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Τα  3  στάδια της εμπειρίας του πρόσφυγα: 

• το στάδιο πριν από τη φυγή, 

• το στάδιο της φυγής και 

• το στάδιο μετά τη φυγή. 

• Η πραγματικότητα του πρόσφυγα είναι ότι έχει βιώσει 

κακουχίες κατά τη διάρκεια των σταδίων πριν από τη 

φυγή και κατά το στάδιο της φυγής. Επίσης, θα 

εξακολουθήσει να έχει δυσκολίες στο στάδιο μετά τη 

φυγή. 
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Εμπειρίες πρόσφυγα: απώλεια του οικείου χώρου και των μέσων επιβίωσης, διακρίσεις,  διωγμοί, 
περιθωριοποίηση,  πόλεμος, βία, φυλάκιση, βασανιστήρια, βιασμός, θάνατος αγαπημένου προσώπου, 
χωρισμός από τα τέκνα και μέλη της οικογένειας, εξαφάνιση μελών της οικογένειας τα οποία εξακολουθούν 
ν' αγνοούνται. 

Όλες οδηγούν σε αισθήματα θλίψης και απώλειας.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε πως παρά το γεγονός ότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες 
έχουν τις ρίζες τους στις κοινωνικό-πολιτικές συγκυρίες οι οποίες τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν τις 
χώρες τους, οι δυσκολίες ενδέχεται να επιδεινωθούν με τη φυγή και κατά το στάδιο μετά τη φυγή.
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Κοινό σύστημα βασισμένο στην πλήρη και συνολική εφαρμογή της Σύμβασης για το καθεστώς των 
προσφύγων του 1951, στόχος του οποίου είναι να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωπιστική μεταχείριση των 
αιτούντων διεθνή προστασία, η εναρμόνιση των συστημάτων για το άσυλο και η μείωση των διαφορών 
μεταξύ κρατών μελών βάσει δεσμευτικής νομοθεσίας, καθώς και η ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας 
μεταξύ εθνικών αρχών για το άσυλο και την εξωτερική  διάσταση  του  ασύλου.

Στόχοι του ΚΕΣΑ είναι:

• Να διευκολύνει την πρόσβαση στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου  για όσους χρήζουν προστασίας
• Να συμβάλλει στη λήψη δικαιότερων και ταχύτερων αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση ασύλου  
• Να παρέχει εγγυήσεις σε όσους φοβούνται διώξεις και εγγυήσεις ότι δεν θα επιστρέψουν εκεί  όπου θα 

κινδύνευαν
• Να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες τόσο στα  πρόσωπα που ζητούν άσυλο όσο και σε εκείνα στα 

οποία χορηγείται διεθνής  προστασία στο εσωτερικό της Ε.Ε.
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Η επιχειρησιακή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου 
δημιουργεί τις συνθήκες προστασίας, που σημαίνει 
πραγμάτωση των δικαιωμάτων στο πεδίο, ήτοι:

• Φυσική ασφάλεια

• Νομική ασφάλεια

• Υλική ασφάλεια

• Ψυχοκοινωνική ασφάλεια



7

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) συστήνεται με το Ν.4375/2016  

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘’σχετικά με τις κοινές διαδικασίες 
για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)’’ διατάξεις για την 
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»

Η Υπηρεσία πρωτοσυστάθηκε το 2011 ως Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής με το Ν.3907/2011 στο πλαίσιο του 
Εθνικού  Σχεδίου  Δράσης  για  τη Διαχείριση  των  Μεταναστευτικών  Ροών  και  το Άσυλο. 



8

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) 

• Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) 

• Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

(UNHCR)

• Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM)

• Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα 

των κρατών-μελών της Ε.Ε.  (FRONTEX) 

• NORCAP (EEA GRANTS)
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1. Κεντρική Υπηρεσία με   8   Τμήματα
2. Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) με   5   Κλιμάκια: 

• Διοικητικής μέριμνας
• Ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας
• Ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
• Ενημέρωσης
• Εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας 

3.  Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής με   4   Κλιμάκια: 
• Διοικητικής μέριμνας
• Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
• Ενημέρωσης
• Εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας 

4.  Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας  με   4   Κλιμάκια (όπως Δομές Υποδοχής)
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1. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου, το οποίο συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2969/02-12-2015 ΚΥΑ 
και βρίσκεται σε χώρο εντός του στρατοπέδου ‘’Παραδέλλη’’ στη Μόρια Μυτιλήνης. 
2. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω, το οποίο συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2969/02-12-2015 ΚΥΑ και 
βρίσκεται στην Πυλί της Κω. 
3. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου, το οποίο συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2969/02-12-2015 ΚΥΑ 
και βρίσκεται στην περιοχή Λέπιδα Λέρου. 
4. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 6634/1-147524/08-01-
2016  ΚΥΑ και βρίσκεται  στο Βαθύ Σάμου. 
5. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 6634/1-147524/08-01-
2016 ΚΥΑ και βρίσκεται σε απόσταση επτά χλμ από την πόλη της Χίου (πρών εργοστάσιο ΒΙΑΛ).
6.  Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Ορεστιάδας, το οποίο συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ.  
11.1/1076/ 31-12-2012 ΚΥΑ και βρίσκεται  στη τοπική κοινότητα Φυλακίου της δημοτικής ενότητας 
Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας. 
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Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
έχει ως κύρια αποστολή:

• Tην αποτελεσματική διενέργεια των 
διαδικασιών υποδοχής και
ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων 
χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται 
στη χώρα χωρίς τις νόμιμες 
διατυπώσεις, μέσω των Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

• Tη σύσταση και λειτουργία Ανοιχτών 
Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας και 
Ανοιχτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής

Κοιτώνες
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Ιατρείο Πλυντήριο

ΚουζίναΕστιατόριο
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Ο Διοικητής του κέντρου ενημερώνεται από την κατά τόπο λιμενική αρχή την αρμόδια Αστυνομική Αρχή για 
την άφιξη πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο νησί (Μνημόνιο συνεργασίας με ΕΛ.ΑΣ.). 
Βασικές πληροφορίες:

Αριθμός νεοαφιχθέντων
Χώρες καταγωγής (κατά το δυνατόν)
Σύσταση πληθυσμιακής ομάδας (άντρες- γυναίκες- παιδιά)
Διάκριση περιπτώσεων εμφανούς ευαλωτότητας. Διαχωρισμός ασυνόδευτων ανηλίκων
Χρόνος μεταγωγής στο ΚΥΤ (κατόπιν συνεννόησης)

Ο Διοικητής ενημερώνει αρμοδίως το εμπλεκόμενο προσωπικό για την άφιξη και καθορίζει τις επιμέρους 
ενέργειες υποδοχής.
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Το Κλιμάκιο Ενημέρωσης διευθετεί τους Π.Τ.Χ. στο χώρο υποδοχής, και παράλληλα το Ιατρικό Κλιμάκιο 
προβαίνει σε έλεγχο για τυχόν περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας. Εφόσον αποκλειστεί 
αυτό το ενδεχόμενο και δεν έχει προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη για σίτιση ή νερό, το Κλιμάκιο 
Ενημέρωσης προβαίνει σε γενική ενημέρωση που περιλαμβάνει πληροφορίες όπως (άρθρο 7 του Ν. 4375):
• Που βρίσκονται γεωγραφικά
• Ποια η αποστολή της ΥΠΥΤ
• Τους λόγους για τους οποίους βρίσκονται στο ΚΥΤ 
• Το νομικό καθεστώς που τους διέπει
• Την δυνατότητα έκφρασης βούλησης υποβολής αιτήματος ασύλου
• Την δυνατότητα έκφρασης βούλησης εθελούσιας επιστροφής
• Τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης
• Τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΥΤ
Ακολούθως λαμβάνει χώρα ο σωματικός έλεγχος και ο έλεγχος αποσκευών από την ΕΛ.ΑΣ.



18Γενική ενημέρωση Καταγραφή Λήψη αποτυπωμάτων



19Ιατρικός Έλεγχος και Εμβολιασμός
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Οι Π.Τ.Χ. τοποθετούνται σε οικίσκους διαμονής, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων όπως:
• Ευαλωτότητα
• Ασυνόδευτοι ανήλικοι (ειδική κατηγορία ευαλωτότητας)
• Εθνοτική καταγωγή
• Οικογενειακή κατάσταση
• Φύλο
• Ηλικία    
• Τυχόν άλλα χαρακτηριστικά 

Πριν την τοποθέτηση σε οικίσκους ή αμέσως μετά την Καταγραφή
διανέμονται τα NFI’s (μη βρώσιμα είδη πρώτης ανάγκης) και ακολουθείται το πρόγραμμα σίτισης, με 
πρόβλεψη ειδικού διαιτολογίου για άτομα με ασθένειες όπως ο διαβήτης καθώς και για τα βρέφη. 



21Safe Zone στο ΚΥΤ Μόριας Λέσβου



22



23

Αρχές για τα ασυνόδευτα παιδιά  που πρέπει να διέπουν τη διαδικασία στο σύνολό της:

• Το συμφέρον του παιδιού, 
• Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, 
• Το δικαίωμα συμμετοχής των ανηλίκων στις διαδικασίες αποφάσεων που τα αφορούν, 
• Ο σεβασμός της πολιτισμικής ταυτότητας, 
• Η διερμηνεία, 
• Η αρχή της εμπιστευτικότητας, 
• Η ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, 
• Η διάρκεια διεκπεραίωσης, 
• Η ταχύτητα για άμεση λήψη αποφάσεων. 
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Διαδικασία για ασυνόδευτα

• Ενημέρωση του κατά τόπον αρμοδίου Εισαγγελέα Ανηλίκων 
ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός 
επίτροπος του ανηλίκου και προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες για το διορισμό επιτρόπου του ανηλίκου (άρθρο 
19, παρ. 1, του Π.Δ. 220/2007)

• Ενημέρωση Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΕΚΚΑ) για εξεύρεση θέσης φιλοξενίας σε  ανοιχτή δομή 
φιλοξενίας

• Παραπομπή για εξετάσεις σε νοσοκομειακή μονάδα 
(υποχρεωτικές προκειμένου για την εισαγωγή σε δομή 
φιλοξενίας)

• Ενημέρωση του ανηλίκου από το Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου 
και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για τη διαδικασία 
παραπομπής του σε δομή φιλοξενίας. 

• Συντονισμός με αρμόδιο φορέα για την ασφαλή συνοδεία 
του ανηλίκου από το ΚΥΤ στη δομή φιλοξενίας. 

ΥΠΥΤ & Εισαγγελία  

ΥΠΥΤ & ΕΚΚΑ 

ΥΠΥΤ & τριτοβάθμιος φορέας
υγείας

ΥΠΥΤ

ΥΠΥΤ   &  ΕΛ.ΑΣ.  ή πιστοποιημένος 
φορέας της κοινωνίας των πολιτών 

Φορέας/φορείς
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• Διαχείριση διαφορετικών εθνικών ομάδων

Εστίαση στις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ χωρών προέλευσης και χώρας υποδοχής

• Managing different national groups

Focusing on cultural differences between countries of origin and host countries

• Στοιχεία της ισλαμικής θρησκείας που ενυπάρχουν στην κοινωνική ζωή των μουσουλμάνων και συνιστούν 

διαφορετικότητα σε σχέση με το δυτικό πρότυπο ζωής

• Elements of Islamic religion that are inherent in the social life of Muslims and constitute diversity in 

relation to the Western model of life
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• Η θέση των γυναικών στον ισλαμικό κόσμο με ιδιαίτερη έμφαση στη καθημερινότητά τους

• The position of women in the Islamic world with particular emphasis on their everyday lives

• Διατροφικές συνήθειες

• Eating habits

• Συνοπτική παρουσίαση Ιράν, Αφγανιστάν, Πακιστάν

• Summary Iran, Afghanistan, Pakistan

• Συνοπτική παρουσίαση της μειονότητας των Γιαζίντι

• A summary of the Yaziditi minority
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• Συνοπτική παρουσίαση της Αραβικής Άνοιξης και της κατάστασης στη Συρία

• A summary of the Arab Spring and the situation in Syria

• Λεκτική και μη διαπολιτισμική επικοινωνία

• Verbal and non-intercultural communication

• Πρωτόκολλα διερμηνείας

• Interpreting protocols
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• Εισαγωγή στην δημιουργική επίλυση συγκρούσεων:

 Σύντομη εισαγωγή και οριοθέτηση του πλαισίου του εργαστηρίου.

 «Αναμένω το καλύτερο, προετοιμάζομαι για το χειρότερο»

 Στοιχεία επικοινωνιακών δεξιοτήτων

 Βασικές αρχές διαπραγματεύσεων 

 Παιχνίδι συγκρούσεων

 Εκφράζοντας τον θυμό (self reflection)

 Βασικές αρχές δημιουργικής επίλυσης συγκρούσεων

 Βασικό παιχνίδι επίλυσης συγκρούσεων.

 Αυτοανάλυση συναισθημάτων

 Τελικό self reflection.

 Φέρνοντας κακά νέα
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• Introduction to Creative Conflict Resolution:

 Brief introduction and delimitation of the laboratory frame.

 "I'm expecting the best, I'm getting ready for the worst"

 Communication skills

 Basic principles of negotiations

 Game of conflicts

 By expressing anger (self-reflection)

 Basic principles of creative conflict resolution

 Basic conflict resolution game.

 Self-analysis of emotions

 Final self - reflection.

 Bringing bad news
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• Συμμετοχική Αξιολόγηση 

• Participatory Assessment

• Αξιολόγηση σεμιναρίου, Συμπεράσματα

• Seminar Evaluation, Conclusions
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