ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΥΠΥΤ)

Βάσει των διατάξεων του Νόμου 4375/2016 που
τροποποιούν τον Νόμο 3907/2011, η νυν – ΥΠΥΤ (πρώην
ΥΠΥ ) έχει κύρια αποστολή της:
Α) την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών
υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών
(ΠΤΧ) ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα μας
χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις &
Β) την ίδρυση των Δομών φιλοξενίας
Αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Η Υπηρεσία θεματικά μιλώντας
είναι αρμόδια , για :

1. Το κομμάτι που αφορά στις διαδικασίες που υπόκεινται οι ΠΤΧ
2. Το κομμάτι που αφορά στις ίδιες τις Δομές Φιλοξενίας των ΠΤΧ







Α. Την πραγματοποίηση των
διαδικασιών καταγραφής,
ταυτοποίησης και εξακρίβωσης
των στοιχείων των ΠΤΧ
Β. Την ενημέρωση για τις
διαδικασίες διεθνούς ή άλλης
μορφής προστασίας , την
περαιτέρω παραπομπή τους σε
κατάλληλες δομές υποδοχής ή
προσωρινής φιλοξενίας (οι οποίες
αναλύονται παρακάτω) καθώς και
για τις διαδικασίες επιστροφής,
εθελούσιας ή μη
Γ. Τον ιατρικό έλεγχο και τον
εντοπισμό ευάλωτων κατά το νόμο
ατόμων





Α. Την ίδρυση, λειτουργία και
εποπτεία Κέντρων και Δομών για
την πραγματοποίηση των ως άνω
διαδικασιών
Β. Την ίδρυση, λειτουργία και
εποπτεία Ανοικτών Δομών
Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι
οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή
προστασία
Γ. Την ίδρυση, λειτουργία και
εποπτεία Ανοικτών Δομών
Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι
οποίοι είτε βρίσκονται σε
διαδικασία επιστροφής, απέλασης
ή επανεισδοχής ή τελούν υπό
καθεστώς αναβολής
απομάκρυνσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015 & 2016

Στην υλοποίηση των στόχων της ΥΠΥΤ συμβάλλουν οι
συνεργασίες με φορείς εθνικούς, διεθνείς, κρατικούς και
μη, όπως για παράδειγμα:
ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠ.ΕΞ
ΥΠ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
-ΕΛ. ΑΣ.
ΥΠ.ΑΜΥΝΑΣ
-ΣΤΡΑΤΟΣ
ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ. ΠΟΛ.
-ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ -Ε.Κ.Κ.Α.
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
-ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ- ΚΕΕΛΠΝΟ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.Υπ. ΑΣΥΛΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΜΚΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Φορείς της ΚτΠ
Εθελοντές
EASO
FRONTEX
Medin
EUROPOL
Praxis
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ
Arsis
Δ.Ο.Μ.
MSF
NORCAP (Norwegian
MdM
Refugee Council)
ACTION AID
DRC
SOLIDARITY
(Danish Refugee
...
Council)
(ενδεικτική λίστα)

Ενδο-ϋπηρεσιακά οι στόχοι της ΥΠΥΤ υλοποιούνται μέσω των 8
τμημάτων της, τα οποία βάσει των τροποποιήσεων του νέου
νόμου 4375 /2016 είναι :










1. ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ αποτελούμενο
από το α) Γραφείο ενημέρωσης και β) το Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας με
αρμοδιότητα την ενημέρωση , την παρακολούθηση και μελέτη των εξελίξεων στον τομέα του
ασύλου
2. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ με αρμοδιότητα την οργάνωση, συντονισμό και εποπτεία των
Περιφερειακών Κέντρων
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ με κύρια αρμοδιότητα τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού
της ΥΠΥΤ
4. ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ με αρμοδιότητα
τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων από ευρωπαϊκούς
ή άλλους πόρους
5. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για την υποστήριξη του συστήματος μηχανοργάνωσης της ΥΠΥΤ
6. ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ αποτελούμενο από
το α) γραφείο ανθρώπινου δυναμικού και β)το Γραφείο διοικητικής υποστήριξης
7. ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ για τη νομική υποστήριξη
8. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ με αρμοδιότητα τη μέριμνα των κτιριακών
εγκαταστάσεων στην κεντρική υπηρεσία και στα περιφερειακά Κέντρα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :
Το Νομικό πλαίσιο που αγκαλιάζει τις διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης περιλαμβάνει
την κατανόηση του εννοιολογικού πλαισίου της αξιοπρεπούς υποδοχής και τα βασικά
στοιχεία της προστασίας και της διασφάλισης των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των
υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων, καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποδοχής -με
έμφαση πάντα στην αρχή της εμπιστευτικότητας.

Διεθνές Δίκαιο
Σύμβαση του 1951 για το
καθεστώς τον
Προσφύγων και το
Πρωτόκολλο του 1967
Οι Συνθήκες της Γενεύης
το 1949 και τα
Συμπληρωματικά
Πρωτόκολλα του 1977

Ευρωπαϊκό/ Κοινοτικό
Δίκαιο
Οδηγία για τις Συνθήκες
Υποδοχής 2013/33/EU
Σχετικό Νομικό Πλαίσιο
της ΕΕ: το Κοινό
Ευρωπαϊκό Σύστημα
Ασύλου (CEAS)

Εθνικό Δίκαιο
Νόμος 3907/2011ίδρυση της Υ.Π.Υ.
Νόμος 4375/2016 –
ίδρυση της Υ.Π.Υ.Τ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ












Άφιξη νεοεισερχόμενων -καλωσόρισμα
Παροχή βασικών Πληροφοριών – ενημέρωση
(Πρόχειρος έλεγχος για κοινά μεταδιδόμενα (ψώρα- ψείρες) ή σοβαρά
ανίατα)
Καταγραφή προσωπικών στοιχείων
Εξακρίβωση Εθνικότητας και Εγγραφή στο EURODAC
Παραπομπή - έκδοση διοικητικών πράξεων ανά περίπτωση ΠΤΧ
Ιατρική και Ψυχοκοινωνική στήριξη
Παραπομπή- ευαλωτότητα
Τακτοποίηση στο χώρο διαμονής
Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης
Αναχώρηση ανά περίπτωση

Άφιξη νεοεισερχόμενων
 Καλωσόρισμα που περιλαμβάνει πληροφορίες για την

τοποθεσία, το χώρο φιλοξενίας, τις υπηρεσίες που
προσφέρονται στο Κέντρο
 Επεξήγηση του τι συνεπάγονται οι διαδικασίες
υποδοχής και ταυτοποίησης και τι μπορεί να
αναμένεται από την ακόλουθη διαδικασία (εγγραφή,
περιορισμός ελευθερίας, ιατρική εξέταση, στέγαση,
σίτιση, κλπ)

Ενημέρωση
 Πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη







κατάσταση , τα δικαιώματα & τις υποχρεώσεις των
ΠΤΧ μέσα στο Κέντρο
Την επιλογή ασύλου
Την επιλογή επιστροφής
Τις λοιπές πιθανότητες/ δυνατότητες
Πληροφορίες για τις ευάλωτες ομάδες
Ανταπόκριση σε οποιοδήποτε άλλο ερώτημα
προκύπτει
Ατομικές ενημερωτικές συνεδρίες μπορούν να
ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση των πρώτων
διαδικασιών υποδοχής

Καταγραφή προσωπικών δεδομένων –
συνέντευξη
 Καταχώρηση στη βάση δεδομένων –POL
 Παραπομπή, έκδοση της Διοικητικής ανά

περίπτωση πράξης

Εξακρίβωση Εθνικότητας
 Εξακρίβωση
 Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων για

καταχώρηση στο EURODAC (Πληροφοριακό
σύστημα σύγκρισης των δακτυλικών
αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο)
 Εγγραφή στο EURODAC
 Καθώς και στην εθνική βάση δεδομένων

Ιατρική και Ψυχοκοινωνική
στήριξη
 Διεξάγεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του

Υπουργείου Υγείας (Υπ. Αποφ. Υ1.Γ.Π.ΟΙΚ.92490, 14-102013, ΦΕΚ. 2745Β’) και περιλαμβάνει τον αναγκαίο ιατρικό
έλεγχο σε όλους τους υποκείμενους σε διαδικασία πρώτης
υποδοχής καθώς και ψυχοκοινωνική στήριξη σε όσους
χρειάζεται.
 Συμμετέχει στην διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας,
όπου αυτή χρειάζεται.
 Παραπέμπει σε δευτεροβάθμια περίθαλψη όσες
περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο και
 προτείνει στον Διοικητή του Κέντρου την παραπομπή
προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες σε αρμόδιο
κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή
προστασίας.

Ιατρική και Ψυχοκοινωνική
στήριξη
 Παραπομπή για παρακολούθηση

μεμονωμένων περιπτώσεων ή αναγκών
Δηλαδή, ειδική φροντίδα για τα άτομα με
ειδικές ανάγκες ή ευάλωτα άτομα
(συμπεριλαμβανομένων και των
ασυνόδευτων ανήλικων)

Ολοκλήρωση διαδικασιών υποδοχής
 Έκδοση εντολής περιορισμού ελευθερίας
 Παραπομπή για επόμενη διαδικασία σε περίπτωση






Ασυνόδευτων Ανηλίκων, άλλων ευάλωτων ατόμων
(Ε.Κ.Κ.Α., Εισαγγελέα)
Παραπομπή στην ΕΛ.ΑΣ. για περεταίρω διαχείριση
Ενημέρωση της Υπ. Ασύλου για τους αιτούντες Άσυλο
Ενημέρωση του Δ.Ο.Μ. για τους ενδιαφερόμενους για
εθελούσια επιστροφή
Προσωρινή φιλοξενία
Τακτοποίηση στο χώρο διαμονής
Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης
Τροφής , Ένδυσης
Κάλυψη τυχούσας άμεσης ανάγκης

