VULNERABILITY ASSESSMENT TEMPLATE THROUGH ASYLUM PROCEDURE
IN THE RICs IN THE GREEK ISLANDS
Labelling large and diverse groups of people as vulnerable can lead to fragmented
interventions which might ignore the changing nature of vulnerability over time.
To respond to the protection needs of displaced populations in asylum procedure in
the RICs of the Greek Islands, we must determine which vulnerable groups are in
need of humanitarian support and what can increase their vulnerabilities. By
understanding the specific vulnerabilities to multiple risks which result from detention
or movement restriction in the RICs we can determine a picture of needs and
appropriate prioritization of the most vulnerable in the context of asylum procedure.
The vulnerability assessment tool provides a structured way of measuring
individual’s vulnerability to continued instability protecting at the same time
individual’s sensitive health data according to GDPR.
The tool is designed for use by health care workers accustomed to interact directly
with refuges and migrants and training is required to ensure reliable application of
the tool.
The original tool was developed in 2017 by a scientific group of staff at KEELPNO
familiar with the needs and characteristics of the refuge population served at the
RICs and refuge centres, medical management, mental health problems as well as
with the management of the vulnerability categories as they are described by the law
4375/2016.
The tool was designed as a set of scales rating individual’s level of functioning
including the characteristics for every specific domain of impairment. Before
proceeding with the tool KEELPNO reviewed the tools elements with experts outside
KEELPNO. Key informants included physicians/health care workers from public
health and from Reception Identification Centres (RICs). These discussions resulted
in three modifications to the vulnerability assessment tool. The modified version was
put into use in August 2018.
The results are promising showing the tool has strong properties of reliability and
validity.
The tool is also accompanied by individual’s informed consent form on the way
his/her personal data are going to be processed.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ EYAΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΤ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ορισμός μεγάλων και διαφορετικών ομάδων ανθρώπων ως ευάλωτων μπορεί να
οδηγήσει σε κατακερματισμένες παρεμβάσεις οι οποίες ενδέχεται να αγνοήσουν την
μεταβαλλόμενη φύση της ευαλωτότητας με την πάροδο του χρόνου.
Για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες προστασίας των εκτοπισθέντων πληθυσμών
στη διαδικασία χορήγησης ασύλου στα ΚΥΤ των ελληνικών νησιών, πρέπει να
προσδιορίσουμε ποιες ευάλωτες ομάδες χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια και τι
μπορεί να αυξήσει την ευπάθειά τους. Με την κατανόηση των συγκεκριμένων
τρωτών σημείων από την έκθεση σε πολλαπλούς κινδύνους που προκύπτουν από
τις συνθήκες παραμονής και γεωγραφικού περιορισμού στα ΚΥΤ των νησιών του Β.
Αιγαίου, μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα των αναγκών και την κατάλληλη
ιεράρχηση των πιο ευάλωτων ατόμων στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής
αίτησης ασύλου.
Το εργαλείο αξιολόγησης της ευαλωτότητας παρέχει ένα δομημένο εκτίμησης της
ευπάθειας του ατόμου στις συνθήκες συνεχιζόμενης αστάθειας, προστατεύοντας
συγχρόνως τα ευαίσθητα δεδομένα υγείας του ατόμου σύμφωνα με το GDPR.
Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για χρήση από εργαζόμενους στην υγειονομική
περίθαλψη που είναι εξοικειωμένοι με πρόσφυγες και μετανάστες. Απαιτείται επίσης
εκπαίδευση για την εξασφάλιση αξιόπιστης εφαρμογής του εργαλείου.
Το αρχικό εργαλείο αναπτύχθηκε το 2017 από μια επιστημονική ομάδα στο
ΚΕΕΛΠΝΟ, εξοικειωμένη με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των
προσφύγων που εξυπηρετούνται στα ΚΥΤ και τα κέντρα προσφύγων, την ιατρική
διαχείριση, τα προβλήματα ψυχικής υγείας καθώς και με τη διαχείριση των
κατηγοριών ευαλωτότητας όπως περιγράφονται από το νόμο 4375/2016.
Το εργαλείο σχεδιάστηκε ως αξιολόγηση της ευαλωτότητας του ατόμου κατά
κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών για κάθε συγκεκριμένο τομέα
φυσικής ή ψυχικής ανεπάρκειας. Πριν προχωρήσουμε στην εφαρμογή του εργαλείου
το KEΕΛΠΝΟ συμβουλεύτηκε εμπειρογνώμονες. Οι κύριοι πληροφοριοδότες
συμπεριλάμβαναν τους γιατρούς/ εργαζόμενους στην υγεία από τη δημόσια υγεία
και από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ). Αυτές οι συζητήσεις
κατέληξαν σε τρεις τροποποιήσεις του εργαλείου εκτίμησης της ευαλωτότητας. Η
τροποποιημένη έκδοση τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2018.
Τα αποτελέσματα είναι ελπιδοφόρα δείχνοντας ότι το εργαλείο έχει ισχυρή αξιοπιστία
και εγκυρότητα.
Το εργαλείο συνοδεύεται επίσης από έντυπη συγκατάθεση του ατόμου σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο θα τύχουν διαχείρισης τα προσωπικά του δεδομένα.
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