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Είσοδος και διαμονή στα 
Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης



Όταν φτάσετε στη χώρα

Όταν εισέλθετε στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις θα υποβληθείτε σε διαδικασίες Υποδοχής
και Ταυτοποίησης και θα μείνετε υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο, σε Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) με περιορισμό της ελευθερίας σας για χρονικό διάστημα 5 ημερών που μπορεί
να παραταθεί- με απόφαση Διοικητή, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις εικοσιπέντε (25) μέρες.

Κατά την παραμονή σας στο Κέντρο και μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υποδοχής και
ταυτοποίησης δεν επιτρέπεται η έξοδος από τους χώρους του Κέντρου.

Απαγορεύονται η κατοχή και η χρήση όπλων, ναρκωτικών και εύφλεκτων/εκρηκτικών υλών. Σε 
περίπτωση κατοχής ή χρήσης των παραπάνω, θα υποβληθείτε σε σωματικό έλεγχο προκειμένου να 
κατασχεθούν και είναι πιθανόν να ξεκινήσουν ποινικές διαδικασίες. 

Θα πρέπει να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που αφορούν την ταυτότητά σας και να
δώσετε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα (θα δώσετε δακτυλικά αποτυπώματα αν είστε άνω των 14
ετών). Θα πρέπει να δηλώσετε τα αληθή προσωπικά σας στοιχεία και να συνεργάζεστε με τις
αρμόδιες Εθνικές Αρχές.

Η επικοινωνία σας με το προσωπικό του Κέντρου θα διευκολύνεται από διερμηνέα/πολιτισμικό
διαμεσολαβητή και οι πληροφορίες θα σας δίνονται σε γλώσσα που κατανοείτε.

Το προσωπικό του Κέντρου οφείλει να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας,
τις διαδικασίες που σχετίζονται με την παραμονή σας στη χώρα, την αίτηση διεθνούς προστασίας
και τη διαμονή στο Κέντρο.



Κατά τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης θα πραγματοποιηθεί ο ιατρικός

σας έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο του ΚΥΤ ώστε αν έχετε κάποια ασθένεια ή

χρόνιο νόσημα να λάβετε την κατάλληλη περίθαλψη και θεραπεία.

Έχετε δικαίωμα σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και πρόσβαση

στις Δημόσιες Δομές Υγείας σε όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στα Κέντρα.

Αν είστε ανήλικος και υπάρχει αμφιβολία για την ηλικία σας μπορεί να

υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ηλικία σας.

Ιατρικές Εξετάσεις

Θα υποβληθείτε σε εξέταση ψυχικής υγείας εφόσον τούτο κρίνεται
απαραίτητο από τον παραπέμποντα ιατρό ώστε να λάβετε την ανάλογη
θεραπεία.

Μπορείτε να ζητήσετε ψυχοκοινωνική υποστήριξη από το Κέντρο
οποιαδήποτε στιγμή την χρειαστείτε.

Οι ιατρικές και ψυχοκοινωνικές εξετάσεις γίνονται με σεβασμό στην
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα.



Αν είστε ανήλικος (κάτω από 18 χρονών), ασυνόδευτος ή μη, άμεσος 

συγγενής θυμάτων ναυαγίων, άτομο με αναπηρία, ηλικιωμένος, 

εγκυμονούσα, μονογονεϊκή οικογένεια με ανήλικα παιδιά, θύμα εμπορίας 

ανθρώπων, άτομο με σοβαρές ασθένειες, άτομο με νοητική και ψυχική 

αναπηρία και άτομο που έχει υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες 

σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας, όπως τα θύματα 

ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων: 

Αν είστε ευάλωτοι

Aνάλογα με την ευαλωτότητα σας, θα λάβετε την κατάλληλη ιατρική,
ψυχολογική περίθαλψη και μεταχείριση από εξειδικευμένους γιατρούς
σε συνθήκες σεβασμού και εμπιστευτικότητας, και είναι δυνατή η
παραπομπή σας σε φορείς κοινωνικής και νομικής αρωγής.

Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος (κάτω από 18 χρονών) θα
οριστεί επίτροπος ή εκπρόσωπος από τον αρμόδιο Εισαγγελέα για
τη φροντίδα και την προστασία σας. Θα λάβετε υποστήριξη από
εξειδικευμένο προσωπικό στο Κέντρο.



Σημαντικοί 
Κανόνες

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική ή λεκτική) ή

ρατσισμού από εσάς, τους διαμένοντες και από το προσωπικό/διοίκηση των Κέντρων.

Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε ίση μεταχείριση ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την

καταγωγή σας, τις θρησκευτικές ή πολιτικές σας πεποιθήσεις ή τη σεξουαλική σας ταυτότητα.

Έχετε υποχρέωση να συμπεριφέρεστε με σεβασμό και ευγένεια σε όλους τους διαμένοντες και

στο προσωπικό ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την καταγωγή τους, τις θρησκευτικές ή

πολιτικές τους πεποιθήσεις ή τη σεξουαλική τους ταυτότητα.

Έχετε δικαίωμα να αναφέρετε στη Διοίκηση του Κέντρου περιστατικά βίας που απειλούν τη

σωματική και ψυχική σας ακεραιότητα, τα οποία η Διοίκηση οφείλει να διερευνήσει με

εμπιστευτικότητα.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε εμπορική πράξη ή συναλλαγή εντός του Κέντρου με σκοπό

το κέρδος.

Απαγορεύεται να εισάγετε ή να κάνετε χρήση οποιονδήποτε απαγορευμένων ουσιών

(ναρκωτικά αλκοόλ), ή/και εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που μπορεί να

βλάψουν εσάς τους ίδιους ή τρίτους.

*Οι παροχές και οι υλικές συνθήκες μπορεί να 
περιοριστούν/διακοπούν με την παραβίαση των κανόνων

Σημαντικές παραβιάσεις παραπέμπονται  στις Αστυνομικές 
Αρχές σύμφωνα με το νόμο και μπορεί να οδηγήσουν σε 

σύλληψη/κράτηση

Aφού ολοκληρωθούν επίσημα οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, απαγορεύται να

απουσιάζετε από τη δομή του Κέντρου κατά τις βραδινές ώρες. Πρέπει να τηρείτε το ωράριο

λειτουργιάς της δομής του Κέντρου.



Μπορείτε να κάνετε αίτηση για Διεθνή Προστασία

Έχετε δικαίωμα να κάνετε αίτηση για διεθνή προστασία ενώ βρίσκεστε στα

Κέντρα. Εφόσον το ζητήσετε, μετά την καταγραφή σας, το προσωπικό του

ΚΥΤ θα σας παραπέμψει στο αρμόδιο γραφείο/κλιμάκιο της Υπηρεσίας

Ασύλου.

Οι αιτούντες διεθνή προστασία ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη
λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή
πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα
καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική
ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή
κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.



Η Aίτηση 
Διεθνούς Προστασίας

Η Υπηρεσία Ασύλου οφείλει να σας παρέχει διερμηνεία σε γλώσσα που καταλαβαίνετε

στις διαδικασίες των διαφόρων σταδίων της αίτησής σας.

Έχετε δικαίωμα να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της

αίτησής σας και απαγορεύεται να απελαθείτε μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της

αίτησής σας.

Πρέπει να τηρείτε τις προθεσμίες που σας ορίζουν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας

εξέτασης της αίτησής σας, και να παρευρίσκεστε αυτοπροσώπως όπου απαιτείται.

Αν οι αιτήσεις σας (α’ και β’ βαθμού) για διεθνή προστασία απορριφθούν θα κρατηθείτε σε

Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης και θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφή σας στη

χώρα καταγωγής ή πρότερης συνήθους διαμονής σας.

Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος, ο ορισμένος επίτροπος ή εκπρόσωπος θα σας βοηθήσει

με την αίτηση για διεθνή προστασία.

Οφείλετε να ενημερώνετε την Υπηρεσία Ασύλου για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία

επικοινωνίας σας. Mπορείτε να δηλώσετε τις αλλαγές αυτές και ηλεκτρονικά.



H διαμονή σας στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Έχετε δικαίωμα σε στέγαση υπό
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, σε 
περιβάλλον προστασίας και ασφάλειας, σε 
σίτιση και πρόσβαση σε υπηρεσίες 
(ιατρική ή ψυχοκοινωνική περίθαλψη, 
διοικητικές υπηρεσίες).

Μπορείτε να στεγάζεστε στον ίδιο 
χώρο με την οικογένειά σας.

Μπορείτε να επικοινωνείτε και να 
δέχεστε επισκέψεις από μέλη της 
οικογένειάς σας που ζουν εκτός των 
Κέντρων (με άδεια από τη Διοίκηση), 
εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι 
ασφάλειας.

Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος θα 
φιλοξενηθείτε σε ξεχωριστή πτέρυγα 
από τους ενήλικους για την προστασία 
σας και θα συμμετέχετε σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Μπορείτε να ασκήσετε ελεύθερα τα 

θρησκευτικά σας καθήκοντα.

Το Κέντρο πρέπει να σας ενημερώσει για 
τους κανονισμούς που το διέπουν καθώς 
και τους ελληνικούς νόμους, τους 
οποίους οφείλετε να τηρείτε.



Σημαντικά Δικαιώματα

Μπορείτε να ζητήσετε να επιστρέψετε στη 
χώρα σας αν το επιθυμείτε και να πάρετε 
μέρος σε προγράμματα εθελούσιας 
επιστροφής.

Mπορείτε να διατηρείτε επαφή με φορείς και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης 
και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παρέχουν 
δωρεάν νομική ή κοινωνική συνδρομή.

Αν η οικογένειά σας βρίσκεται σε κάποια από
τις χώρες του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ,
έχετε δικαίωμα να ζητήσετε (οικογενειακή)
επανένωση σύμφωνα με τη διαδικασία του
Κανονισμού. Απευθυνθείτε στην Υπηρεσία
Ασύλου.

Αν είστε ανήλικος μπορείτε να συμμετέχετε
σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση καθώς
και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Έχετε το δικαίωμα στην εμπιστευτικότητα των 
προσωπικών σας πληροφοριών και στοιχείων, καθώς  
και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.

Μπορείτε να επικοινωνείτε (και να 
αλληλογραφείτε ηλεκτρονικά ή με 
ταχυδρομείο) με Υπηρεσίες, διεθνείς 
οργανισμούς και οργανώσεις, εκτός αυτών του 
KYT, και με προξενικές αρχές της χώρας σας 
για τη διεκπεραίωση ζητημάτων που σας 
αφορούν.



Εισαγωγή στο Κέντρο με περιορισμό 
ελευθερίας για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τις 25 μέρες.

Μέριμνα για ευάλωτα άτομα & 
ασυνόδευτους ανήλικους.

2. Υποδοχή & 
Ταυτοποίηση

4. Αίτηση Διεθνούς 
Προστασίας

Ενημέρωση νεοεισερχομένων από το 
Κλιμάκιο Ενημέρωσης για τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους.

Πρώτος ιατρικός έλεγχος και άμεση 
ιατρική βοήθεια

1. Άφιξη

Καταγραφή/Εξακρίβωση ταυτότητας
Ιατρικός έλεγχος και θεραπεία.

Μέριμνα για ευάλωτα άτομα & 
ασυνόδευτους ανήλικους.

3. Καταγραφή & 
Ιατρικός Έλεγχος

Η Διαδικασία Υποδοχής & Ταυτοποίησης

Πιθανή παραπομπή σε άλλες δομές της 
χώρας ή παραπομπή σε δομές 
προσωρινής φιλοξενίας για αιτούντες 
διεθνούς προστασίας ή παραπομπή σε 
αρμόδιες υπηρεσίες για 
επιστροφή/απέλαση.

5. Μετακίνηση

-Αν οι νεοεισερχόμενοι επιθυμούν αίτηση 

διεθνούς προστασίας: παραπέμπονται στην 

Υπηρεσία Ασύλου.

-Αν οι νεοεισερχόμενοι δεν επιθυμούν αίτηση

διεθνούς προστασίας*: παραπέμπονται σε 

αρμόδια αστυνομική αρχή για διαδικασία 

επανεισδοχής/επιστροφής/απέλασης.

*ή αν δεν εμπίπτουν στις διατάξεις για τη χορήγηση άλλης 
μορφής προστασίας και δεν κατέχουν τίτλο νόμιμης 
διαμονής στην Ελλάδα είτε η αίτησή τους  έχει απορριφθεί 

τελεσίδικα.



Ministry of Migration & Asylum 

@migrationgovgr

Migration Greece Info

@migrationgovgr.info

Ministry of Migration & Asylum

@migrationgovgr

Viber Community

https://bit.ly/MigrationViber

Ministry of Migration & Asylum

migration.gov.gr

Migration Greece Info
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