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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότεροι από 30.100 πρόσφυγες από την Ουκρανία έχουν φτάσει στην Ελλάδα.
Το κύριο σημείο εισόδου είναι μέσω των χερσαίων συνόρων με τη Βουλγαρία και
των διεθνών αερολιμένων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Για πολλούς, το ταξίδι
συνεχίζεται σε άλλα μέρη της Ελλάδας όπου έχουν φίλους και οικογένεια.
Τους πρόσφυγες από την Ουκρανία απασχολεί κυρίως η μακροχρόνια στέγαση, η
εύρεση εργασίας, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και η κάλυψη των
βασικών αναγκών τους, όπως τρόφιμα και φάρμακα. Πολλοί άφησαν πίσω τους
αγαπημένα τους πρόσωπα, βίωσαν τραυματικές εμπειρίες πριν έρθουν στην Ελλάδα
και χρειάζονται πλέον ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Καθώς η πλειοψηφία των
προσφύγων είναι γυναίκες και παιδιά, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει μέριμνα
ώστε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι εμπορίας ανθρώπων και η σεξουαλικής βίας.
Η ελληνικές Αρχές συντονίζουν την ανταπόκριση για τους πρόσφυγες από την
Ουκρανία. Οι οργανισμοί του ΟΗΕ, οι ΜΚΟ, οι τοπικές Αρχές, οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, οι εθελοντές και ο ιδιωτικός τομέας, όλοι παρέχουν
σημαντική στήριξη.
Μέχρι τις 19 Μαΐου, 13.400 Ουκρανοί είχαν λάβει προσωρινή προστασία στην
Ελλάδα και είχαν καταγραφεί συνολικά 15.306 αιτήσεις.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Υ.Α.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) στηρίζει τις Αρχές και βοηθά στο συντονισμό
των προσπαθειών των οργανισμών του ΟΗΕ, των ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών. Το Γραφείο ηγήθηκε μιας διυπηρεσιακής αξιολόγησης των αναγκών των Ουκρανών
προσφύγων και επίσης παρακολουθεί τακτικά την κατάσταση των προσφύγων κατά την άφιξή τους
στα σύνορα. Έτσι, βοηθά στην ενημέρωση των Αρχών και οργανισμών σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης των αναγκών των προσφύγων. Η Υ.Α. προτείνει επίσης λύσεις στις Αρχές, που θα
βοηθήσουν στην υλοποίηση της Προσωρινής Προστασίας και την παροχή βοήθειας. Το Γραφείο
παρέχει επίσης επιπλέον στήριξη συμπεριλαμβάνοντας Ουκρανούς και ρωσόφωνους διερμηνείς στα
τακτικά του προγράμματα για τους πρόσφυγες, ενισχύοντας την στήριξή του στις Αρχές σε καίριους
τομείς, όπως η προστασία των παιδιών, η πρόληψη της σεξουαλικής βίας και η επικοινωνία με τις
ουκρανικές κοινότητες. Η Υ.Α. στηρίζει επίσης τις οργανώσεις και τους εθελοντές της Ουκρανικής
κοινότητας στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες.
ΥΠΟΔΟΧΗ:
Στα σύνορα στη Βόρεια Ελλάδα, το προσωπικό
της Υ.Α. και οι διερμηνείς διευκολύνουν τις Αρχές
με την επικοινωνία και καταγραφή των στοιχείων
των νεοαφιχθέντων. Ενημερώνουν επίσης τους
πρόσφυγες σχετικά με τις διαδικασίες
προσωρινής προστασίας και ασύλου στην
Ελλάδα, καθώς και πού μπορούν να βρουν
βοήθεια και στέγαση. Στη Βόρεια Ελλάδα, η Υ.Α.
σε συνεργασία με τους δήμους, ΜΚΟ,
εθελοντικές ομάδες και τις ουκρανικές
κοινότητες, χαρτογραφεί τις υπηρεσίες και την
κάθε μορφή στήριξης που παρέχεται στους
πρόσφυγες. Οι Αρχές και οι οργανισμοί μπορούν
να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για
να κατευθύνουν τους ανθρώπους αναλόγως με
τη μορφή βοήθειας που χρειάζονται. Αυτόν το
μήνα, η Υ.Α., αναγνωρίζοντας τη στήριξη που
παρέχει ο δήμος Θεσσαλονίκης στα ευάλωτα
άτομα, δώρισε κουβέρτες, υπνόσακους,
στρώματα και 12.500 είδη προσωπικής υγιεινής
και εξοπλισμό για την προστασία από την
COVID-19.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η Υ.Α. ενίσχυσε τον Εθνικό Μηχανισμό
Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) – τον κρατικό
μηχανισμό που βοηθά τα ασυνόδευτα και
χωρισμένα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες. Η
Υ.Α. χρηματοδοτεί τρείς επιπλέον εργαζόμενους
που βρίσκονται στο βασικό σημείο εισόδου στα
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σύνορα όπου πραγματοποιούνται αφίξεις από
την Ουκρανία. Ο ΕΜΕΑ, μέσω των ΜΚΟ Arsis και
του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
εντοπίζει ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά, τα
μεταφέρει σε ασφαλή καταλύματα και
ενημερώνει τους Εισαγγελείς ώστε να
διασφαλιστεί η εκτίμηση βέλτιστου συμφέροντος
και οικογενειακών δεσμών. Η Υ.Α. απηύθυνε
επίσης στις Αρχές μια σειρά συστάσεων σχετικά
με την καταγραφή των χωρισμένων παιδιών για
παροχή προσωρινής προστασίας, οι οποίες και
εγκρίθηκαν.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
Η Υ.Α. συναντά τακτικά τις ουκρανικές κοινότητες
που βοηθούν τους νεοαφιχθέντες να βρουν
κατοικία, φαγητό και άλλες μορφές στήριξης. Με
αυτόν τον τρόπο, η Υ.Α. και οι υπόλοιπες
υπηρεσίες αφουγκράζονται τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και βοηθούν τις
Αρχές και άλλους φορείς να ανταποκριθούν
καλύτερα στις ανάγκες τους. Το Γραφείο στηρίζει
επίσης το έργο των προσφυγικών κοινοτήτων και
των εθελοντικών οργανώσεων παρέχοντάς τους
υπολογιστές και άλλο τεχνικό εξοπλισμό,
εκπαιδευτικά σεμινάρια, πληροφορίες και άλλου
είδους στήριξη. Το Μάιο, η Y.A. διέθεσε 13.000
τρόφιμα και άλλα είδη στις εθελοντικές
κοινότητες Ουκρανών στη Θεσσαλονίκη, για να τα
διανείμουν σε πρόσφυγες από την Ουκρανία.
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Για να διασφαλιστεί ότι οι πρόσφυγες έχουν
πρόσβαση σε χρήσιμες και αξιόπιστες
πληροφορίες και για να γνωρίζουν που μπορούν
να απευθυνθούν για βοήθεια, η Υ.Α. έχει
μεταφράσει τον ιστότοπό της HELP και τα
ενημερωτικά της φυλλάδια στα ουκρανικά και
έχει εμπλουτίσει το Mini-Lexicon Booklet της με
βασικές ελληνικές φράσεις στα ουκρανικά. Η
γραμμή βοήθειας της Υ.Α. έχει επίσης ενισχυθεί
με προσωπικό που μιλά ουκρανικά και ρώσικα,
ώστε να παρέχει πληροφορίες αλλά και να βοηθά
στον εντοπισμό περιπτώσεων που χρειάζονται
εξειδικευμένη βοήθεια.

Θεσσαλονίκη και διανέμει ενημερωτικά
φυλλάδια, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει
σχετικά με τον πολύ σημαντικό κίνδυνο που είναι
ιδιαίτερα εκτεθειμένος ο ουκρανικός πληθυσμός,
που αποτελείται κυρίως από γυναίκες και παιδιά.
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Η Υ.Α. επεκτείνει περαιτέρω το πρόγραμμά της
με τη ΜΚΟ Ε.Π.Α.Ψ.Υ. που προσφέρει
ψυχοκοινωνική στήριξη στους πρόσφυγες,
μεταξύ άλλων με την πρόσληψη ενός
ψυχοκοινωνικού λειτουργού από την ουκρανική
κοινότητα, ο οποίος θα παρέχει στους πρόσφυγες
βοήθεια και καθοδήγηση στη γλώσσα τους.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η Υ.Α. συνεργάζεται με το Υπουργείο Εργασίας,
την ΜΚΟ εταίρο A21 και τις ουκρανικές
κοινότητες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για
να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών
περιπτώσεων σεξουαλικής βίας και εμπορίας
ανθρώπων. Η Υ.Α., παρέχει εκπαιδευτικά
σεμινάρια στους εθελοντές σε Αθήνα και

Η Υ.Α. συνεργάζεται και κατευθύνει τις εταιρείες
από τον ιδιωτικό τομέα που ενδιαφέρονται να
στηρίξουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Αυτόν
τον μήνα, η Υ.Α. συνεργάστηκε με έναν πάροχο
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τη διανομή
5.000 καρτών SIM σε πρόσφυγες στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη.
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