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Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΑΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
ΧΩΡΑ- ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

(Χάρτης μαρκαρισμένες Σάμος, Λέσβος, Κως, Λέρος)
Logo & Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
Έργο «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για τις
διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών»
συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα με 10% και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 90%»
LOGO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
www.firstreception.gov.gr

Βρίσκεστε στην Ελλάδα
Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Φιλοξενείστε με ασφάλεια και σεβασμό σε Κέντρο Ταυτοποίησης της Ελληνικής
Αστυνομίας.
ΣΑΣ ΥΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠ΄ΟΨΙΝ
ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΕΔΩ

ΓΙΑΤΙ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ
Βρίσκεστε σε Κινητή Μονάδα Πρώτης Υποδοχής
γιατί εισήλθατε στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες.
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Μετά τον εντοπισμό σας από την ΕΛ.ΑΣ. ή το Λιμενικό Σώμα, υπάγεστε σε διαδικασίες
πρώτης υποδοχής από το προσωπικό της κινητής μονάδας στην οποία βρίσκεστε.
(Inner Pages)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης είναι αρμόδια για τη διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών και των
ανιθαγενών που εισέρχονται παρανόμως στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του έργου της, η Υ.Π.Υ. συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ύπατη
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)
καθώς και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής είναι υποχρεωτικές και περιλαμβάνουν :







Την παροχή έγκυρης ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας,
όπως προκύπτουν από τις διεθνείς συνθήκες και το ελληνικό δίκαιο,
Την εξακρίβωση της ταυτότητας και της υπηκοότητάς σας,
Την καταγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, διαδικασία η οποία
περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό της ηλικίας σε περιπτώσεις που
αμφισβητείται η αξιοπιστία των στοιχείων που δηλώνετε,
Τον ιατρικό έλεγχο και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
Την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρώτης υποδοχής, εκδίδεται διοικητική απόφαση για
την παραπομπή σας στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες:





Όσοι επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα διεθνούς προστασίας, παραπέμπεστε στην
Υπηρεσία Ασύλου,
Εάν διαπιστωθεί ότι ανήκετε σε ευάλωτη ομάδα, παραπέμπεστε σε φορέα
κοινωνικής στήριξης ή προστασίας,
Εάν εκδηλώσετε επιθυμία εθελούσιας επιστροφής στη χώρα σας, ενημερώνεται ο
Δ.Ο.Μ. ο οποίος μεριμνά για τις διαδικασίες επαναπατρισμού σας.
Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία.
Επιπλέον δυνατότητες:
 Πρόσβαση σε νομική συνδρομή για την υπόθεσή σας
 Πρόσβαση σε διερμηνεία κατά τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε
συνθήκες απόλυτης εμπιστευτικότητας,
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Επιπλέον ψυχοκοινωνική υποστήριξη εφόσον κριθεί απαραίτητο,
Ειδική φροντίδα για βρέφη και νήπια,
Παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής και ένδυσης, εφόσον κριθεί
απαραίτητο.

ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ανήκετε σε μία η περισσότερες από τις παρακάτω
ευάλωτες ομάδες :









Ασυνόδευτος ανήλικος,
Άτομο με αναπηρία,
Υπερήλικας,
Ασθενής πάσχων/πάσχουσα από ανίατο νόσημα,
Γυναίκα σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας,
Γονέας με επιμέλεια ανήλικου παιδιού,
Θύμα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης μορφής ψυχολογικής ,σωματικής ή
σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης,
Θύμα εμπορίας ανθρώπων (trafficking),
Θα παραπεμφθείτε σε αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης και
προστασίας.
Ειδικότερα, ο ασυνόδευτος ανήλικος τελεί υπό τη μέριμνα του Ελληνικού Κράτους,
με δικαίωμα παραμονής σε δομή φιλοξενίας μέχρι και την ενηλικίωσή του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ





Τηρείτε τις οδηγίες που σας δίνονται από το προσωπικό,
Απαγορεύεται κάθε άσκηση βίας, επιθετική ή προσβλητική συμπεριφορά,
Καλείστε να συνεργαστείτε με το προσωπικό και να απαντάτε με
ειλικρίνεια στις ερωτήσεις, και,
Διαχειρίζεστε με σεβασμό τους χώρους διαβίωσης του Κέντρου.
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