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Θζμα: «Οδηγίεσ για τη χρήςη του εντφπου ιατρικήσ και ψυχοκοινωνικήσ αξιολόγηςησ τησ
ευαλωτότητασ»
χετ.: α)N. 4375/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
β)Το εγχειρίδιο με τίτλο ‘Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ των διαδικαςιών για την
εναρμoνιςμζνη λειτουργία του εντφπου ευαλωτότητασ ςτα ΚΥΤ’ που διαμορφϊκθκαν από
κοινοφ από τθν Υπθρεςία Στιριξθσ Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων (SRSS), τθν Υπθρεςία
Αςφλου, το ΚΕΕΛΠΝΟ και τθν Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ για το Άςυλο (EASO).
γ)Τθν με αρικμ. πρωτ. 87 από 09/01/2019 επιςτολι του Υπουργοφ Υγείασ προσ τονΑν.
ΥπουργόΕκνικισ Άμυνασ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ ευαλωτότθτασ από τουσ ςτρατιωτικοφσ
γιατροφσ.
υν.: Ζντυπο ιατρικισ και ψυχοκοινωνικισ αξιολόγθςθσ τθσ ευαλωτότθτασ και το υπ’ αρικμ.
(β) ςχετικό εγχειρίδιο
Η αξιολόγθςθ τθσ ευαλωτότθτασ ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ
των πολιτϊν τρίτων χωρϊν (εφεξισ πτχ) ι ανικαγενϊνπου ειςζρχονται χωρίσ νόμιμεσ
διατυπϊςεισ ςτθ χϊρα, που πραγματοποιοφνται ςτα Κζντρα Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ
(εφεξισ ΚΥΤ) αςκεί ουςιαςτικι επιρροι ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των ευάλωτων
προςϊπων κακ’ όλθ τθ διάρκεια των διαδικαςιϊν υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ και τθν
περαιτζρω μεταχείριςι και παραπομπι τουσ ςε κατάλλθλεσ δομζσ φιλοξενίασ αλλά και ςε
άλλουσ φορείσ, όπωσ θ Υπθρεςία Αςφλου και θ Ελλθνικι Αςτυνομία.
Η αξιολόγθςθ τθσ ευαλωτότθτασ διενεργείται από το Κλιμάκιο Ιατρικοφ Ελζγχου και
Ψυχοκοινωνικισ Υποςτιριξθσ του ΚΥΤ. Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 11. παρ 9.
του ν. 4375/2016 για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ του ΚΥΤ, θ
διεκπεραίωςθ επιμζρουσ αρμοδιοτιτων τθσ υπθρεςίασ μπορεί να ανατίκεται ςε φορείσ τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν θ ςε δθμόςιουσ φορείσ, όπωσ εποπτευόμενα νομικά πρόςωπα
δθμοςίου δικαίου. Για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ των ΚΥΤ, θ
διεκπεραίωςθ των αρμοδιοτιτων του Κλιμακίου ιατρικισ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ
ζχει ανατεκεί ςτονΕκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΟΔΥ)και ςτουσ ςτρατιωτικοφσ
ιατροφσ που προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτα ΚΥΤ όπωσ προβλζπεται και από τθνμε
αρικμ. πρωτ. 87 από 09/01/2019 επιςτολι του Υπουργοφ Υγείασ προσ τον Αν. Υπουργό
Εκνικισ Άμυνασ.
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Οι παρακάτω οδθγίεσ ζχουν ςτόχο να επιτευχκεί θ αποτελεςματικι και ομοιόμορφθ
εφαρμογι των διαδικαςιϊν οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν αξιολόγθςθ τθσ ευαλωτότθτασ που
ακολουκοφνται απόόλα τα ΚΥΤ. Οι οδθγίεσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό
με το ωσ άνω εγχειρίδιο (Σχετ.2) και το εφαρμοςτζο νομοκετικό πλαίςιο.
1. Μετά τθν άφιξθ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταγραφισ και ταυτοποίθςθσ των πτχ ι
ανικαγενϊν και τθν καταχϊριςθ ι μθ τθσ βοφλθςθσ για υποβολι αιτιματοσ Διεκνοφσ
Προςταςίασ, το Κλιμάκιο Ιατρικοφ Ελζγχου και Ψυχοκοινωνικισ Στιριξθσ, λαμβάνει
ονομαςτικι λίςτα με υπθκοότθτα, θμερομθνία γζννθςθσ και αρικμό υπόκεςθσ των
νεοειςερχομζνων από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ του ΚΥΤ,προκειμζνου να προβεί ςτθν
προτεραιοποίθςθ υποκζςεων που:
(α) ζχουν εντοπιςτεί εκ πρϊτθσ όψεωσ ωσ ευάλωτεσ και τυγχάνουν άμεςθσ αξιολόγθςθσ.
(β) αφοροφν ςε εκνικότθτεσ με χαμθλό ποςοςτό χοριγθςθσ κακεςτϊτοσ διεκνοφσ
προςταςίασ, όπωσ αυτό προκφπτει από τα μθνιαία ςτατιςτικά τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου.
(γ) αφοροφν ςε εκνικότθτεσ με υψθλό ποςοςτό χοριγθςθσ κακεςτϊτοσ διεκνοφσ
προςταςίασ, όπωσ αυτό προκφπτει από τα μθνιαία ςτατιςτικά τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου.
Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ ευαλωτότθτασ του ςυνόλου των νζων
αφίξεων αυκθμερόν, το Κλιμάκιο προγραμματίηει τθν εξζταςθ των εν λόγω προςϊπων ςε
ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία και το αργότερο μζχρι τθ διενζργεια τθσ καταγραφισ τθσ
αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ τουσ από τθν Υπθρεςία Αςφλου. Σε περίπτωςθ που οι πτχι
ανικαγενείσ που δεν εμφανιςτοφν ςτθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία για τθν αξιολόγθςθ
τθσ ευαλωτότθτασ τουσ, το Κλιμάκιο ςε ςυνεργαςία με τθ Διοίκθςθ και τουσ υπαλλιλουσ
του ΚΥΤ που λειτουργοφν ωσ ςθμείο επαφισ για κζματα ευαλωτότθτασ και είναι υπεφκυνοι
για τθ διοικθτικι διεκπεραίωςθ των κεμάτων ευαλωτότθτασ, μεριμνά για τον εντοπιςμό
τουσ και άμεςο επαναπρογραμματιςμό τθσ εξζταςθσ για αξιολόγθςθ τθσ ευαλωτότθτασ ςτισ
διακζςιμεσ κενζσ θμερομθνίεσ που ορίηονται μθνιαίωσ.
2. Το Κλιμάκιο Ιατρικοφ Ελζγχου και Ψυχοκοινωνικισ Υποςτιριξθσ είναι υπεφκυνο για τθν
αξιολόγθςθ τθσ ευαλωτότθτασ των πολιτϊν τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν, με βάςθ τισ
κατθγορίεσ ευάλωτων προςϊπων τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 14 του ν. 4375/2016,
χρθςιμοποιϊντασ το ‘Ζντυπο Ιατρικισ και Ψυχοκοινωνικισ Αξιολόγθςθσ τθσ Ευαλωτότθτασ’.
Το εν λόγω ζντυπο ςυμπλθρϊνεται για κάκε πτχ ι ανικαγενιπου υποβάλλεται ςε εκτίμθςθ
ευαλωτότθτασ, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ (Κατθγορία Α, Β και Γ).Κατόπιν ςυγκατάκεςθσ των
πτχ ι ανικαγενϊν, το ζντυπο κοινοποιείται άμεςα ςτον Διοικθτι και τον αρμόδιο υπάλλθλο
του ΚΥΤ που ζχει οριςτεί ωσ ςθμείο επαφισ για τα κζματα ευαλωτότθτασ. Σε περίπτωςθ
που προκφψει κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ ευαλωτότθτασ ότι απαιτείται εξζταςθ από
εξειδικευμζνο ιατρικό προςωπικό ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ ι απαιτείται εξειδικευμζνοσ
εξοπλιςμόσ, ο Διοικθτισ του ΚΥΤ, κατόπιν ειςιγθςθσ του Κλιμακίου,παραπζμπει τον πτχςτο
κατά τόποναρμόδιο δθμόςιο νοςοκομείο και μεριμνά για τθ διενζργεια τθσ εξζταςθσ το
ςυντομότερο δυνατόν. Η γνωμάτευςθ του δθμόςιου νοςοκομείου λαμβάνεται υπόψθ για
τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ ευαλωτότθτασ, ενϊ παράλλθλα επιςυνάπτεται κατόπιν
ςυναίνεςθσ με τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν (πτχ) ι ανικαγενϊνωσ παράρτθμα ςτο ζντυπο
αξιολόγθςθσ τθσ ευαλωτότθτασ. Μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ γνωμάτευςθσ ςτο Κλιμάκιο και
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τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου ευαλωτότθτασ βάςει αυτισ, θ υπόκεςθ κεωρείται ωσ
εκκρεμισ.
3.Hιατρικι διάγνωςθ και αξιολόγθςθ ευαλωτότθτασ διενεργείται καιαπό ςτρατιωτικό
ιατρό, ο οποίοσ ζχει τοποκετθκεί ςτο Κλιμάκιο Ιατρικοφ Ελζγχου και Ψυχοκοινωνικισ
Υποςτιριξθσ και ςτελεχϊνει το Κλιμάκιο, ςε ςυνεργαςία με το προςωπικό ψυχοκοινωνικισ
υποςτιριξθσ του ΕΟΔΥ.Οι ςτρατιωτικοί γιατροί μποροφν να πιςτοποιοφν τθν ευαλωτότθτα
για τισ κατθγορίεσ Α και Γ,και εφόςον ζχουν λάβει τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ και
ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ευαλωτότθτασ ςτο πλαίςιο των
διαδικαςιϊν υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ.
4. Το Κλιμάκιο Ιατρικοφ Ελζγχου και Ψυχοκοινωνικισ Υποςτιριξθσ διατθρεί αρχείο (λίςτα
excel) (α) με τισ υποκζςεισ που ζχουν αξιολογθκεί ωσ προσ τθν ευαλωτότθτα και τα
αποτελζςματα, (β) με τισ υποκζςεισ που εκκρεμοφν και τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία
τθσ αξιολόγθςθσ αυτϊν και (γ) με τισ υποκζςεισ που δεν εμφανίςτθκαν ςτθν
προγραμματιςμζνθ θμερομθνία για τθν αξιολόγθςθ τθσ ευαλωτότθτασ τουσ. Το αρχείο
αυτό κοινοποιείται ςτον Διοικθτι του ΚΥΤ και αρμοδίωσ χρεϊνεται ςτον αρμόδιο υπάλλθλο
του ΚΥΤ που ζχει οριςτεί ωσ υπεφκυνοσ για τα κζματα ευαλωτότθτασ, ςε κακθμερινι βάςθ,
κοινοποιϊντασ τουσ αρικμοφσ των υποκζςεων όπωσ ζχει ςυμφωνθκεί ςτο ζντυπο του
εγχειρίδιου ευαλωτότθτασ. Ακολοφκωσ, το ςυγκεντρωτικό αρχείο των ολοκλθρωμζνων και
εκκρεμϊν υποκζςεων αποςτζλλεται από τον Διοικθτι ι/και τον αρμόδιο υπάλλθλο ςε
εβδομαδιαία βάςθ ςτο Τμιμα Συντονιςμοφ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ.
5. Μετά τθν κοινοποίθςθ του εντφπου ευαλωτότθτασ ςτο ΚΥΤ, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του
ΚΥΤ ενθμερϊνει τθν καρτζλα ‘Ευάλωτεσ Ομάδεσ’ ςτθν εφαρμογι ‘Πρϊτθ Υποδοχι’ και
ανεβάηει το ‘Ζντυπο Ιατρικισ και Ψυχοκοινωνικισ Αξιολόγθςθσ τθσ Ευαλωτότθτασ’ άμεςα ι
το αργότερο μζχρι τθ διενζργεια τθσ καταγραφισ τθσ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ από τθν
Υπθρεςία Αςφλουςτθν εφαρμογι ‘Πρϊτθ Υποδοχι’ για όλουσ τουσ πτχ ι ανικαγενείσπου
ζχουν εξεταςτεί από το Κλιμάκιο ανεξαρτιτωσ του αποτελζςματοσ τθσ αξιολόγθςθσ,
δθλαδι ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που διαπιςτϊκθκε ότι είναι μθ ευάλωτοι
(Κατθγορία Γ) ι μθ ευάλωτοι με ειδικζσ ανάγκεσ υποδοχισ (Κατθγορία Β) και όχι μόνο όςων
ανικουν ςε μια από τισ κατθγορίεσ των ευάλωτων προςϊπων τθσ παρ. 8 του άρκρου 14 του
ν. 4375/2016 (ευάλωτοι - κατθγορία Α). Σε περίπτωςθ που δεν είναι εφικτό να ανζβει το ωσ
άνω ζντυπο ςτθν εφαρμογι, διαβιβάηεται ζντυπα ι θλεκτρονικά ςτο αρμόδιο
Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου (ΠΓΑ) ι Αυτοτελζσ Κλιμάκιο Αςφλου (ΑΚΑ), ϊςτε να
λαμβάνουν γνϊςθ ρθτά ποιοι κατεγράφθςαν ωσ ευάλωτοι με βάςθ το άρκρο 14 παρ.8 του
ν.4375/2016 (κατθγορία Α), ποιοι κατεγράφθςαν ωσ μθ ευάλωτοι (κατθγορία Γ) και ποιοι
κατεγράφθςαν ωσ μθ ευάλωτοι οι οποίοι ζχουν ειδικζσ ανάγκεσ υποδοχισ (κατθγορία Β).
6. Ο Διοικθτισ του ΚΥΤ, λαμβάνοντασ υπόψθ το ωσ άνω ζντυπο του Κλιμακίου Ιατρικοφ
Ελζγχου και Ψυχοκοινωνικισ Υποςτιριξθσ, διαβιβάηειςτο Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου
(ΠΓΑ) ι Αυτοτελζσ Κλιμάκιο Αςφλου (ΑΚΑ) ότι ο πτχ ι ανικαγενισανικει ςε μια από τισ
κατθγορίεσ ευάλωτων προςϊπων, ςυμπλθρϊνοντασ το ενθμερωτικό ςθμείωμα ΥΠΥ 4.1. και
ανεβάηοντασ ςτθν εφαρμογι ‘Πρϊτθ Υποδοχι’. Σε περίπτωςθ που διαφωνεί ο Διοικθτισ με
τθν ειςιγθςθ του Κλιμακίου, οφείλει να εκδίδει ζγγραφθ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ, με τθν
οποία να αναπζμπει τθν υπόκεςθ ςτο Κλιμάκιο για επανεξζταςθ. Η επανεξζταςθ κα
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λαμβάνει χϊρα το ςυντομότερο δυνατό και ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθ διενζργεια τθσ
καταγραφισ τθσ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ από τθν Υπθρεςία Αςφλου.
7. Σε κάκε περίπτωςθ, θ Διοίκθςθ (αρμόδιοσ υπάλλθλοσ) του ΚΥΤ ςυγκεντρϊνει ςε πίνακα
(θλεκτρονικι μορφιexcel)(α) όλεσ τισ περιπτϊςεισ των πτχ που ζχουν κρικεί ωσ ευάλωτοι
(Κατθγορία Α), και (β) όλεσ τισ περιπτϊςεισ που οι πτχ ι ανικαγενείσζχουν κρικεί από το
Κλιμάκιο ωσ μθ ευάλωτοι (κατθγορία Γ) ι (γ) ωσ μθ ευάλωτοι με ειδικζσ ανάγκεσ υποδοχισ
(κατθγορία Β) και τα ςτοιχεία των υποκζςεων αυτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνου του
αποτελζςματοσ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ευαλωτότθτασ), όπωσ και (δ) τισ εκκρεμοφςεσ
υποκζςεισ,και κοινοποιεί τθν λίςτα ςε κακθμερινι βάςθ προσ το αρμόδιο ΠΓΑ/ΑΚΑ μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
8.Στο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αςφλου,ςφμφωνα με το α. 53 του Ν.4375/2016, όπωσ
τροποποιικθκε από το α. 28 παρ. 10 του ν. 4540/2018, το ΠΓΑ/ΑΚΑ μπορεί να παραπζμπει
τουσ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία ςτο Κλιμάκιο Ιατρικοφ Ελζγχου και Ψυχοκοινωνικισ
Υποςτιριξθσ του ΚΥΤ για τθν εκτίμθςθι επανεκτίμθςθ τθσευαλωτότθτασ, κοινοποιϊντασ
τθν ςχετικι παραπομπι και ςτο Διοικθτι του ΚΥΤ. Η εξζταςθ προγραμματίηεται το
ςυντομότερο δυνατό με βάςθ τισ διακεςιμότθτεσ που κοινοποιεί το Κλιμάκιο ςτο Διοικθτι
του ΚΥΤ ςε τακτά διαςτιματα και τουλάχιςτον μία φορά το μινα, με τθν
ακόλουκθπροτεραιοποίθςθ υποκζςεων που:
(α) τελοφν υπό κράτθςθ,
(β) ζχουν εντοπιςτεί εκ πρϊτθσ όψεωσ ωσ ευάλωτεσ και τυγχάνουν άμεςθσ αξιολόγθςθσ,
(γ) αφοροφν ςε υπθκοότθτεσ με χαμθλό ποςοςτό χοριγθςθσ κακεςτϊτοσ διεκνοφσ
προςταςίασ, όπωσ αυτό προκφπτει από τα μθνιαία ςτατιςτικά τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου,
(δ) αφοροφν ςε υπθκοότθτεσ με υψθλό ποςοςτό χοριγθςθσ κακεςτϊτοσ διεκνοφσ
προςταςίασ, όπωσ αυτό προκφπτει από τα μθνιαία ςτατιςτικά τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου.
9.Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκτίμθςθσ, το Κλιμάκιο, με ειςιγθςι του, ενθμερϊνει το
ΠΓΑ/ΑΚΑ, κοινοποιϊντασ τθν ειςιγθςθ και ςτο Διοικθτι του ΚΥΤ, ϊςτε αυτόσ να λαμβάνει
γνϊςθ και να μεριμνά για πικανόν ειδικζσ ανάγκεσ ςτζγαςθσ ςε διακριτό χϊρο και
γενικότερα για τισ ανάγκεσ υποδοχισ του. Παράλλθλα, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του ΚΥΤ
ανεβάηει το νζο ‘Ζντυπο Ιατρικισ και Ψυχοκοινωνικισ Αξιολόγθςθσ τθσ Ευαλωτότθτασ’ ςτθν
εφαρμογι ‘Πρϊτθ Υποδοχι’ και επικαιροποιεί τθν καρτζλα ‘Ευάλωτεσ Ομάδεσ’. Σε κάκε
περίπτωςθ, ενθμερϊνει το διοικθτικό φάκελο του πτχ ι ανικαγενι, με το νζο ζντυπο
ευαλωτότθτασ που επιβεβαιϊνει ι ανατρζπει τθν προθγοφμενθ αξιολόγθςθ. Η παραπομπι
από πλευράσ Υπθρεςίασ Αςφλου λαμβάνει χϊρα ςε περιπτϊςεισ που είτε ο αιτϊν δεν ζχει
υποβλθκεί ςε αξιολόγθςθ τθσ ευαλωτότθτασ είτε ο αιτϊν προβάλει ζναν νζο ιςχυριςμό
ιατρικισ φφςθσ ι κατακζτει μια νζα ιατρικι ζκκεςθ/γνωμάτευςθ κατά τθν εξζταςθ τθσ
υπόκεςθσ αςφλου, οπότε και το αρμόδιο Κλιμάκιο προχωρά ςε επανεξζταςθ του πτχ. Η όλθ
διαδικαςία λαμβάνει χϊρα το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ νζασ
ςυνζντευξθσ από το ΠΓΑ/ΑΚΑ.
10. Σθμειϊνεται ότι ο κάκε πίνακασ (θλεκτρονικι μορφι excel) που παράγεται ςτθ διάρκεια
τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ περιζχει τον αρικμό φακζλου Δ.Κ.Α., ο οποίοσ αποτελεί κοινό
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ςθμείο αναφοράσ ανάμεςα ςτουσ ςυμπράττοντεσ φορείσ , ιτοι Υπθρεςία Υποδοχισ και
Ταυτοποίθςθσ/ ΚΥΤ, Κλιμάκιο Ιατρικοφ Ελζγχου και Ψυχοκοινωνικισ Μζριμνασ/ ΚΕΕΛΠΝΟ
και ςτρατιωτικοί ιατροί, Υπθρεςία Αςφλου/ΠΓΑ- ΑΚΑ, Ελλθνικι Αςτυνομία.
Με ςκοπό να επιτευχκεί θ αποτελεςματικι και ςυντονιςμζνθ εφαρμογι του εντφπου
ευαλωτότθτασ, παρακαλοφμε όπωσ εφαρμόςετε τισ οδθγίεσ από τθν επόμενθ τθσ
παραλαβισ του εγγράφου κακϊσ και για τθν αντίςτοιχθ προςαρμογι ςχετικϊν
προγενζςτερων οδθγιϊν που ζχουν αποςταλεί από τισ Υπθρεςίεσ ςασ ςτα κατά τόπουσ
αρμόδια γραφεία ι ομάδεσπεδίου.

Ο Τπουργόσ Μεταναςτευτικήσ Πολιτικήσ
Δημήτριοσ Βίτςασ

Ο Τπουργόσ Τγείασ
Ανδρζασ Ξανθόσ

Πίνακασ αποδεκτϊν:
1.
2.
3.
4.

Διοικθτι ΚΥΤ Λζςβου, κ. Ι. Μπαλπακάκθ
Διοικιτρια ΚΥΤ Χίου, κ. Β. Δανοφ
Διοικιτρια ΚΥΤ Σάμου, κ. Μ. Νιοφτςικου
Διοικθτι ΚΥΤ Λζρου, κ. Β. Μιγγιάνθ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Διοικιτρια ΚΥΤ Κω, κ. Μ. Κρθτικοφ

Γραφείο Υπουργοφ Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ
Υπθρεςία Αςφλου
Αρχι Προςφυγϊν
Υπουργείο Υγείασ, Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Υγείασ
Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Ο.Δ.Υ.)
Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ

Εςωτερικι διανομι:
1.
2.
3.

Υπθρεςία Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ
Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ
Τμιμα Συντονιςμοφ και Εποπτείασ Περιφερειακϊν Δομϊν
Τμιμα Πλθροφορικισ

