότητας που πληρούν οι ωφελούμενοι 
για την ένταξή τους σε αυτό το πρόγραμμα είναι σοβαρό ιατρικό πρόβλημα (11%), 
παιδιά σε κίνδυνο (4%) και μονογονεϊκές οικογένειες (3%).15 Η πλειονότητα των 
ωφελουμένων από το πρόγραμμα ESTIA είναι Αφγανοί (35%), με αμέσως επόμενους 
τους Σύριους (21%) και του Ιρακινούς (14%).16 
 
Οι δικαιούχοι του ΕΣΠ έχουν αναφέρει περιστατικά τοποθέτησής τους σε 
διαμερίσματα ελλιπούς υγιεινής και ασφάλειας (υγρασία, σπασμένες πόρτες κλπ.), 
τα οποία παραμένουν ανεπισκεύαστα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν 
επισκευάζονται ποτέ. Επιπλέον, κατά την επιλογή καταλύματος για τη στέγαση των 
ευάλωτων ατόμων, το ΥΜΑ υπολογίζει ότι αρκούν 10 τετραγωνικά μέτρα ανά ενήλικα, 
ενώ τα παιδιά δε λαμβάνονται καν υπόψη.17 Αυτό σημαίνει ότι 3 μονογονεϊκές 
οικογένειες με 2 παιδιά η καθεμιά (9 άτομα συνολικά) θα μπορούσαν, σύμφωνα με το 
ΥΜΑ, να φιλοξενηθούν σε ένα διαμέρισμα 30 τ.μ. (3 ενήλικες x 10 τ.μ.).  
 

                                                 
9 Απόστολος Λυκεσάς, Εφημερίδα των Συντακτών, Αφήνουν χιλιάδες πρόσφυγες να πεινούν, 11 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/2YUrb7A  
10 Σταυρούλα Πουλημένη, AlterThess, Δέκα μέρες χωρίς φαγητό – Διαμαρτυρία προσφύγων στη Νέα Καβάλα, 13 Οκτωβρίου 
2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3j90eUL  
11 Charlotte Boitiaux, Infomigrants, “Je n’ai rien à manger”: dans le camp grec de Nea Kavala, des migrants interdits d’accès 
aux distributions de nourriture, 13 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3BUuLNt (στα γαλλικά). 
12 Το κέντρο υποδοχής στην Προβλήτα Σκαραμαγκά έκλεισε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, 8 
Οκτωβρίου 2021. Στοιχεία διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3Bwp5t9  
13 ΔΟΜ, Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable 
Migrants (SMS), Factsheets September 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/2ZNZyhh (στα αγγλικά).  
14 Fact Sheet Προγράμματος ESTIA ΙΙ, Ιούνιος–Αύγουστος 2021, δημοσιευμένο στις 07.10.2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://migration.gov.gr/fact-sheet-estia/  
15 Σύμφωνα με στοιχεία 31ης Αυγούστου 2021, στο ίδιο. 
16 Στο ίδιο. 
17 Πληροφορίες που παρείχε κοινωνικός λειτουργός, πρώην εργαζόμενος στο πρόγραμμα ESTIA, στην Oμάδα Eργασίας 
Συνηγορίας του ΕΣΠ στις 02 Σεπτεμβρίου 2021. 

https://bit.ly/2YUrb7A
https://bit.ly/3j90eUL
https://bit.ly/3BUuLNt
https://bit.ly/3Bwp5t9
https://bit.ly/2ZNZyhh
https://migration.gov.gr/fact-sheet-estia/
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Οι συνθήκες διαβίωσης στις «ανοιχτές» δομές μακροχρόνιας στέγασης 
εξακολουθούν να είναι μη ικανοποιητικές. Στη Nέα Καβάλα, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου 
φιλοξενούνται περίπου 1.200 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, ο απομονωμένος 
καταυλισμός δεν εξυπηρετείται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τώρα πλέον 
περιβάλλεται από έναν τεράστιο τσιμεντένιο τοίχο που απομονώνει ηχητικά τον 
χώρο και εμποδίζει τη θέα. Οι άνθρωποι που διαμένουν εκεί αποκαλούν τον 
καταυλισμό «υπαίθρια φυλακή».18 
 

Στα νησιά του Αιγαίου  
 
Στα μέσα Οκτωβρίου, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό των 
προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχαν 
ως εξής:19  
 

 Λέσβος  Χίος  Σάμος  Λέρος  Κως  

Διαμένοντες ΚΥΤ ή ΚΕΔ20 
/ Χωρητικότητα 

3.060/8.000 218/1.014 276/2.040 121/860 127/816 

Συνολικός πληθυσμός 
προσφύγων/μεταναστών 

στο νησί 

3.352 269 289 122 301 

 
 

►Λέσβος  
 
Στη Λέσβο εξακολουθεί να απαγορεύεται στους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες να 
εξέρχονται από τον καταυλισμό στο Μαυροβούνι τις Κυριακές.21 Μετά από γραπτό 
ερώτημα που υπέβαλαν ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εκεί, μεταξύ των οποίων και 
το ΕΣΠ, η διοίκηση του καταυλισμού απάντησε ότι: α) η έξοδος επιτρέπεται 
καθημερινά από τις 7:00 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ. και σύμφωνα με ειδικό “exit list”  β) «τα 
σούπερ μάρκετ, καταστήματα, αρτοποιεία κλπ. είναι κλειστά τις Κυριακές» και 
συνεπώς η έξοδος την Κυριακή μπορεί να επιτραπεί μόνο για «επείγουσες έκτακτες 
ανάγκες» ή «για μετάβαση σε εκκλησία κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης», γ) 
όλοι οι διαμένοντες στο ΚΥΤ μπορούν να εξέλθουν από τον καταυλισμό εφόσον 
διαθέτουν κάποια βεβαίωση για ραντεβού με γιατρό, δικηγόρο, ψυχολόγο ή/και 
κοινωνικό λειτουργό και κατόπιν σχετικής έγκρισης από τη διοίκηση του 
καταυλισμού.22  
 
Οι ΜΚΟ αναφέρουν ότι το ΚΥΤ του Καρά Τεπέ παρέμεινε για περισσότερες από 10 
ημέρες χωρίς καύσιμο για τις γεννήτριες και, κατά συνέπεια, χωρίς ρεύμα,23 ενώ οι 
πρώην διαμένοντες της Μόριας αναμένεται να περάσουν και δεύτερο χειμώνα σε 

                                                 
18 Charlotte Boitiaux, Infomigrants, Greece: At Nea Kavala camp, ‘a concrete wall blocks the view and cuts out the sound,’ 10 
Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.infomigrants.net/en/post/35627/greece-at-nea-kavala-camp-a-
concrete-wall-blocks-the-view-and-cuts-out-the-sound (στα αγγλικά).  
19 Εικόνα Κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο, 14.10.2021, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3n6RkIC  
20 Σημαίνει Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή, η οποία ως τώρα υφίσταται μόνο στη Σάμο. 
21 Βλ. ΕΣΠ/SCI Ενημερωτικό Δελτίο Συνηγορίας για θέματα προστασίας των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα, 
Ιούλιος-Αύγουστος 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/reports/item/1814-gcr-sci-
advocacy-update-on-the-rights-of-children-in-greece-july-august-2021   
22 Πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Υποομάδας Εργασίας Νομικής Συνδρομής της Λέσβου στις 28 
Σεπτεμβρίου 2021. 
23 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Lesvos News, 07 Οκτωβρίου 2021, στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3vvoply  

https://www.infomigrants.net/en/post/35627/greece-at-nea-kavala-camp-a-concrete-wall-blocks-the-view-and-cuts-out-the-sound
https://www.infomigrants.net/en/post/35627/greece-at-nea-kavala-camp-a-concrete-wall-blocks-the-view-and-cuts-out-the-sound
https://bit.ly/3n6RkIC
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/reports/item/1814-gcr-sci-advocacy-update-on-the-rights-of-children-in-greece-july-august-2021
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/reports/item/1814-gcr-sci-advocacy-update-on-the-rights-of-children-in-greece-july-august-2021
https://bit.ly/3vvoply
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σκηνές εν μέσω της πανδημίας.24 Σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, τα 
συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες και καταθλιπτικής διαταραχής 
είναι αυτά που διαπιστώνουν πιο συχνά οι ιατρικές ομάδες τους, με συχνότητα που 
προσεγγίζει ή υπερβαίνει το 50%, τόσο μεταξύ των παιδιών όσο και μεταξύ των 
ενηλίκων ασθενών.25 
 

►Σάμος 
 
Η νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ) στη θέση Ζερβού στη Σάμο εγκαινιάστηκε στις 
18 Σεπτεμβρίου.26 Είναι η πρώτη από πέντε νέες εγκαταστάσεις που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, με τις υπόλοιπες να προβλέπεται να δημιουργηθούν 
στη Λέσβο, τη Χίο, την Κω και τη Λέρο. Η κυρίαρχη λογική αυτών των χώρων είναι να 
περιορίσουν και να περιθωριοποιήσουν τους ανθρώπους που αιτούνται άσυλο στα 
σύνορα της Ευρώπης αντί να διευκολύνουν την κοινωνική συμπερίληψη και ένταξη 
των αιτούντων άσυλο. 27 
 
Το ΚΕΔ στη θέση Ζερβού βρίσκεται μακριά από το κέντρο της πόλης στο Βαθύ, και η 
νεοσυσταθείσα λεωφορειακή γραμμή έχει υψηλό κόστος, το οποίο δύσκολα μπορεί 
να επωμιστεί ο πληθυσμός του κέντρου.28 Επίσης δε διαθέτει Ασφαλή Χώρο για 
γυναίκες, κορίτσια ή άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, «παρότι η πλειονότητα των περιπτώσεων 
έμφυλης βίας λαμβάνει χώρα εντός του ΚΥΤ».29  

 
►Χίος 

 
Στη Χίο, στη θέση Θόλος, όπου προβλέπεται να εγκατασταθεί το ΚΕΔ του νησιού, ο 
Δήμος αποφάσισε να περιφράξει τον χώρο, προκειμένου να δηλώσει την αντίθεσή 
του στα σχέδια κατασκευής του κέντρου, αλλά και για να διασφαλίσει την κυριότητα 
του οικοπέδου την οποία διεκδικεί το Κράτος για λογαριασμό του Υπουργείου. Ο 
Δήμος Χίου ζήτησε δικαστική προστασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά 
με τις αξιώσεις του επί της γης στην οποία σχεδιάζεται να εγκατασταθεί το ΚΕΔ 
στον Θόλο.30  
 
 

                                                 
24 The National Herald, A Year After Lesbos Camp Fire, Refugees Still Living in Tents, 06 September2021, available at: 
https://bit.ly/3BVOH2B  
25 Medecins San Frontieres, Greece: One year after Moria fires, Europe continues to deny dignity to migrants and asylum 
seekers on the Greek Islands, 07 September2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3AU9iD0 (στα αγγλικά). 
26 Η παρουσίαση του ΥΜΑ από 23 Σεπτεμβρίου 2021 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://migration.gov.gr/nea-kleisti-
elegchomeni-domi-samoy-enimerotiko/   
27 Βλ. κοινή αναφορά Walling Off Welcome: New reception facilities in Greece reinforce a policy of refugee containment and 
exclusion. Επίσης, MSF, Opinion, “We can only help our patients to survive” new camp on Samos, 17 Σεπτεμβρίου 2021, 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3AWsbW2 (στα αγγλικά)  
28 Σύμφωνα με πληροφορίες που παρασχέθηκαν από ωφελούμενους του ΕΣΠ στη Σάμο, το εισιτήριο απλής διαδρομής 
κοστίζει 1,60 ευρώ (ίδια τιμή για ενήλικες ή παιδιά). Αυτό σημαίνει ότι μια 4μελής οικογένεια, για να μεταβεί στο κέντρο της 
πόλης για προμήθειες (π.χ. φαρμακείο, σούπερ μάρκετ) και να επιστρέψει στο ΚΕΔ, θα χρειαστεί να καταβάλει σχεδόν 13 
ευρώ.  
29 Κοινή επιστολή από 17 Σεπτεμβρίου 2021, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3lDMX8k  
30 Chios News, Περίφραξη και μπάρα ενάντια στα σχέδια Μηταράκη από το δήμο Χίου, 08 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα: https://bit.ly/3n7neoj  

https://bit.ly/3BVOH2B
https://bit.ly/3AU9iD0
https://migration.gov.gr/nea-kleisti-elegchomeni-domi-samoy-enimerotiko/
https://migration.gov.gr/nea-kleisti-elegchomeni-domi-samoy-enimerotiko/
https://bit.ly/3AWsbW2
https://bit.ly/3lDMX8k
https://bit.ly/3n7neoj
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ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Στην Ελλάδα  
 
Η Τουρκία ως «ασφαλής τρίτη χώρα» 
Στις 31 Οκτωβρίου, ένα πλοίο με 375 αιτούντες άσυλο από το Αφγανιστάν και αλλού 
αγκυροβόλησε έξω από την Κω, έπειτα από αναφορές για προσπάθειες της 
ελληνικής ακτοφυλακής να το ρυμουλκήσει σε διεθνή ύδατα στο πλαίσιο της 
«επαναπροώθησής» του στην Τουρκία.31 Το σκάφος υπό τουρκική σημαία με 
προορισμό την Ιταλία αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ενώ έπλεε σε θαλάσσια περιοχή 
ανοιχτά της Κρήτης, όπου παρενέβη το ελληνικό Λιμενικό. Ο Υπουργός 
Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης δήλωσε ότι πρόκειται για ιδιάζουσα περίπτωση 
και ζήτησε στήριξη από την ΕΕ για να «εξασφαλιστεί η τήρηση της κοινής δήλωσης 

                                                 
31 Aegean Boat Report, Pushback Ongoing Involving 400+ People, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://aegeanboatreport.com/2021/10/29/pushback-ongoing-involving-400-
people/?fbclid=IwAR0nHXL4DT0DWGFp6OI321q7el_F_8r_fADFOM9wXb3pmENDer-mphHbKbQ (στα αγγλικά) 

«Πέρσι πήγα σχολείο για 3 μήνες και μετά σταμάτησα λόγω της COVID-19. Μετά δεν είχα 

τι να κάνω. Έτσι άρχισα να προσφέρω εθελοντική εργασία σε μια ΜΚΟ εδώ στον 

καταυλισμό, απασχολώντας με δραστηριότητες τα παιδιά, κάτι που εξακολουθώ να κάνω 

ως και σήμερα. Μου αρέσει η εθελοντική εργασία. Βελτιώνω τα Αγγλικά μου και 

ταυτόχρονα βοηθώ ανθρώπους. 

Στην αρχή, η αίτησή μας για άσυλο απορρίφθηκε. Έπρεπε να ασκήσουμε έφεση. Τώρα που 

επιτέλους εκδόθηκε θετική απόφαση, αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Πριν από λίγες μέρες 

έκλεισα τα 18 και πιστεύω ότι εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Στο 

μέλλον θα ήθελα να πάω σε άλλη χώρα... 

Εδώ στον καταυλισμό δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν οι γυναίκες ή τα 

κορίτσια. Υπάρχει μόνο ένα γήπεδο, αλλά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι μέρος για 

να απασχολούνται οι γυναίκες. Επίσης βλέπω παιδιά που δεν έχουν καθόλου παιχνίδια, 

δεν υπάρχουν πάρκα, δεν υπάρχουν χώροι για να παίξουν ή για να εκπαιδευτούν. Θα 

ήταν πολύ καλό να υπάρχει ένα νηπιαγωγείο, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν εκεί τα 

μικρά παιδιά και να περνούν τον χρόνο τους, να μαθαίνουν κάτι. 

Αυτό που δε μου αρέσει εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνει τους ελέγχους το 

προσωπικό ασφαλείας. Σε ελέγχουν σαν να έχεις κάνει κάτι κακό. Το να αδειάζεις την 

τσάντα σου μπροστά σε άλλα άτομα, και ειδικά το να βλέπουν οι άντρες τι έχει μέσα στην 

τσάντα της μια γυναίκα, μπορεί να είναι ντροπιαστικό, δεν είναι ωραίο. Θα μπορούσαν να 

το κάνουν ευγενικά». 

*Ζαφίρα, κορίτσι 18 ετών από τη Συρία,  

που διαμένει στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη Σάμο 

 

 

https://aegeanboatreport.com/2021/10/29/pushback-ongoing-involving-400-people/?fbclid=IwAR0nHXL4DT0DWGFp6OI321q7el_F_8r_fADFOM9wXb3pmENDer-mphHbKbQ
https://aegeanboatreport.com/2021/10/29/pushback-ongoing-involving-400-people/?fbclid=IwAR0nHXL4DT0DWGFp6OI321q7el_F_8r_fADFOM9wXb3pmENDer-mphHbKbQ
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ΕΕ/Τουρκίας»,32 και ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης ήταν η επιδίωξη επιστροφής 
των υπηκόων από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν.33 
 
Το Ελληνικό Συμβούλιο για του Πρόσφυγες και η Refugee Support Aegean υπέβαλαν 
αίτηση ακύρωσης της Απόφασης με την οποία η Τουρκία χαρακτηρίζεται «ασφαλής 
τρίτη χώρα».34 Η Απόφαση ενέχει τον κίνδυνο ταχείας απόρριψης των αιτούντων 
άσυλο από τις πέντε χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 67% των αιτούντων 
άσυλο στη χώρα. Η πολιτική αυτή δεν έχει επανεξεταστεί υπό το πρίσμα των 
πρόσφατων εξελίξεων στο Αφγανιστάν και της κατάληψης της εξουσίας στη χώρα 
από τους Ταλιμπάν, ούτε του γεγονότος ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι δεν έχουν 
γίνει επιστροφές στην Τουρκία κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.35 
 
Νέος νόμος για τις απελάσεις  
Στις αρχές Σεπτεμβρίου ψηφίστηκε νέος νόμος36 για τις απελάσεις και τις 
επιστροφές. Σύμφωνα με αυτόν, οι απελάσεις και οι επιστροφές διεξάγονται πλέον 
ταχύτερα και με λιγότερες διαδικαστικές εγγυήσεις, ενώ οι δυνατότητες νόμιμης 
παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους περιορίζονται περαιτέρω.37 Επίσης, 
μειώνονται οι προθεσμίες και αυξάνονται τα τέλη για την υποβολή αίτησης ασύλου 
για τρίτη φορά, ενώ ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που ποινικοποιούν τις 
διασώσεις που διεξάγουν ΜΚΟ οι οποίες βοηθούν ανθρώπους στη θάλασσα. Η 
ψήφιση του νέου νόμου προκάλεσε αντιδράσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο, με 
βουλευτές να αναφέρουν ότι η Ελλάδα «εφαρμόζει πλέον πολιτικές που αντίκεινται 
θεμελιωδώς στις διεθνείς συμβάσεις»,38 όσο και σε διεθνές επίπεδο, με τις 
τελευταίες να επικεντρώνουν κυρίως στην ποινικοποίηση των ΜΚΟ και της 
«δυνατότητάς τους να επιτηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αιγαίο».39  
 
Απόκριση στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν 
Η απόκριση της Ελλάδας στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν εξακολουθεί να 
αντικατοπτρίζει την ευρύτερη πολιτική περιορισμού και αποτροπής της ΕΕ, όπως 
τονίζεται τακτικά και εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ευρώπη έχει δηλώσει πως «δεν πρόκειται να γίνουν 
ανεκτά, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτά τα ανεξέλεγκτα μεταναστευτικά κύματα 
τα οποία αναγκαστήκαμε να αντιμετωπίσουμε το 2015»,40 ενώ ο επικεφαλής του ΥΜΑ 
δήλωσε ότι η Ελλάδα «δεν αποτελεί πλέον πύλη προς την ευρωπαϊκή ήπειρο».41 Η 

                                                 
32 The Guardian, Greece lets boat packed with Afghan refugees dock after four days at sea, 2 Νοεμβρίου 2021, διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα: https://www.theguardian.com/world/2021/oct/31/greece-lets-boat-packed-with-afghan-refugees-dock-
after-four-days-at-sea (στα αγγλικά) 
33 ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ν. Μηταράκης: Προσπάθεια επιστροφής υπηκόων Πακιστάν-Μπαγκλαντές που επέβαιναν στο πλοίο με 
τουρκική σημαία, 1 Νοεμβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.amna.gr/home/article/597369/N-Mitarakis-
Prospatheia-epistrofis-upikoon-Pakistan-Mpagklantes-pou-epebainan-sto-ploio-me-tourkiki-simaia   
34 Δελτίο Τύπου, 7 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-
announcements/item/1823-aitisi-akyrosis-kata-tis-apofasis-me-tin-opoia-i-tourkia-xaraktiristike-asfalis-triti-xora  
35 Δανάη Γραφάκου, ERT News, ηχητική συνέντευξη, 13 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3aLuyAo  
36 Ν 4825/2021, ΦΕΚ 157/Α/4-9-2021 
37 Για λεπτομερή σχολιασμό αυτού του νόμου, βλ. τη νομική ανάλυση των Refugee Support Aegean, Ελληνικό Συμβούλιο για 
του Πρόσφυγες, HIAS και Danish Refugee Council, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3EifA1F  
38 Ψηφιακή εφημερίδα Reporter, Βούτσης: Ο Μητσοτάκης θυμίζει… Σαλβίνι ως προς το προσφυγικό , 03 Σεπτεμβρίου 2021, 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3m2DLeh  
39 Δήλωση της Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Dunja Mijatović, Greece's Parliament 
should align the deportations and return bill with human rights standards, 03 Σεπτεμβρίου 2021, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 
https://bit.ly/3G0EzYW (στα αγγλικά). 
40 E-Kathimerini, Μητσοτάκης: Δεν μπαίνουμε σε κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία, 30 Σεπτεμβρίου 2021, διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα: https://www.kathimerini.gr/politics/foreign-policy/561518719/mitsotakis-den-mpainoyme-se-koyrsa-
exoplismon-me-tin-toyrkia-pentaetis-i-epektasi-tis-symfonias-me-ipa/   
41 ΑΠΕ-MΠΕ, Ν. Μηταράκης: Η χώρα μας δεν είναι πλέον πύλη εισόδου για την ευρωπαϊκή ήπειρο, 03 Σεπτεμβρίου 2021, 

https://www.theguardian.com/world/2021/oct/31/greece-lets-boat-packed-with-afghan-refugees-dock-after-four-days-at-sea
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/31/greece-lets-boat-packed-with-afghan-refugees-dock-after-four-days-at-sea
https://www.amna.gr/home/article/597369/N-Mitarakis-Prospatheia-epistrofis-upikoon-Pakistan-Mpagklantes-pou-epebainan-sto-ploio-me-tourkiki-simaia
https://www.amna.gr/home/article/597369/N-Mitarakis-Prospatheia-epistrofis-upikoon-Pakistan-Mpagklantes-pou-epebainan-sto-ploio-me-tourkiki-simaia
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1823-aitisi-akyrosis-kata-tis-apofasis-me-tin-opoia-i-tourkia-xaraktiristike-asfalis-triti-xora
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1823-aitisi-akyrosis-kata-tis-apofasis-me-tin-opoia-i-tourkia-xaraktiristike-asfalis-triti-xora
https://bit.ly/3aLuyAo
https://bit.ly/3EifA1F
https://bit.ly/3m2DLeh
https://bit.ly/3G0EzYW
https://www.kathimerini.gr/politics/foreign-policy/561518719/mitsotakis-den-mpainoyme-se-koyrsa-exoplismon-me-tin-toyrkia-pentaetis-i-epektasi-tis-symfonias-me-ipa/
https://www.kathimerini.gr/politics/foreign-policy/561518719/mitsotakis-den-mpainoyme-se-koyrsa-exoplismon-me-tin-toyrkia-pentaetis-i-epektasi-tis-symfonias-me-ipa/
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Υφυπουργός αρμόδια για την Ένταξη, Σοφία Βούλτεψη, δήλωσε στο Κοινοβούλιο ότι 
«η χώρα δεν μπορεί να δεχθεί νέες άτακτες ροές».42 Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα 
ΜΜΕ, η Ελλάδα ετοιμάζεται να αποτρέψει την άφιξη ενός εκατομμυρίου Αφγανών 
αιτούντων άσυλο οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.43  
 
Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και Ευρωπαίοι 
πολιτικοί υποστηρίζουν ανοιχτά τη στάση της Ελλάδας, μια σιωπηρή ενθάρρυνση 
των σκληρών συνοριακών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των παράνομων 
επαναπροωθήσεων. Η Αυστριακή Υπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα και το Σύνταγμα, 
Karoline Edtstadler, μετά από συνάντηση που είχε με την ελληνική κυβέρνηση, 
δήλωσε ότι «θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι εγγυητής για τα σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».44 Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, Gerald Darmanin, έκανε λόγο για 
«πλήρη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της ελληνικής κυβέρνησης στην 
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, και με αυτόν τον τρόπο […] οι 
Έλληνες όχι μόνο προστατεύουν τα σύνορά τους, αλλά προστατεύουν ολόκληρη την 
Ευρώπη».45 
 
Στην έκτακτη σύσκεψη των ηγετών της G20 σχετικά με το Αφγανιστάν, που 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 12 Οκτωβρίου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δε θα επέτρεπε νέα εισροή προσφύγων από 
το Αφγανιστάν, η οποία θα είχε επιπτώσεις και στην Τουρκία και στις ευρωπαϊκές 
χώρες.46, 47 
 
Οι ΜΚΟ στην Ελλάδα έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες ότι οι τρέχουσες 
προετοιμασίες για τη διαχείριση των πιθανών συνεπειών της κρίσης στο Αφγανιστάν 
δείχνουν να εστιάζονται αποκλειστικά σε αποτρεπτικούς μηχανισμούς, και έχουν 
παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση «να επανεξετάσει την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση ως προς τους πολίτες του Αφγανιστάν, καθώς και ως προς τους πολίτες 
άλλων εθνικοτήτων».48 
 
Σε μια θετική εξέλιξη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
υποδέχθηκε συμβολικά στο Προεδρικό Μέγαρο σχεδόν σαράντα βουλεύτριες, 
γυναίκες δικηγόρους και δικαστές από το Αφγανιστάν, οι οποίες διέφυγαν από τη 

                                                 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3peDNl6  
42 ΑΠΕ-MΠΕ, Σ. Βούλτεψη: Η χώρα δεν μπορεί να δεχθεί νέες άτακτες ροές, 03 Σεπτεμβρίου 2021, διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα: https://bit.ly/2XpUZbI  
43 Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Ο τρεις δράσεις της κυβέρνησης για να εμποδίσει το κύμα απόβασης από ένα εκατομμύριο 
μετανάστες, εφημερίδα Παραπολιτικά, 13 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3nd9gBH  
44 ΑΠΕ-MΠΕ, Μ. Βαρβιτσιώτης: Η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της 
εσωτερικής και της ευρωπαϊκής μας πολιτικής, 08 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://www.amna.gr/mobile/articleen/591589/M-Barbitsiotis-I-asfaleia-ton-exoterikon-sunoron-tis-EE--up-arithmon-ena-
proteraiotita-tis-esoterikis-kai-tis-europaikis-mas-politikis  
45 ΑΠΕ-MΠΕ, Συνάντηση Μηταράκη-Νταρμανέν: Oι Έλληνες όχι μόνο προστατεύουν τα σύνορά τους αλλά προστατεύουν 
ολόκληρη την Ευρώπη, 13 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://www.amna.gr/home/article/592223/Sunantisi-Mitaraki-Ntarmanen-Oi-Ellines-ochi-mono-prostateuoun-ta-sunora-
tous-alla-prostateuoun-olokliri-tin-Europi  
46 ΑΠΕ-MΠΕ, Ερντογάν: Η Τουρκία δεν μπορεί να επιτρέψει νέο κύμα μεταναστών από το Αφγανιστάν, 12 Οκτωβρίου 2021, 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3lCljsq 
47 Aljazeera, G20 agrees aid to avert Afghanistan humanitarian crisis, 13 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://bit.ly/3p6kuKR (στα αγγλικά). 
48 Βλ. Κοινή Δήλωση Αφγανιστάν: απαραίτητη η δημιουργία ασφαλών διαδρομών για τους πρόσφυγες, 30 Αυγούστου 2021, 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1795-afganistan-aparaititi-i-
dimiourgia-asfalon-diadromon-gia-tous-prosfyges. Βλ. επίσης Joint Statement: Current Priorities for an EU Response to the 
Situation in Afghanistan, 25 Αυγούστου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3iZOYu5 (στα αγγλικά)  

https://bit.ly/3peDNl6
https://bit.ly/2XpUZbI
https://bit.ly/3nd9gBH
https://www.amna.gr/mobile/articleen/591589/M-Barbitsiotis-I-asfaleia-ton-exoterikon-sunoron-tis-EE--up-arithmon-ena-proteraiotita-tis-esoterikis-kai-tis-europaikis-mas-politikis
https://www.amna.gr/mobile/articleen/591589/M-Barbitsiotis-I-asfaleia-ton-exoterikon-sunoron-tis-EE--up-arithmon-ena-proteraiotita-tis-esoterikis-kai-tis-europaikis-mas-politikis
https://www.amna.gr/home/article/592223/Sunantisi-Mitaraki-Ntarmanen-Oi-Ellines-ochi-mono-prostateuoun-ta-sunora-tous-alla-prostateuoun-olokliri-tin-Europi
https://www.amna.gr/home/article/592223/Sunantisi-Mitaraki-Ntarmanen-Oi-Ellines-ochi-mono-prostateuoun-ta-sunora-tous-alla-prostateuoun-olokliri-tin-Europi
https://bit.ly/3lCljsq
https://bit.ly/3p6kuKR
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1795-afganistan-aparaititi-i-dimiourgia-asfalon-diadromon-gia-tous-prosfyges
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1795-afganistan-aparaititi-i-dimiourgia-asfalon-diadromon-gia-tous-prosfyges
https://bit.ly/3iZOYu5
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χώρα τους και αναμένουν μετεγκατάσταση από την Ελλάδα, κυρίως στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.49  
 
 
 

 
 
 
 

Ευρωπαϊκές εξελίξεις 
 
Ενημέρωση σχετικά με τη μετεγκατάσταση 
Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα νεότερο σχετικά με την επέκταση του 
προγράμματος εθελούσιας μετεγκατάστασης για ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά που 
έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους (ΑΑ), το οποίο ολοκληρώνεται στα τέλη 
Οκτωβρίου. Οι προσπάθειες της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στη μετεγκατάσταση 549 ΑΑ μέσα στις 
λίγες εβδομάδες που απομένουν.50 Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στατιστικά 
                                                 
49 ΑΠΕ-MΠΕ, Υποδοχή Αφγανών γυναικών στο Προεδρικό Μέγαρο, 12 Οκτωβρίου, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://www.amna.gr/home/videos/592506/Ypodochi-Afganon-gunaikon-sto-Proedriko-Megarorn. Βλ. επίσης εφημερίδα 
Καθημερινή, «Δεν εγκαταλείπουμε καμία γυναίκα», το μήνυμα της ΠτΔ, 13 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://bit.ly/3AXC9X2  
50 Ψηφιακή εφημερίδα Protagon, Ξεπέρασαν τα 1.000 τα ασυνόδευτα παιδιά που μετεγκαταστάθηκαν σε άλλες χώρες, 28 
Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3plaaOT  

«Εδώ στη Σάμο δεν έχω πάει σχολείο από τότε που φτάσαμε, το 2019. Στον παλιό 

καταυλισμό υπήρχαν περίπου 8.000 άτομα και οι συνθήκες ήταν πολύ άσχημες. Δεν 

μπορούσες να κοιμηθείς, δεν μπορούσες να ζήσεις κανονικά, υπήρχε πολύ μεγάλη 

πίεση, δεν μπορούσες να επιβιώσεις. Πώς να σκεφτείς για σχολείο; Αδύνατο.  

Είμαι 16 ετών τώρα και στον καινούργιο καταυλισμό κάθομαι στο κοντέινερ μας ή 

πηγαίνω να φέρω φαγητό για την οικογένεια, ή περπατάω εδώ κι εκεί, δεν κάνω 

τίποτα το ιδιαίτερο. 

Οι συνθήκες διαβίωσης στον νέο καταυλισμό είναι πολύ καλύτερες, τα κοντέινερ 

είναι καινούργια, καλύτερα, και καθαρίζονται πιο εύκολα απ’ ό,τι μια σκηνή. Επίσης, 

υπάρχει και παιδική χαρά, είτε για να παίξουν τα παιδιά είτε για να περπατήσουν οι 

ενήλικες. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και ορισμένα αρνητικά, όπως για 

παράδειγμα ότι το φαγητό δεν είναι καθόλου καλό και μερικές φορές δεν μπορώ καν 

να το φάω. Επίσης, πρέπει να πληρώσει κανείς 3,20 ευρώ για το λεωφορείο κάθε 

φορά που πρέπει να πάει στην πόλη για να αγοράσει κάτι, και αυτά είναι πολλά 

χρήματα μόνο για τη μετακίνηση των ανθρώπων. 

Άλλο ένα πράγμα που με κάνει να νιώθω άσχημα είναι ο αυστηρός έλεγχος εισόδου-

εξόδου στον καταυλισμό. Έχει μεγάλη αναμονή. Και φαίνεται άσχημο να ανοίγεις την 

τσάντα σου μπροστά σ’ όλους και να βλέπουν οι άλλοι τι έχεις αγοράσει από την 

πόλη, τι έχεις μέσα στην τσάντα σου κλπ. Τώρα που είμαστε αναγνωρισμένοι 

πρόσφυγες, αυτό που θα πρότεινα στις αρχές είναι να βελτιώσουν τη διαδικασία 

ώστε να μη χρειάζεται τόσος καιρός ώσπου να πάρουν οι άνθρωποι τα χαρτιά τους». 

*Αμάρ, αγόρι 16 ετών από τη Συρία,  

που διαμένει στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη Σάμο  

 

https://www.amna.gr/home/videos/592506/Ypodochi-Afganon-gunaikon-sto-Proedriko-Megarorn
https://bit.ly/3AXC9X2
https://bit.ly/3plaaOT
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στοιχεία που δημοσίευσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ),51 συνολικά 
1.047 Ασυνόδευτα Παιδιά (ΑΑ) –από τα 1.600 που ήταν ο στόχος– έχουν 
μετεγκατασταθεί από το 2020. Μεταξύ αυτών που μετεγκαταστάθηκαν, το 93% ήταν 
αγόρια και το 7% κορίτσια, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να είναι τα Κράτη Μέλη που 
υποδέχθηκαν τα περισσότερα παιδιά, ακολουθούμενες από την Πορτογαλία και τη 
Φινλανδία.52  
 
Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος εθελούσιας μετεγκατάστασης, 3.416 μέλη 
ευάλωτων οικογενειών με παιδιά, δικαιούχοι και αιτούντες διεθνούς προστασίας 
έχουν μετεγκατασταθεί από το 2020, κυρίως στη Γερμανία και στη Γαλλία.53 Ειδικά 
όσον αφορά τη μετεγκατάσταση ευάλωτων οικογενειών, το ΕΣΠ γίνεται συχνά 
αποδέκτης παραπόνων εκ μέρους των δικαιούχων για δυσκολίες στην εξεύρεση 
πληροφοριών ως προς την πρόσβαση στη διαδικασία μετεγκατάστασης και τις 
προϋποθέσεις της.54 Η πλειονότητα των μετεγκατεστημένων είναι αφγανικής 
καταγωγής (56%) και ακολουθούν οι Σύριοι (24%).55 
 
Μια δήλωση στα τέλη Σεπτεμβρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών για τα 
Παιδιά (ENOC) πήρε σθεναρά θέση ενάντια στις πολιτικές, τους νόμους και τις 
πρακτικές Κρατών Μελών της ΕΕ που παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών, 
ιδίως στο πλαίσιο της μετανάστευσης.56 Ανάμεσα στις 12 συστάσεις προς τα Κράτη 
Μέλη της ΕΕ είναι και οι εξής: 

 Στα παιδιά, είτε αυτά είναι ασυνόδευτα είτε συνοδευόμενα είτε χωρισμένα από τις 
οικογένειές τους, δε θα πρέπει ποτέ μια χώρα να αρνείται την είσοδο, σύμφωνα με 
τις υποχρεώσεις μη επαναπροώθησης,  

 Όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν εγγυημένη απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
διαδικασίες ασύλου και συνθήκες υποδοχής φιλικές προς τα παιδιά και κατάλληλες 
για την ηλικία τους και 

 Η θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου σταθερού και βιώσιμου μηχανισμού κατανομής 
για παιδιά που είναι συνοδευόμενα, ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τις οικογένειές 
τους σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της 
μεταρρύθμισης του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» και του νέου Συμφώνου της ΕΕ για 
τη Μετανάστευση και το Άσυλο. 

 
 

Ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά χωρισμένα 
από τις οικογένειές τους 
 

Με βάση τα στοιχεία 15ης Οκτωβρίου 2021, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι βρίσκονται 
3.148 ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά χωρισμένα από τις οικογένειές τους (ΑΑ), το 92% 
των οποίων είναι αγόρια, το 8% κορίτσια και το 9,1% παιδιά κάτω των 14 ετών. Η 

                                                 
51 ΔΟΜ, Voluntary Scheme for the relocation from Greece to other EU countries, 19 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα: https://greece.iom.int/sites/greece/files/211019.pdf (στα αγγλικά) 
52 Στο ίδιο. 
53 Στο ίδιο.  
54 Πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τους δικηγόρους πεδίου του ΕΣΠ στη Θεσσαλονίκη. Οι αιτούντες άσυλο και 
πρόσφυγες χαρακτηρίζουν τη διαδικασία μετεγκατάστασης ως «θολή». 
55 Στο ίδιο. 
56 ENOC Position Statement on “Violations of the Human Rights of Children on the Move in the context of pushbacks,” το 
οποίο υιοθετήθηκε στην 25η Γενική Συνέλευση του ENOC στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://enoc.eu/?p=4154  

https://greece.iom.int/sites/greece/files/211019.pdf
https://enoc.eu/?p=4154
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πλειονότητα των ΑΑ στην Ελλάδα προέρχεται από το Αφγανιστάν (29%), το 
Πακιστάν (23%) και τη Συρία (12%), ενώ το 36% προέρχεται από άλλες χώρες.57 

 
Δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά χωρισμένα από τις οικογένειές 
τους:58  
 

# ΑΑ σε δομές 
μακροπρόθεσμης 
φιλοξενίας 
(Ξενώνες/ΥΑΔ)  

# ΑΑ σε Κέντρα 
Μετεγκατάστασης 

# ΑΑ σε 
«Ασφαλείς 
Ζώνες»  

# ΑΑ 
σε 
ΚΥΤ  

# ΑΑ σε 
ανοιχτές δομές 
προσωρινής 
φιλοξενίας 
(καταυλισμούς) 

# ΑΑ υπό 
προστατευτική 
φύλαξη/κράτηση 

1.747 (1.484 σε 
Ξενώνες / 263 

σε ΥΑΔ) 

76 238 68 30 1259 

 
Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι κανένα παιδί δεν αναφερόταν ότι βρίσκεται 
υπό προστατευτική φύλαξη/κράτηση σύμφωνα με τις τελευταίες κυβερνητικές 
στατιστικές, ωστόσο το ΕΣΠ εντόπισε 12 ασυνόδευτα παιδιά υπό κράτηση 2 
εβδομάδες αργότερα. Κανένα παιδί δεν αναφέρεται ότι ζει σε επισφαλείς συνθήκες 
στέγασης.  
 
Τα ξενοδοχεία για ΑΑ και οι ασφαλείς ζώνες που διαχειριζόταν μέχρι πρόσφατα ο 
ΔΟΜ τελικά κλείνουν.60 Ένα νέο υπνωτήριο για άστεγα παιδιά θα ανοίξει στην Αθήνα, 
υπό τη διεύθυνση της METAδρασης. Θα μπορεί να φιλοξενήσει 60 παιδιά για 3 μήνες, 
ώσπου να τοποθετηθούν σε μακροχρόνια δομή φιλοξενίας για παιδιά.61 
 
Στον Τύπο αναφέρεται ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να καταργήσει την Ειδική 
Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΕΓΠΑΑ), μόλις 18 μήνες μετά την 
ίδρυσή της, και ότι οι αρμοδιότητες της ΕΓΠΑΑ πρόκειται να μεταφερθούν σε άλλο 
υπουργείο.62 Σύμφωνα με πληροφορίες, η ευθύνη για τα ΑΑ θα μεταβιβαστεί στη 
γενική διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό την Υφυπουργό 
Σοφία Βούλτεψη.  
 
 

Τα ασυνόδευτα παιδιά μένουν ξανά χωρίς επιτρόπους 
Από την 1η Σεπτεμβρίου, ασυνόδευτα παιδιά έμειναν και πάλι χωρίς εκπροσώπηση, 
καθώς ολοκληρώθηκε το προσωρινό πρόγραμμα επιτροπείας που είχε υλοποιήσει η 
METAδραση63 και το επίσημο κρατικό σύστημα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να 

                                                 
57 ΕΚΚΑ, Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (ΑΑ) στην Ελλάδα, 15 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 
https://www.ekka.org.gr/images/STATISTIKA/GR_EKKA_Dashboard_20211015.pdf  
58 Βάσει των στατιστικών του EKKA, στο ίδιο.  
59 Οι στατιστικές του EKKA από 15 Οκτωβρίου 2021 δεν αναφέρονται σε παιδιά υπό κράτηση. Οι σχετικές πληροφορίες 
παρασχέθηκαν στο ΕΣΠ από δικηγόρους πεδίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και αναφέρονται στην κατάσταση που 
επικρατούσε στις 28 Οκτωβρίου 2021 μόνο στην Αμυγδαλέζα (10 ΑΑ) και στη Θεσσαλονίκη (2 ΑΑ). 
60 Το τελευταίο ξενοδοχείο έκλεισε στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ επίκειται να κλείσουν ορισμένες ασφαλείς ζώνες. 
Πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον ΔΟΜ στην Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Παιδιών στη Βόρεια Ελλάδα 
στις 09 Σεπτεμβρίου 2021.  
61 I-Efimerida, Ο Τζέφρι Πάιατ στο πρώτο υπνωτήριο για άστεγους ανήλικους στην Αθήνα – «Έχω μεγάλο σεβασμό γι’ αυτό 
που κάνετε», 29 Σεπτεμβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/30Knana  
62 Δημήτρης Αγγελίδης, εφημερίδα Efsyn, Προς κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, 13 Οκτωβρίου 
2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/314421_pros-katargisi-tis-eidikis-grammateias-
asynodeyton-anilikon  
63 Δελτίο Τύπου ΜΚΟ METAδραση, Χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά μένουν εκτός πλαισίου εκπροσώπησης, 15 Σεπτεμβρίου 
2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3rrfjX5  

https://www.ekka.org.gr/images/STATISTIKA/GR_EKKA_Dashboard_20211015.pdf
https://bit.ly/30Knana
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/314421_pros-katargisi-tis-eidikis-grammateias-asynodeyton-anilikon
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/314421_pros-katargisi-tis-eidikis-grammateias-asynodeyton-anilikon
https://bit.ly/3rrfjX5
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λειτουργεί, τρία χρόνια μετά τη σχετική πρόβλεψη.64 Η έλλειψη ενός βιώσιμου 
συστήματος επιτροπείας δημιουργεί τρομακτικά κενά προστασίας για τα παιδιά που 
μετακινούνται, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες διαπίστωσης ανηλικότητας, την 
πρόσβαση στο άσυλο,65 τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης, την εκπαίδευση 
και άλλες υπηρεσίες, ή την ορθή αξιολόγηση των βέλτιστων συμφερόντων τους.  
 
Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε μια νέα συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και 
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία παιδιά ηλικίας 
16 ετών που διαμένουν σε δομές φροντίδας ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των 
ασυνόδευτων παιδιών, μπορούν να εργάζονται σε ξενοδοχεία66 υπό αδιευκρίνιστες 
συνθήκες προστασίας των συμφερόντων τους. Η πολιτική αυτή εγείρει ανησυχίες 
σχετικά με το ποιος θα μεριμνά για τα εργαζόμενα ασυνόδευτα παιδιά και θα 
διασφαλίζει ότι δε θα πέσουν θύματα εκμετάλλευσης, καθώς η προσωρινή 
επιτροπεία που έχει ανατεθεί σε εισαγγελείς στην πράξη δεν αφήνει περιθώρια για 
την οικοδόμηση προσωπικής σχέσης με το παιδί.  
 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση για παιδιά πρόσφυγες και αιτούντα άσυλο 
Μέχρι στιγμής, το τρέχον σχολικό έτος χαρακτηρίζεται από βελτιώσεις σε σχέση με 
το περυσινό, κατά τη διάρκεια του οποίου η πλειονότητα των παιδιών προσφύγων 
και αιτούντων άσυλο αποκλείστηκαν από την εκπαίδευση.67 Ωστόσο, δύο εβδομάδες 
μετά την έναρξη του σχολικού έτους, τα παιδιά σε 16 δομές δεν πήγαιναν στο 
σχολείο,68 ενώ εξακολουθούν να αναφέρονται και άλλα προβλήματα: 
 Στην Ήπειρο υπάρχουν ζητήματα μεταφοράς, καθώς οι δομές (Αγία Ελένη, 

Φιλιππιάδα) απέχουν πολύ από τα σχολεία και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης 
Προσφύγων (ΣΕΠ) δεν είχαν διοριστεί ακόμη έως τις 4 Οκτωβρίου.69 

 Στην κεντρική Μακεδονία, χαμηλά ποσοστά σχολικών εγγραφών 
καταγράφονται στη Νέα Καβάλα και στις κοντινές περιοχές Κιλκίς, 
Αξιούπολη, Πολύκαστρο. Πέντε σύλλογοι γονέων από την περιοχή 
δημοσίευσαν επιστολή70 όπου εκφράζουν ανησυχίες για την ένταξη των 
μαθητών προσφύγων σε κανονικά σχολεία. Επιπλέον, ως τις 27 Σεπτεμβρίου 
δεν είχε οργανωθεί μεταφορά προς τα δημοτικά σχολεία και δεν είχαν 
διοριστεί εκπαιδευτικοί για τις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων 
(ΔΥΕΠ). Στη Βέροια, ο διοικητής του καταυλισμού δεν επέτρεψε στα παιδιά να 
εξέλθουν από τη δομή για να πάνε στο σχολείο λόγω αύξησης των 
κρουσμάτων COVID-19, παρόλο που τα σχολεία ήταν ανοιχτά και οι ντόπιοι 
μαθητές πήγαν σχολείο – ένα ζήτημα που είχε επιλυθεί ως τις 27 

                                                 
64 Με τον Ν 4554/2018. 
65 Συγκεκριμένα προβλήματα αναφέρθηκαν από την ΥΑ/ΟΗΕ στη Λέσβο και στη Σάμο όσον αφορά την εκπροσώπηση των 
παιδιών κατά τη διαδικασία ασύλου. Πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Παιδιών 
της Αθήνας στις 23 Σεπτεμβρίου 2021. 
66 Φωτεινή Λαμπρίδη, ηλεκτρονική Εφημερίδα Tvxs, Και τα ανήλικα προσφυγόπουλα εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία σε μια χώρα 
χωρίς Επιτροπεία, 17 Σεπτεμβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3aXLNyq  
67 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, βλ. ΕΣΠ/Save the Children International, Επιστροφή στο σχολείο; 
Τα παιδιά των προσφύγων στην Ελλάδα στερούνται το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-
media/reports/item/1808-back-to-school-refugee-children-in-greece-denied-right-to-education-thematic-report-on-refugee-
education-in-greece-by-greek-council-for-refugees-and-save-the-children-international  
68 Πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά τη σύσκεψη της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση στις 07 Οκτωβρίου 2021, 
επικαιροποιημένες έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2021. 
69 Πληροφορίες που παρασχέθηκαν στη συνεδρίαση του Child Rights Advocacy Network (CRAN) στις 04 Οκτωβρίου 2021. 
70 Ηλεκτρονική εφημερίδα Μαχητής, 28 Σεπτεμβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3vsR4HM  

https://bit.ly/3aXLNyq
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/reports/item/1808-back-to-school-refugee-children-in-greece-denied-right-to-education-thematic-report-on-refugee-education-in-greece-by-greek-council-for-refugees-and-save-the-children-international
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/reports/item/1808-back-to-school-refugee-children-in-greece-denied-right-to-education-thematic-report-on-refugee-education-in-greece-by-greek-council-for-refugees-and-save-the-children-international
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/reports/item/1808-back-to-school-refugee-children-in-greece-denied-right-to-education-thematic-report-on-refugee-education-in-greece-by-greek-council-for-refugees-and-save-the-children-international
https://bit.ly/3vsR4HM
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Σεπτεμβρίου.71 Στη δομή στο Κλειδί δεν είχε ακόμη διοριστεί ΣΕΠ στις 27 
Σεπτεμβρίου.72 

 Στην κεντρική Ελλάδα, ιδίως στα Οινόφυτα, την Ανδραβίδα, τη Μαλακάσα και 
τη Νέα Μαλακάσα, δεν έχουν προσληφθεί αρκετοί εκπαιδευτικοί, τα μισά 
παιδιά του δημοτικού σχολείου δεν έχουν πρόσβαση σε συνοδούς/μεταφορά,73 
υπάρχει έλλειψη θέσεων για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και σημειώνονται καθυστερήσεις στους σχολικούς εμβολιασμούς.74 

 Στα νησιά, ιδίως στη Σάμο, τα παιδιά του καταυλισμού έχουν εγγραφεί σε 
τάξεις των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), αλλά δεν 
παρακολουθούν μαθήματα ακόμη. Σύμφωνα με στοιχεία 4ης Οκτωβρίου, δεν 
παρέχεται ακόμη δωρεάν μεταφορά για τα παιδιά μεταξύ της νέας δομής και 
της πόλης στο Βαθύ.75 Στη Λέσβο, ως τις 7 Οκτωβρίου, εξακολουθούσε να 
αναζητείται χώρος έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του «χώρου 
εκπαίδευσης». Στην Κω και στη Λέρο οι πρόσφυγες μαθητές περιμένουν 
ακόμη δασκάλους76 και στη Λέρο ένας ΣΕΠ διορίστηκε μόλις στις 16 
Οκτωβρίου. 

  
 

ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ   
 
 

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη της: 

 Να εκδώσουν επειγόντως νέες οδηγίες για τους/τις υπηκόους του Αφγανιστάν 
που διατρέχουν κίνδυνο, αναγνωρίζοντας τη δραματική αλλαγή στην κατάσταση 
στη χώρα αυτή, ιδίως για τις γυναίκες, τα κορίτσια και τα ανήλικα και ενήλικα 
άτομα ΛΟΑΤΚΙ. 
 

 Να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση να 
χαρακτηριστεί η Τουρκία «ασφαλής τρίτη χώρα» για τους πρόσφυγες από το 
Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Σομαλία, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, και να 
καλέσουν την ελληνική κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση. 

 Να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης και την ετοιμότητα για 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περίπτωση αύξησης των αφίξεων από το 
Αφγανιστάν, με ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανότητα αύξησης του αριθμού των 
ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές 
τους. 

 Να συνεχιστούν οι μετεγκαταστάσεις και τα μεμονωμένα Κράτη Μέλη να 
προβούν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις βάσει ενός διευρυμένου προγράμματος 
της ΕΕ, έως ότου θεσπιστεί μόνιμος μηχανισμός μετεγκατάστασης, όπως 
προτείνεται στο νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.  

                                                 
71 Πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Υποομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση στη Βόρεια Ελλάδα στις 22 Σεπτεμβρίου 
2021 και επικαιροποιήθηκαν στις 04 Οκτωβρίου 2021. 
72 Πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά τη σύσκεψη της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση στις 07 Οκτωβρίου 2021.  
73 Πληροφορίες που παρασχέθηκαν στη συνεδρίαση του Child Rights Advocacy Network στις 04 Οκτωβρίου 2021. 
74 Πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά τη σύσκεψη της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση στις 07 Οκτωβρίου 2021. 
75 Πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Child Rights Advocacy Network στις 04 Οκτωβρίου 2021. Η 
μεταφορά με το διαθέσιμο λεωφορείο κοστίζει €1,60 ανά διαδρομή, ακόμη και για τους μαθητές. 
76 Καλλιόπη Βερβερόγλου, ΕΡΤ News, Σε αναμονή των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στις ΔΥΕΠ Κω και Λέρου, 16 
Σεπτεμβρίου 2021, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3jmpKWL  

https://bit.ly/3jmpKWL
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 Να διασφαλίσουν ότι οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα αντανακλώνται και θα 
ενσωματώνονται στην τελική εκδοχή του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση 
και το Άσυλο.  

 

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση:  

 Να ανακαλέσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Ιουνίου 2021 με την οποία η 
Τουρκία χαρακτηρίζεται «ασφαλής τρίτη χώρα» για τους πρόσφυγες.  

 Να εξαιρέσει άμεσα τα ΑΑ και τις ευάλωτες οικογένειες από το πεδίο εφαρμογής 
της ως άνω ΚΥΑ και να εξετάσει τα αιτήματά τους για διεθνή προστασία επί της 
ουσίας. 

 Να αντιμετωπίσει επειγόντως τη διακοπή της διανομής του οικονομικού 
βοηθήματος και την παύση των υπηρεσιών σίτισης, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
όλοι οι δικαιούχοι και τα ευάλωτα άτομα λαμβάνουν έγκαιρα βοήθεια.  

 Να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα επιτροπείας, όχι μόνο 
στα σύνορα της Ελλάδας αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, και να διασφαλίσει ότι 
δίνεται προτεραιότητα στο βέλτιστο συμφέρον κάθε παιδιού, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα ή το νομικό του καθεστώς. 

 Να εξασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά όλων 
των ηλικιών και εθνικοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ανεξάρτητα από το νομικό τους 
καθεστώς.  

 Να συνεχίσει και εντείνει τον διάλογο με άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να θεσπιστεί ένα σταθερό, μακροχρόνιο και 
βιώσιμο σύστημα μετεγκατάστασης παιδιών, τόσο των ασυνόδευτων όσο και 
εκείνων που συνοδεύονται από ευάλωτα μέλη της οικογένειάς τους. 

 Να διασφαλίσει ότι ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τόσο στις 
ανοιχτές όσο και στις κλειστές/ελεγχόμενες δομές, είναι μια μη 
διαπραγματεύσιμη πτυχή της ζωής του πληθυσμού που αιτείται άσυλο στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ περί των Συνθηκών Υποδοχής. 
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