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ΘΕΜΑ: «Παροχή ανθρωπιστικής βοήθεια για τους Ουκρανούς εκτοπισθέντες» 
 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

 

όπως γνωρίζετε,  αποστολή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συνιστά ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τη μετανάστευση, τόσο σχετικά με τη 

νόμιμη είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική 

επικράτεια, όσο και σχετικά με την ταυτοποίηση και υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών που 

εισέρχονται στη Χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

εθνικής πολιτικής για τη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας και την 

παροχή προστασίας των αιτούντων και των ατόμων που διαπιστωμένα χρήζουν διεθνούς 

προστασίας, δηλαδή αναγνωρισμένων προσφύγων, δικαιούχων επικουρικής προστασίας και 

δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος.  

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της σχετικής μας επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας 

ενημερώνουμε δια της παρούσης ότι έχουμε αναλάβει την οργάνωση και συγκέντρωση 

σχετικών προσφορών, όπως αυτές θα αναλυθούν κατωτέρω, αναφορικά με την παροχή 

βοήθειας στους Ουκρανούς εκτοπισθέντες. Αναλυτικότερα,  στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου www.migration.gov.gr ,  στην κεντρική σελίδα, 

δεξιά στο πεδίο «Help Ukraine», υφίσταται πλέον πλατφόρμα ( 

www.migration.gov.gr/helpukraine ) στην οποία τα μέλη της Ένωσής σας δύνανται να 

υποβάλλουν τις υφιστάμενες από πλευράς τους  δυνατότητες προσφορών, αναφορικά με το 

μείζον ζήτημα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, σε είδη πρώτης ανάγκης, υπηρεσίες 

http://www.migration.gov.gr/
http://www.migration.gov.gr/helpukraine


στέγασης και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης  για τους Ουκρανούς εκτοπισθέντες. Στο πλαίσιο 

της οργανωμένης αυτής, συλλογικής προσπάθειας, παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε τα 

εν λόγω στοιχεία και link στο σύνολο των μελών της ΚΕΔΕ, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι 

για την επαρκή κάλυψη των σχετικών επικείμενων αναγκών. 

Επιπροσθέτως, θα παρακαλούσαμε, εφόσον το επιθυμείτε και εσείς, να συγκληθεί η 

Επιτροπή Προσφυγικού-Μεταναστευτικού και Κρίσεων της ΚΕΔΕ, με σκοπό την ανταλλαγή 

απόψεων, αλλά και την ενημέρωση των μελών σας για το στρατηγικό σχεδιασμό του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με το ανωτέρω ζήτημα. 

 

Σας ευχαριστώ θερμά.   

 
 
 
 

Με εκτίμηση, 
Ο Ειδικός Γραμματέας  

Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων 
Ευάγγελος-Απόστολος Κωνσταντίνου 
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